กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger”
Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger”
โดยการเชือถือข้ อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึงเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยนี & และเพื อ
เป็ นการตอบแทนเบี ย& ประกัน ภัย ทีผู้เ อาประกัน ภัยต้ อ งชํ าระภายใต้ เ งื อนไขและข้ อกํ าหนดทัวไป ข้ อ ตกลง
คุ้ม ครอง ข้ อ ยกเว้ น และเอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย บริ ษั ท ให้ ส ัญ ญากับ ผู้ เ อาประกัน ภัย
ดังต่อไปนี &
หมวดที; 1 คําจํากัดความ
ถ้ อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ
เป็ นความหมายเดียวกันทัง& หมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ ตาม เว้ น แต่จะได้ กําหนดไว้ เ ป็ นอย่างอื นใน
กรมธรรม์ประกันภัย
1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไขและ
ข้ อกําหนดทัวไป ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น เอกสารแนบท้ าย
ข้ อระบุพิเศษ ข้ อรั บรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารสรุ ป สาระสํ า คัญ เงื อนไขและข้ อ กํ าหนดทัวไป ความ
คุ้มครอง และข้ อยกเว้ นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึงถือเป็ นส่วน
หนึงแห่งสัญญาประกันภัย
2 บริ ษัท
หมายถึง บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี & และ/หรือใบรับรองประกันภัยนี & ซึงเป็ นผู้จดั ให้ มีการ
ประกันภัยเพือประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
4 ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
นี & และ/หรื อ เอกสารแนบ ซึงเป็ นบุคคลที ได้ รั บ ความคุ้ม ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี &
5 ระยะเวลาเอาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาตัง& แต่เ ริ มความคุ้ม ครองจนกระทังเวลาที กรมธรรม์
ประกัน ภั ย สิ น& สุด ความคุ้ม ครอง ตามที ระบุ ไ ว้ ใ นหน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
6 อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ ที เกิ ด ขึน& อย่ างฉับ พลัน จากปั จ จัยภายนอกร่ า งกาย
และทําให้ เกิดผลทีผู้เอาประกันภัยมิได้ เจตนาหรื อมุ่งหวัง
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7

การบาดเจ็บ

8

การเจ็บป่ วย

9

การบาดเจ็บสาหัส
การเจ็บป่ วยรุนแรง

10 ระยะเวลาการเดินทาง

หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกาย อัน เป็ นผลโดยตรงจากอุบัติ เ หตุซึง
เกิดขึ &นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน
หมายถึง อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ หรื อ การติ ด โรคทีเกิ ด ขึน& กับ
ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง 9.1 ในกรณีของผู้เอาประกันภัย หมายถึงการบาดเจ็บสาหัสหรื อ
การเจ็บป่ วยรุ นแรงซึงต้ องการการรักษาจากแพทย์ และจะมีผล
ทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยได้ รับการรับ รองจากแพทย์ ว่าไม่สามารถ
เดินทางต่อไปได้ ตามกําหนดการเดินทางเดิม
9.2 ในกรณีของญาติสนิท หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรื อการ
เจ็บป่ วยรุ นแรง ซึงได้ รับการรับรองจากแพทย์ว่าเป็ นอันตรายแก่
ชีวิต และมีผลทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
ตามกําหนดการเดินทางเดิม
หมายถึง ระยะเวลาการเดิ น ทางแต่ ล ะครั ง& ของผู้ เ อาประกัน ภัย ที ได้ รั บ
ความคุ้ มครองซึ งเริ มต้ นและสิ น& สุ ด ภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย
10.1 กรณีเดินทางไปกลับ (Round Trip)
ความคุ้ มครองให้ เริ มต้ นตั ง& แต่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย
เดินทางออกจากทีอยู่อาศัย เพือการเดินทางนัน& หรื อ ก่อนผู้เ อา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมง ทังนี
& &แล้ วแต่
เวลาใดจะเกิดขึ &นทีหลัง และดําเนินต่อเนืองกันไปจนกระทังผู้เอา
ประกันภัยเดินทางกลับ ถึง ที อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรื อ
ภายใน 2 ชัวโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย แล้ วแต่เหตุการณ์ ใด
จะเกิ ด ขึ น& ก่ อ น เว้ นแต่ จ ะระบุ ไ ว้ เป็ นอย่ า งอื นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี &
10.2 กรณีเดินทางไปหรื อกลับเพียงอย่ างเดียว (One –
way)
ความคุ้ มครองให้ เริ มต้ นตั ง& แต่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย
เดินทางออกจากทีอยู่อาศัย เพือการเดินทางนัน& หรื อ ก่อนผู้เ อา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมง ทังนี
& &แล้ วแต่
เวลาใดจะเกิดขึ &นทีหลัง และดําเนินต่อเนืองกันไปจนกระทังครบ
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11 ผู้ขนส่งสาธารณะ

12 แพทย์

13 พยาบาล

….. ชัวโมง (บริ ษัทกํ าหนดสูงสุดไม่เกิ น 24 ชัวโมง) หลังจากทีผู้
เอาประกัน ภัย เดิน ทางถึง จุด หมายปลายทาง ณ จุด ที ลงจาก
ยานพาหนะที ผู้เอาประกันภัยใช้ เ ดิ นทาง เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ น
อย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี &
ทั ง& นี ก& ารเดิ น ทางถึ งประเทศไทยหรื อ เดิ น ทางออกจาก
ประเทศไทยนั &น ให้ ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองโดยถูกต้ องทุก
ขันตอนแล้
&
วเป็ นสําคัญ
10.3 การขยายระยะเวลาการเดินทาง: หากผู้เอาประกันภัย
เข้ ารับการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับและจําเป็ นต้ องรับการรั กษาอย่างต่อเนืองในฐานะผู้ป่วย
ใน กรมธรรม์ ประกันภัยนีจ& ะขยายความคุ้มครองไปจนถึงวันที
บริ ษัท หรื อบริษัททีได้ รับมอบอํานาจพิจารณาว่าผู้เอาประกันภัย
สามารถออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เดินทางกลับบ้ านหรื อภูมิลําเนาได้ ทังนี
& &บริ ษัทจะจํากัดความรับ
ผิดสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ ระบุไว้ ทีหน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ผู้ขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรื อทางนํ &าทีได้ รับอนุญาต
ประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลทีถูกต้ องตามกฎหมายใน
การประกอบธุ รกิ จการขนส่งผู้โดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตาม
เส้ นทางทีได้ กําหนดไว้ แน่นอนและเป็ นเส้ นทางตามปกตินิยม
หมายถึง ผู้ทีสําเร็ จ การศึกษาได้ รับ ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ ขึน&
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งจากแพทยสภา และได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบวิ ชาชี พ สาขาเวชกรรมในท้ อ งถิ นที ให้ บ ริ การทางการ
แพทย์ หรื อทางด้ านศัลยกรรม
หมายถึง ผู้ทีได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
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14 โรงพยาบาล

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้ บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้ านสถานทีทีมีจํานวน
บุคลากรทางการแพทย์ ทีเพียงพอตลอดจนการจัดการให้ บริ การ
ทีครบถ้ วน โดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องสําหรับการผ่าตัดใหญ่และ
ได้ รับ อนุญ าตให้ จดทะเบี ย นดํ า เนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ
&

15 ผู้ป่วยใน

หมายถึง ผู้ทีจําเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง ซึงต้ องลงทะเบียนเป็ น
ผู้ป่วยใน โดยได้ รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้ อ
บ่งชี &ซึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาทีเหมาะสม
สําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนันๆ
& และให้ รวมถึง
กรณีรับตัวไว้ เป็ นผู้ป่วยในแล้ วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัวโมง
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้ บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับ ผู้ป่วยไว้ ค้างคืนและได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนดําเนิ นการ
เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน& ๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุ บั น ที ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
ดําเนินการโดยแพทย์ให้ ทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค
และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนได้
หมายถึง ประเทศทีผู้เอาประกันภัยแจ้ งให้ บริ ษัททราบว่าผู้เอาประกันภัยมี
สัญชาตินนๆ
ั&
หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พีน้ องร่ วมบิดาหรื อมารดา
เดียวกัน ผู้ทีเป็ นผู้ดูแล ผู้ถูกดูแลตามกฎหมาย ปู่ ย่า ตา ยายของ
ผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดาของคูส่ มรส
หมายถึง 20.1 บุ ค คลที เกี ยวข้ องกั บ ผู้ เอาประกัน ภั ย ในการทํ า ธุ ร กิ จ
(ไม่ใช่ลูกจ้ างของผู้เอาประกันภัย) ทีมีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจทีต่อเนืองกับผู้เอาประกันภัย และมีการพึงพาทาง
ธุรกิจซึงกันและกันกับผู้เอาประกันภัย
20.2 บุคคลทางธุรกิจทีร่ วมเดินทางไปกับผู้เอาประกันภัยด้ วย

16 สถานพยาบาลเวชกรรม

17 คลินิก

18 ภูมิลําเนา
19 ญาติสนิท

20 ผู้ใกล้ ชิดในทางธุรกิจ
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21 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

22 ความจําเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง

23 ค่ า ใช้ จ่ า ยที จํ า เป็ นและ หมายถึง
สมควร

24 สภาพทีเป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย

หมายถึง

จุดหมายเดียวกันและจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของผู้เอา
ประกันภัย หรื อ
20.3 ลูกจ้ างของผู้เอาประกันภัย
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ทีเป็ น
สากล และนํามาซึงแผนการรั กษาทีเหมาะสมกับผู้ป่ วยตาม
ความจําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้ องกับข้ อสรุ ปจากประวัติ
การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการชันสูตรหรื ออืนๆ
(ถ้ ามี)
การบริ การทางการแพทย์ตา่ งๆ ทีมีเงือนไข ดังนี &
22.1 ต้ องสอดคล้ องกั บ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผู้รับบริ การ
22.2 ต้ องมีข้อบ่งชี &ทางการแพทย์ อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
22.3 ต้ อ งมิ ใ ช่ เ พื อความสะดวกของผู้ รั บ บริ ก าร หรื อของ
ครอบครัวผู้รับบริ การ หรื อของผู้ให้ บริ การรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ ายเดียว และ
22.4 ต้ อ งเป็ นการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่ วยทีเหมาะสม ตามความจํ าเป็ นของภาวะการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยของผู้รับบริ การนั &นๆ
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ นเมือเทียบ
กับการให้ บริ การของโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อ คลิ นิ ก ที เรี ย กเก็ บ กั บ ผู้ ป่ วยทั วไปของโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกซึงผู้เอาประกันภัยเข้ ารับการ
รักษานัน&
โรค (รวมทัง& โรคแทรกซ้ อน) อาการ หรื อ ความผิด ปกติทีเกิ ด
ขึ &นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวันทีความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี &จะมีผลบังคับซึงมีนยั สําคัญเพียงพอที
ทําให้ บุคคลทัวไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรื อรักษา หรื อทํา
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25 เอดส์ (AIDS)

26 การก่อการร้ าย

ให้ แพทย์ พึงให้ การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
หมายถึง ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง (AcquiredImmune Deficiency
Syndrome)
ซึ งเกิ ด จากการติ ด เชื อ& ไวรั ส เอดส์ และให้
หมายความรวมถึ ง การติ ด เชื อ& จุ ล ชี ว ภาพ เนื อ& งอกร้ ายแรง
(Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ
ซึงโดยผลการตรวจเลื อ ดแสดงเป็ นเลื อ ดบวกของไวรั ส HIV
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื &อจุลชีวภาพ ให้
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเชือ& ทีทําให้ เกิดโรคปอดบวมหรื อปอด
อักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื &อทีทําให้ เกิด
โรคลําไส้ อกั เสบหรื อเรื อ& รัง (Organism Or Chronic Enteritis)
เชื อ& ไวรั ส (Virus) และ/หรื อ เชื อ& ราที แพร่ ก ระจายอยู่ทัวไป
(Disseminated Fungi Infection) เนื &องอกร้ ายแรง (Malignant
Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื อ& งอก Kaposi’s
Sarcoma เนื อ& งอกเซลล์ นํ า& เหลื อ งที ระบบศู น ย์ ป ระสาท
ส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรื อ
โรคร้ ายแรงอื นๆ ซึงเป็ นที รู้ จักในปั จ จุบันนี ว& ่า เป็ นอาการของ
ภู มิ ค้ ุ ม กั น บกพร่ อ ง(Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรื อซึงเป็ นสาเหตุทีทําให้ คนทีเป็ นเสียชีวิตอย่าง
กระทันหัน เจ็ บ ป่ วย หรื อทุ พ พลภาพ โรคภู มิค้ ุม กัน บกพร่ อ ง
(AIDS) ให้ รวมถึงเชื อ& ไวรั ส HIV(Human Immunodeficiency
Virus)
โรคที ทํ า ให้ เยื อสมองเสื อม(Encephalopathy
Dementia) และการระบาดของเชื &อไวรัส
หมายถึง การกระทํ าซึงใช้ กํ าลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมี การข่ มขู่ โดย
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทํ าเพี ยงลําพัง การ
กระทําการแทน หรื อทีเกี ยวเนื องกับองค์ กรใด หรื อรั ฐบาลใด ซึง
กระทํ าเพื อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ ที
คล้ ายคลึ ง กั น รวมทั ง& เพื อต้ อ งการส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน
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27 บริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ

หมายถึง

28 บ้ าน
หมายถึง
29 สถานทีทํางาน
หมายถึง
30 การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง

ตระหนกหวาดกลัว
นิ ติบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากบริ ษัทในการให้ บริ การความ
ช่วยเหลือกรณี ฉุกเฉิ นแต่เพียงผู้เดียวแก่ผ้ ูเ อาประกันภัยตามที
ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สถานทีทีผู้เอาประกันภัยอาศัยอยู่ในประเทศไทย
สถานทีทีผู้เอาประกันภัยทํางานในประเทศไทย
การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย
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หมวดที; 2 เงื;อนไขและข้ อกําหนดทั;วไป
2.1

สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี &เกิดขึน& จากการทีบริ ษัทเชือถือข้ อแถลงของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้
เอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้ อแถลงเพิมเติม (ถ้ ามี) ทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอา
ประกัน ภัยลงลายมือชื อให้ ไ ว้ เ ป็ นหลัก ฐานในการตกลงรั บประกันภัยตามสัญญา บริ ษั ทจึงได้ ออกกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุ ป สาระสํ า คัญ เงื อนไขและข้ อ กํา หนดทัวไป ความคุ้มครอง และข้ อ ยกเว้ น ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี &ไว้ ให้
ในกรณีทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยรู้ อยู่แล้ ว แต่แถลงข้ อความอันเป็ นเท็จใน
ข้ อแถลงตามวรรคหนึง หรื อรู้ อยู่แล้ วในข้ อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้ อความจริ งนันไว้
& โดยไม่แจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึง
ถ้ าบริ ษัททราบข้ อความจริ งนันๆ
& อาจจะได้ จูงใจให้ บริ ษัทเรี ยกเก็บเบี &ยประกันภัยสูงขึน& หรื อบอกปั ดไม่ยอมทํา
สัญญา สัญญาประกันภัยนี &จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทมี
สิทธิบอกล้ างสัญญาได้
บริ ษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้ อแถลงนอกเหนือจากทีผู้เอาประกันภัยได้ แถลงไว้ ในเอกสาร
ตามวรรคหนึง
2.2

ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาและการเปลี;ยนแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกันภัยนี & รวมทัง& ข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ ายประกอบกันเป็ นสัญญา
ประกันภัย การเปลียนแปลงข้ อความใดๆในสัญญาจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท และได้ บันทึกไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี & หรื อในเอกสารแนบท้ ายแล้ วจึงจะสมบูรณ์
2.3

ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง
2.3.1 ความคุ้มครองแบบรายเทียว (Single Trip) จะให้ ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามคําจํากัด
ความ "ระยะเวลาการเดินทาง" ทุกครัง& ทีผู้เอาประกันภัยเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย
2.3.2 ความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) สําหรับการคุ้มครองการเดินทางหลายครั ง& โดยให้ มี
ระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครัง& เช่นเดียวกับข้ อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง& สูงสุดไม่เกิน .......
วัน (บริ ษทั กําหนดได้สูงสุดไม่เกิ น 120 วัน)
2.4

การตีความ
ในกรณี ที มีข้อโต้ แย้ งใดๆ เกิดขึน& ทีเกียวกับกรมธรรม์ ประกันภัยนี & ให้ ตีความตามกฎหมายไทย และ
คูส่ ญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ ฟ้องร้ องในเขตอํานาจของศาลในประเทศไทย
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2.5

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าทีจําเป็ น
กับการประกันภัยนี & และมีสิทธิ ทําการชันสูตรพลิกศพในกรณี ทีมีเหตุจําเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกฏหมาย
โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่าย
2.6

การเข้ าสวมสิทธิ
ในกรณีบริ ษัทได้ จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี & บริ ษัทจะเข้ าสวมสิทธิ ของผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยเพือทีจะใช้ สทิ ธินนทํ
ั & าการเรี ยกร้ องต่อบุคคล หรื อองค์กรทีควรจะ
มีสว่ นรับผิดชอบในความสูญเสียนัน& และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผู้เอาประกันภัยจะต้ องดําเนินการ
จัดส่งเอกสารและสิงของใดๆ หรื อกระทําการใดๆ ทีจําเป็ นเพือทีจะรักษาสิทธิ ในการเรี ยกร้ องนันไว้
& โดยทีผู้ถือ
กรมธรรม์ ป ระกันภัย และ/หรื อ ผู้เ อาประกันภัย จะต้ อ งไม่กระทํ าการใดๆ ที จะทํ าให้ สูญ เสียสิ ทธิ ด ัง กล่า ว
ภายหลังทีเกิดความสูญเสียนันแล้
& ว
2.7

การแจ้ งและการเรี ยกร้ อง
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่
กรณี จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีทีมีการเสียชีวิตต้ องแจ้ งให้
บริ ษัททราบทันที เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่ามีเหตุจําเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้ งให้ บริ ษัททราบในทันทีได้ แต่ได้ แจ้ ง
โดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ แล้ ว สําหรับสถานการณ์อืนๆ จะต้ องแจ้ งให้ เร็ วทีสุด แต่ไม่เกิน 30 วันหลังจากวัน
เกิดเหตุ
กรณีผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบในระยะเวลาที
กําหนดข้ างต้ น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยจะไม่เ สียสิท ธิ ในการเรี ยกร้ องค่าสินไหม
ทดแทน หากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยสามารถพิสจู น์ได้ ว่าการไม่แจ้ งนี &เป็ นเหตุอัน
สมควรซึงไม่ได้ เกิดจากความผิดของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกกันภัย และได้ จดั ดําเนินการ
เรี ยกร้ องมายังบริ ษัทเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ 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 ผู้เ อา
ประกัน ภัยจะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ใ& ห้ แก่บริ ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันทีออกจากโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกโดยค่าใช้ จ่ายของ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
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3. ใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้ จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้ างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
ใบเสร็ จรั บ เงิ น ที แสดงรายการค่ าใช้ จ่า ยต้ อ งเป็ นใบเสร็ จ รั บ เงิ น ต้ น ฉบับ และบริ ษั ท จะคื น
ต้ นฉบับใบเสร็ จทีรับรองยอดเงินทีจ่ายไป เพือให้ ผ้ เู อาประกันภัยไปเรี ยกร้ องส่วนทีขาดจากผู้รับประกันภัยราย
อืน แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ รับการชดใช้ จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอืนใด หรื อจากการประกันภัยอืน
มาแล้ ว ให้ ผ้ ูเอาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็ จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรั ฐหรื อหน่วยงานอืน
เพือเรี ยกร้ องส่วนทีขาดจากบริษัท
2.8.2 กรณี เ รี ย กร้ องค่ า สิ นไหมทดแทนทุพ พลภาพถาวรสิ น& เชิ ง หรื อ การสู ญ เสีย อวัย วะ สายตา
เนืองจากอุบตั เิ หตุ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ใ& ห้ แก่บริ ษัท
ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิงหรื อสูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้
ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบรายงานแพทย์ทียืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง หรื อสูญเสียอวัยวะ
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
2.8.3 กรณีเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตเนืองจากอุบตั ิเหตุ
ผู้รับประโยชน์จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี &ให้ แก่บริ ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันทีผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ 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 องค่าทดแทนอืน ๆ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนีใ& ห้ แก่บริ ษัท
ภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้ แจ้ งการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัท โดยค่าใช้ จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบเสร็ จรับเงินต้ นฉบับ
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทางอืนๆ
4. บันทึกประจําวันของตํารวจ (ถ้ ามี)
5. ใบกํากับสินค้ าและเอกสารประกอบทีเกียวข้ องอืน ๆ
6. เอกสารหรื อจดหมายยืนยันของผู้ขนส่งสาธารณะ รวมถึงรายละเอียดของการเดินทางที
เกียวข้ อง (ถ้ ามี)
7. ในกรณี เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนสําหรั บข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง และ
ข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํ านวนวันเดินทาง ผู้เอาประกันภัยจะต้ อ งส่งหลัก ฐานเพิ มเติ ม
ดังต่อไปนี &
ก. เอกสารยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายเงินมัดจําค่าเดินทางและค่าทีพัก รวมทังเอกสาร
&
ต้ นฉบับของค่าใช้ จ่ายเพิมเติมสําหรับค่าเดินทางและค่าทีพักทีได้ จ่ายไป
ข. เอกสารค่ า รั ก ษาพยาบาลหรื อ ใบมรณบัต รจากแพทย์ ที ให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ เ อา
ประกันภัย ญาติสนิท หรื อผู้ใกล้ ชิดในทางธุรกิจ สําเนาหมายเรี ยกตัว
8. สําเนาคําสังในจํานวนเงินทีต้ องใช้ ในการประกันตัว
9. เอกสารอืนๆ ทีบริ ษัทอาจขอเพิมเติม หากจําเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเสียสิทธิ ในการเรี ยกร้ องไป
หากผู้เอาประกันภัยแสดงให้ เห็นได้ ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที
กําหนด เว้ นแต่ได้ สง่ โดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ แล้ ว
2.9

การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรื อความ
เสียหายทีครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริ ษัทจะจ่ายให้ ผ้ ูรับประโยชน์ส่วนค่า
ทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
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ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพือให้ บริ ษัทชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ น
ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความ
จําเป็ น แต่ทงนี
ั & &จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบริษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
หากบริ ษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้ แล้ วเสร็ จภายในกํ าหนดระยะเวลาข้ างต้ น บริ ษัทจะรั บผิดชดใช้
ดอกเบี &ยให้ อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้ องจ่าย ทั &งนี &นับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
หากการรั ก ษาพยาบาลได้ เกิ ดขึน& ในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลิ นิกนอก
ประเทศไทย บริ ษั ท จะจ่า ยผลประโยชน์ โ ดยใช้ อัต ราแลกเปลียนเงิ น ตราต่ า งประเทศในวัน ที ที ระบุ ไ ว้ ใ น
ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2.10 การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
บริ ษัทจะไม่รับผิดสําหรั บการเรี ยกร้ องผลประโยชน์อนั เกิดจากการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตของผู้ถือกรมธรรม์
ประกัน ภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุค คลดังกล่าว ที ได้ ใ ช้ วิธีก ารหรื อ
เครื องมือทีฉ้ อฉลใดๆ เพือให้ ได้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี & และบริ ษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยนี &ได้ ทันที ในกรณีนี & บริ ษัทจะคืนเบี &ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยโดยหักเบี &ยประกันภัยสําหรั บ
ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยนี &ได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
2.11

การชําระเบีย\ ประกันภัยและการคืนเบีย\ ประกันภัย
2.11.1 เบี &ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันที โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย
และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ มมีผลบังคับตามวันทีทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.11.2 ในกรณีทีเป็ นความคุ้มครองแบบรายเทียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
หลังจากบริ ษัทได้ ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ วจะไม่มีการคืนเบีย& ประกันภัย เว้ นแต่ในกรณี ทีผู้เอาประกันภัย
ไม่ได้ รับอนุมตั ิวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและผู้เอาประกันภัยต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบก่อน
วันเริ มความคุ้มครอง
2.11.3 ในกรณี ทีเป็ นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรื อบริ ษัทสามารถใช้
สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงือนไขทีระบุไว้ ดังนี &
(1) บริ ษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี &ได้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่
ครัง& สุดท้ ายทีแจ้ งให้ บริ ษัททราบ
ในกรณี นี &บริ ษัทจะคืนเบี &ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ูถือกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี &ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี &ได้ ใช้ บังคับแล้ ว
ออกตามส่วน
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(2) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี &ได้ โดยการแจ้ งให้ บริ ษัททราบเป็ น
หนังสือ และมีสิทธิได้ รับเบีย& ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี &ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี &ได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามอัตราเบี &ยประกันภัยระยะสั &นตามตารางทีระบุไว้ ดงั ต่อไปนี &
ตารางอัตราเบีย\ ประกันภัยระยะสัน\
ระยะเวลาที;เอาประกันภัย
ร้ อยละของ
(ไม่ เกิน/เดือน)
เบีย\ ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขในข้ อนี & ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้ องเป็ นการ
บอกเลิ ก ทัง& ฉบับ เท่ า นัน& ไม่ส ามารถเลื อ กยกเลิ ก ความคุ้มครองเพี ย งส่วนหนึงส่ วนใดระหว่ างปี กรมธรรม์
ประกันภัยได้
2.12 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี &ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษัท และหากผู้มีสิทธิเรี ยกร้ องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนันโดย
&
วิธีการอนุญ าโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยิ นยอมและให้ ทําการวินิจฉัยชี ข& าดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ

หน้า 13 ถึง 41

2.13

เงื;อนไขบังคับก่ อน
บริ ษัทอาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี & เว้ นแต่ผ้ ูเอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี ได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วนตามสัญญาประกันภัยและ
เงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที; 3 ข้ อยกเว้ นทั;วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ& ม่ค้ ุมครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรื อความเสียหาย
อันเกิดจาก หรื อสืบเนืองจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึ &นในเวลาดังต่อไปนี &
1. การกระทํ าของผู้ เ อาประกัน ภัย ขณะอยู่ภ ายใต้ ฤ ทธิw สุร า สารเสพติ ด หรื อยาเสพติ ด ให้ โ ทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ยกเว้ นอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิw สุรา” นัน& ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตังแต่
& 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขึ &นไป
2. การรักษาโรคหรื อภาวะทีเกียวกับจิตประสาท ภาวะเครี ยด วิกลจริ ต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทาง
พันธุกรรม
3. การเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย ทุกชนิดทีเกียวข้ องโดยตรงหรื อโดยอ้ อม จากเชื &อโรคเกียวกับเพศสัมพันธ์ ระบบ
ภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง เช่น Human Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) หรื อรู ปแบบอืนๆ ของ HIV หรื อ AIDS ไม่ว่าจะเกิดขึ &นอย่างไร
4. ขณะที ผู้เอาประกันภัยปฏิ บัติหน้ าที เป็ นทหาร ตํารวจ ผู้ให้ บ ริ การทางการแพทย์ ฉุกเฉิ น พนักงาน
ดับเพลิง หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบตั กิ ารในสงครามหรื อปราบปราม
5. ขณะทีขณะผู้เอาประกันภัยเข้ าร่วมทะเลาะวิวาท หรื อมีสว่ นยัวยุให้ เกิดการวิวาท
6. ขณะผู้เ อาประกัน ภัยก่อ อาชญากรรมที มีความผิ ดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับ กุม หรื อหลบหนี การ
จับกุม
7. ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศทีรั ฐบาลหรื อหน่วยงานของราชการได้ ประกาศเพื อเสนอแนะ
หรื อแนะนํา หรื อมีการเตือนเกียวกับการนัดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรื อการแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อ
8. สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุง่ ร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีมุ่งร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ว่า
จะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล
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การนัด หยุด งาน การก่อ ความวุ่น วาย การปฏิ วัติ การรั ฐ ประหาร การประกาศกฎอัย การศึก หรื อ
เหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ ซงกฎอั
ึ
ยการศึก
9. การก่อการร้ าย
10. การแผ่รั ง สี หรื อ การแพร่ กัม มันตภาพรั ง สี จ ากเชื อ& เพลิง นิ วเคลีย ร์ หรื อจากกากนิ ว เคลี ย ร์ ใดๆ อัน
เนื องมาจากการเผาไหม้ ข องเชื อ& เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ และจากกรรมวิ ธี ใ ดๆ แห่ ง การแตกแยกตัว ทาง
นิวเคลียร์ ซงดํ
ึ าเนินติดต่อไปด้ วยตัวเอง
11. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอืนใดทีอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
12. ขณะทีความเสียหายเกิดขึ &น ณ ประเทศทียกเว้ นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย (ถ้ ามี)
13. เมือผู้เอาประกันภัยกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลรวมทังเงื
& อนไขวีซา่
14. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
15. การรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ทีเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง หรื อเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้
เอาประกันภัย หรื อผู้ทีเป็ นเพื อนเดิ นทางกับผู้เ อาประกัน ภัย หรื อบุคคลทีมีความเกี ยวพันกับผู้เอา
ประกันภัย
16. การตังครรภ์
&
โรคแทรกซ้ อนจาการตั &งครรภ์ การคลอดบุตร การทําแท้ ง การแท้ งบุตร (ยกเว้ นการ
บาดเจ็บนันเกิ
& ดจากอุบตั ิเหตุทีได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี &)
17. ขณะทีผู้เอาประกันภัยอยู่ในเรื อสินค้ า ทีแท่นขุดเจาะนํ &ามัน เหมืองใต้ ดิน หรื อขณะปฎิบตั ิการเกียวกับ
วัตถุระเบิด
18. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึ กซ้ อมหรื อร่ วมแข่งขันกีฬาอาชีพ หรื อการแข่งขันกีฬา หรื อการฝึ กซ้ อมในฐานะ
มือสมัครเล่น
19. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
20. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ &นหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอากาศยานทีมิได้ จดทะเบียนเพือบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
21. ขณะทีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้ า แข่งสกีทกุ ชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ง สเก็ต
ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่การโดดร่ มเพือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ &นหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน
หรื อเครื องร่ อน การเล่นบันจี &จัม{ พ์ การดํานํ &าทีต้ องใช้ ถงั อากาศและเครื องช่วยหายใจใต้ นํ &า
22. การเดินทางภายใต้ ข้อห้ ามจากแพทย์ หรื อการเดินทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่างประเทศ
23. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Exiting condition)
24. กรณีทีผู้เอาประกันภัยได้ รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย
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25. ความสูญเสียหรื อความเสียหายทีเกิดจากโรคระบาด หรื อโรคระบาดซึงกระจายไปทัว
26. ความสูญเสียหรื อความเสียหายที เกิด จาก หรื อเป็ นผลสืบเนืองมาจากมลพิ ษที เกิ ดขึน& ในประเทศที
ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป

หมวดที; 4 ขอบข่ ายการให้ ความช่ วยเหลือของบริษัทหรื อบริษัทที;ได้ รับมอบอํานาจ
ขอบข่ายการให้ ความช่วยเหลือของบริ ษัทหรื อบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจนันจะอยู
&
่ภายใต้ กฎหมาย และ
ข้ อบังคับของประเทศทีผู้เอาประกันภัยเดินทางไป การบริ การของบริ ษัทหรื อบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจะอยู่
ภายใต้ การยินยอมของหน่วยงานทีเกียวข้ อง บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจะไม่รับผิดชอบสําหรับ
ความล่าช้ าหรื อการขัดขวางในการให้ บริ การตามทีได้ ตกลงเนืองจากเหตุสดุ วิสยั จากเหตุการณ์การนัดหยุดงาน
การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ข้ อจํากัดในการเคลือนย้ ายอย่างเสรี การก่อวินาศกรรม การก่อการร้ าย สงคราม
กลางเมือง หรื อสงครามต่างชาติ ผลทีเกิดตามมาของสารกัมมันตภาพรังสี หรื อเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติตา่ งๆ

หมวดที; 5 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี ม& ี ผ ลบั ง คับ ภายใต้ เ งื อนไขและข้ อ กํ า หนดทัวไป ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง
ข้ อยกเว้ น และเอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และเพื อเป็ นการตอบแทนเบี ย& ประกั น ภั ย ที
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยต้ องชําระ บริ ษัทตกลงจะให้ ความคุ้มครองดังต่อไปนี &
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน\ เชิงจากอุบัติเหตุ
คํานิยาม
การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสูญเสียสายตา
หมายถึง
ทุพพลภาพถาวรสิน\ เชิง หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่
& ข้อมื อหรื อข้ อเท้ าและให้ หมาย
รวมถึงการสูญเสีย สมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้ างต้ น โดยสิ น& เชิ ง และมี ข้ อบ่ ง ชี ท& างการแพทย์ ชั ด เจนว่ า ไม่
สามารถกลับมาใช้ งานได้ อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้ าที การงานใดๆ
ทในอาชีพประจํา และอาชีพอืนๆ ได้ โดยสิ &นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &คุ้มครองความสูญเสีย หรื อความเสียหายอัน
เกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง
และทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่
วัน ที เกิ ดอุบัติเหตุหรื อการบาดเจ็ บที ได้ รั บ ทํ าให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต้ องรั กษาตัวติดต่ อกันในฐานะผู้ ป่ วยในใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนันเมื
& อใดก็ดี บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทน
ตามตารางผลประโยชน์ดงั นี &
ตารางผลประโยชน์
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรั บการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิ ง และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ &นเชิงนัน& ได้ เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ทีเกิด
อุบัติเหตุ เว้ นแต่มีข้อบ่งชีท& างการแพทย์ ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตก
เป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรั บ มือ สองข้ างตัง& แต่ข้ อมือ หรื อเท้ าสองข้ างตัง& แต่ข้ อเท้ า หรื อ
สายตาสองข้ าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
& ข้อมือ และเท้ าหนึงข้ างตังแต่
& ข้อเท้ า
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
& ข้อมือ และสายตาหนึงข้ าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้ าหนึงข้ างตังแต่
& ข้อเท้ า และสายตาหนึงข้ าง
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
& ข้อมือ
หน้า 17 ถึง 41

60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับเท้ าหนึงข้ างตังแต่
& ข้อเท้ า
สําหรับสายตาหนึงข้ าง

บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนี &เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน&
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึ &นตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &รวมกัน
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้ อตกลง
คุ้มครองนี &ยังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษัทจะยังคงให้ ความคุ้มครองจนสิ &นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยู่เท่านั &น
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิน\ เชิงจากอุบัตเิ หตุ)
1. การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี & ไม่ค้ มุ ครองการได้ รับเชื &อโรค ปรสิต เว้ นแต่การติดเชื &อโรค หรื อ
บาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ &า ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้ รับมาจากอุบตั เิ หตุ
2. ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศ
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &คุ้มครองค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นและสมควรซึงเกิด
จากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ หากผู้เอาประกันภัยได้ รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรื อเจ็บป่ วยทีเกิดขึน& อย่างกระทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ในระยะเวลาการ
เดินทางไปต่างประเทศจนเป็ นเหตุให้ ต้องเข้ ารั บการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรื อผู้ป่วยนอก
โดยบริ ษัทจะชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายทีจําเป็ นและสมควรในการรักษาพยาบาลให้ ตามจํานวนทีต้ องจ่ายจริ ง แต่สงู สุดไม่
เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองค่ ารั กษาพยาบาลในต่ างประเทศ)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี & ไม่ค้ มุ ครองการรักษาพยาบาลหรื อค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี &
1. การรักษาหรื อการแก้ ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็ นมาตั &งแต่กําเนิด
2. การรักษาตัวเพือพักผ่อนหรื อเพืออนามัย การพักฟื &น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดทีมิได้
เกียวข้ องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
3. การรักษาใดๆ ทีไม่ได้ เป็ นการรักษาแผนปั จจุบนั รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative
Treatment) เช่ น การฝั ง เข็ ม ธรรมชาติ บํ า บั ด การรั ก ษาโดยการนวดและการกดจุ ด
(Chiropractic)
4. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้ แก่ ไม้ เท้ า แว่นตา เครื องช่วยให้ ได้ ยิน (Hearing Aid) เครื องช่วย
การพูด (Speech Device) เครื องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
5. ค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการบริ การทางทันตกรรม ยกเว้ นเพือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่
ไม่รวมถึงการบูรณะฟั น การจัดฟั น การครอบฟั น การขูดหินปูน การอุดฟั น หรื อการใส่ฟันปลอม
6. การบริ การหรื อการผ่ าตัด เกี ยวกับ การบาดเจ็ บ หรื อ เจ็บ ป่ วยอันเกิ ดขึน& เพื อหวังผลกํ าไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย
7. การรักษาเพือความสวยงาม ได้ แก่ การรั กษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้ วน ปลูกผม หรื อการ
รักษาเพือแก้ ไขความบกพร่ องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้ นแต่เป็ น
การผ่าตัดตกแต่งทีจํ าเป็ นต้ องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิ ดอุบัติเหตุ เพื อให้ อวัยวะดังกล่าว
สามารถกลับมาทํางานได้ อย่างเดิม
8. การปลูกฝี หรื อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้ นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า ภายหลังการ
ถูกสัตว์ทําร้ าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้ รับบาดเจ็บ
9. ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกิดขึ &นในประเทศไทย
10. ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเคลื;อนย้ ายเพื;อการรั กษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ ายกลับภูมิลําเนา
และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมิลําเนาและการจัดการศพ
คํานิยาม
การเคลื; อนย้ ายเพื;อการ
รั กษาพยาบาลฉุกเฉิน

หมายถึง

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 ผู้ เอา
ประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยไปยังโรงพยาบาล
ทีใกล้ ทีสุดทีสามารถให้ การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม
หรื อ
2. การขนส่ง ผู้เ อาประกันภัยหลังจากรั บการรั กษาเบื อ& งต้ น
จากโรงพยาบาลในท้ องถิ น และสภาพร่ างกายของผู้เอา
ประกันภัยอํานวยให้ มีการเคลือนย้ ายไปโรงพยาบาลอืน
หรื อกลับภูมลิ ําเนาเพือการรักษาต่อ หรื อเพือการพักฟื น&
ค่าใช้ จ่ายในการเคลือนย้ าย ค่าใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาล
และค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นในการช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่ง
ตัวหรื อ การส่ง ศพกลับ ภูมิลํ าเนา ทัง& นีค& ่าใช้ จ่ายที เกี ยวข้ อ ง
ตามทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ น จะต้ องได้ รับความเห็นชอบและจัดการ
โดยบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ
การจั ด การที จํ า เป็ นสํ า หรั บ การส่ ง กลั บ ศพหรื อ อั ฐิ ไ ปยั ง
ภูมิลําเนา กรณีผ้ เู อาประกันภัยเสียชีวิตขณะเดินทาง

ความคุ้มครอง
การเคลื;อนย้ ายเพื;อการรั กษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื;อนย้ ายกลับภูมิลําเนา
ขณะที กรมธรรม์ ป ระกันภัย มีผ ลบังคับ การประกันภั ย นี ใ& ห้ ค วามคุ้ม ครองการเคลื อนย้ ายเพื อการ
รั ก ษาพยาบาลฉุก เฉิ นสําหรั บ ผู้เ อาประกันภัยทีได้ รับ การบาดเจ็ บจากอุบัติเ หตุ หรื อ เจ็บ ป่ วยขณะเดินทาง
ภายในระยะเวลาการเดินทาง ซึงเป็ นไปตามความเห็นของบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจทีมีความเห็นว่าเหมาะสมที
จะเคลือนย้ ายผู้เอาประกันภัยไปยังสถานทีอืน หรื อส่งกลับภูมิลําเนาเพือรั บการรักษาพยาบาล โดยบริ ษัทที
ได้ รับมอบอํานาจจะจัดการเรื องการเคลือนย้ ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยวิธีการทีเหมาะสมทีสุดตาม
สภาพการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยของผู้เอาประกันภัย ทัง& นี บ& ริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายที ได้ รับความคุ้มครอง
โดยตรงต่อบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ
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วิธีการจัดการเรื องการเคลือนย้ ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นโดยบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ อาจ
รวมถึงการขนย้ ายฉุกเฉินทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ รถไฟ หรื อโดยวิธีอืนที
เหมาะสม
การตัดสินใจเกียวกับวิธี การขนส่งหรื อจุดหมายปลายทางจะทํ าโดยบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ โดย
พิจารณาจากความจําเป็ นทางการรักษาของผู้เอาประกันภัยเท่านัน&
การส่ งศพกลับภูมิลําเนา และการจัดการศพ
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองการจัดการส่งศพหรื ออัฐิกลับ
ภูมิลําเนา กรณี ผ้ ูเ อาประกันภัยเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุ หรื อ การเจ็ บป่ วยขณะเดินทางภายในระยะเวลาการ
เดินทาง ซึงดําเนินการจัดการโดยบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ ทังนี
& &บริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายทีได้ รับความคุ้มครอง
ให้ กบั บริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจโดยตรง
กรณีสง่ ศพหรื ออัฐิกลับภูมิลําเนาทีไม่ใช่ประเทศไทย จํานวนเงินความรับผิดของบริ ษัทจะจํากัดไม่เกิน
ค่าใช้ จ่ายในการส่งกลับมาประเทศไทยเท่านัน&
บริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายสําหรั บการจัดการศพโดยสัปเหร่ อ ค่าหีบศพ ค่าฝั งศพ หรื อค่าฌาปณกิจศพ
ตามจํานวนทีจ่ายจริ งให้ กบั ผู้รับประโยชน์ ทั &งนี &ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการจัดงานศพ
จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรั บความคุ้มครองการเคลือนย้ ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือนย้ ายกลับภูมิลําเนา หรื อความคุ้มครองการส่งศพกลับภูมิลําเนาและการจัดการศพ รวมกันสูงสุดไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื; อนไขเฉพาะความคุ้ มครอง (ใช้ บั ง คั บ เฉพาะข้ อตกลงคุ้ มครองการเคลื; อนย้ ายเพื; อการ
รั กษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ ายกลับภูมิลําเนา และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมิลําเนาและการ
จัดการศพ)
บริ ษัทได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษัทที ได้ รั บมอบอํ านาจ ให้ ค วามช่ วยเหลือ ผู้เอาประกันภัยในการจัดการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินตามเงือนไขดังต่อไปนี &
1. การตัดสินใจต่างๆ จะทําอย่างดีทีสุดเพือผลประโยชน์ ทางการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย
เท่านัน&
2. แพทย์ ของบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจะติดต่อโรงพยาบาลในท้ องถินหรื อถ้ ามีความจําเป็ นจะขอ
ข้ อมูลจากแพทย์ ประจําตัวของผู้เอาประกันภัยเพือการตัดสินใจทีเหมาะสมกับสภาพร่ างกายของ
ผู้เอาประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยยอมรับว่าการเคลือนย้ ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ น จะได้ รับการจัดการโดย
บุคคลากรทางการแพทย์ของบริษัททีได้ รับมอบอํานาจทีมีคณ
ุ วุฒิในประเทศนันๆ
&
4. การจัดการของบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจะเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศนันๆ
& และกฎหมาย
ข้ อบังคับสากล บริ การของบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจะต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
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5. ในกรณีผ้ ูเอาประกันภัยปฏิเสธทีจะปฏิบตั ิตามการตัดสินใจของบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจะถือว่า
ผู้เอาประกันภัยได้ ยกเว้ นความรับผิดตามกฎหมายของบริ ษัทและบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจากผล
ทีอาจจะเกิดขึ &นตามมาจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะเสียสิทธิ ทีจะ
ได้ รับการบริการจากบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ และการชดใช้ จากบริ ษัท
6. เมือบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจได้ ให้ บริ การความช่วยเหลือ บริ ษัทจะได้ รับสิทธิ เป็ นเจ้ าของตัว‚ การ
เดินทางเดิม ผู้เอาประกันภัย จะต้ องส่งตั‚วเดินทางนัน& ให้ บ ริ ษัทที ได้ รับมอบอํานาจหรื อคืนเงินที
ได้ รับคืนจากบริ ษัทจัดการเดินทางให้ บริ ษัท ถ้ าผู้เอาประกันภัยไม่ได้ ซื &อตัว‚ ขากลับไว้ แล้ ว บริ ษัท
สงวนสิทธิเรี ยกเงินค่าใช้ จ่ายทีผู้เอาประกันภัยควรจะต้ องชําระสําหรับค่าเดินทางกลับคืนบริ ษัท
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเคลื;อนย้ ายเพื;อการรั กษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลื;อนย้ ายกลับภูมิลําเนา และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมิลําเนาและการจัดการศพ)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ความสูญเสียหรื อความ
เสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสืบเนืองจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึ &นในกรณีดงั ต่อไปนี &
1. การจัดการที ไม่ไ ด้ รับ การอนุมตั ิหรื อจัดการโดยบริ ษัททีได้ รับ มอบอํานาจ เว้ น แต่ว่าด้ วยสาเหตุ
นอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ งบริ ษัททีได้ รับมอบ
อํานาจในระหว่างสถานการณ์ ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทสงวนสิทธิ ทีจะจ่ายคืน
ค่าใช้ จ่ายต่อผู้เอาประกันภัย เท่าทีบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจในสถานการณ์ เดียวกันจะจัดหาให้
และไม่เกินจํานวนเงินผลประโยชน์ทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ข้ อยกเว้ นด้ านความช่ วยเหลื อทางการแพทย์ และค่ารั กษาพยาบาล: ความสูญเสียหรื อความ
เสียหายทีเกิดจากโรคระบาด หรื อโรคระบาดซึงกระจายไปทัว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ าพาหนะเดินทางเพิ;มเติม
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองกรณีผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิต
หรื อ ถู ก เคลื อนย้ า ยกลับ ภู มิ ลํ า เนาตามความคุ้ ม ครองจากข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองการเคลื; อ นย้ า ยเพื; อ การ
รั กษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ ายกลับภูมิลําเนา และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมิลําเนาและการ
จัดการศพ บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าพาหนะเดินทางทีจําเป็ น (ตัว‚ เดินทางกลับชัน& ประหยัดหรื อชัน&
ธุรกิจเท่ากับการจองการเดินทางเดิม) ให้ กบั ญาติสนิทหรื อผู้ร่วมเดินทางของผู้เอาประกันภัย จํานวน 1 คนใน
การเดินทางกลับภูมิลําเนา หากญาติสนิทหรื อผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถเดินทางกลับโดยใช้ กําหนดการเดินทาง
เดิม อันเนืองมาจากการที ผู้เอาประกันภัยถูกส่งตัวกลับหรื อเสียชีวิต
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์
คํานิยาม
ผู้เยาว์

หมายถึง

บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึงมีอายุตากว่
ํ า 12 ปี บริบูรณ์

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองค่าเดินทางสําหรับการเดินทาง
ไปดูแลผู้เยาว์ กรณีผ้ เู อาประกันภัยซึงเดินทางพร้ อมผู้เยาว์ถกู ส่งตัวกลับประเทศภูมลิ ําเนา หรื อเสียชีวิต หรื อต้ อง
เข้ ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมเนืองจากการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรื อการเจ็บป่ วยทีเกิดขึน& อย่างกระทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ภายในระยะเวลาการเดินทาง
บริ ษั ท จะจ่ า ยค่า ทดแทนสํ า หรั บ ค่ าตั‚วเดิ นทางไป – กลับชัน& ประหยัด โดยบริ ษั ท ที ได้ รั บ มอบอํ า นาจเป็ น
ผู้ดําเนินการ และจัดหาตัว‚ เดินทางดังกล่าวให้ กบั ญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยจํานวน 1 คน เพือไปรับผู้เยาว์
ของผู้เอาประกันภัยทีต้ องอยู่ลําพังกลับประเทศภูมิลําเนา โดยบริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ กบั บริ ษัททีได้ รับมอบ
อํานาจตามจํานวนเงินสําหรับค่าตัว‚ เดินทางทีต้ องจ่ายจริ ง แต่สงู สุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ )
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครองในกรณีทีไม่ได้ รับการอนุมตั ิหรื อจัดการโดยบริ ษัทที
ได้ รับมอบอํานาจ เว้ นแต่เกิดจากสาเหตุนอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เ อาประกันภัยไม่
สามารถแจ้ งบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจในระหว่างสถานการณ์ ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทสงวน
สิทธิ ทีจะจ่ายคืนค่าใช้ จ่ายต่อผู้เอาประกันภัยเท่าทีบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ ในสถานการณ์ เดียวกันจะจัดหา
ให้ และไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การยกเลิกการเดินทาง
คํานิยาม
ส ภ า พ อ า ก า ศ หมายถึง
เลวร้ าย

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ ฝุ่น ควันและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองเมือการเดินทางของผู้เอา
ประกันภัยทีได้ รับการยืนยันแล้ วถูกยกเลิกภายใน 30 วันก่อนวันเริ มการเดินทาง เนืองจากเหตุการณ์ ทีไม่ได้
คาดหมาย และอยู่เหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุดงั ต่อไปนี &
ก.
ข.
ค.

การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่ วยรุ นแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อญาติสนิท หรื อ
ผู้ใกล้ ชิดทางธุรกิจ หรื อ
การยกเลิ ก ตารางเดิ น ทางของผู้ ข นส่ ง สาธารณะเนื องจากการจลาจล การนัด หยุ ด งาน
การประท้ วง การก่อความวุน่ วาย สภาพอากาศเลวร้ าย หรือ
การถูกหมายเรี ยกเพือไปให้ การเป็ นพยานในศาลของผู้เอาประกันภัย

บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยสําหรั บค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &นจากการยกเลิกการเดินทาง
หลังจากทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ ว สําหรั บค่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทางทีผู้เอาประกันภัยได้ ทําการ
จ่ายเงินล่วงหน้ าไปแล้ ว หรื อต้ องจ่ายตามสัญญา หรื อค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &นในการจองโปรแกรมการท่องเทียว หรื อ
ค่าปรั บสําหรั บการยกเลิกการเดินทาง ซึงไม่สามารถเรี ยกร้ องได้ จากผู้ใด โดยบริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ตาม
จํานวนค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &นจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั &งนี &ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน& จะต้ องได้ รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ให้ บริ การต่างๆ ทีเกียวข้ องสําหรั บ
การเดินทางนันๆ
&
เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการเดินทาง หรื อบริ ษัทนําเทียว หรื อบริ ษัทจัดการขนส่ง หรื อ
ผู้ให้ บริ การทีพักทราบทันทีเมือจําเป็ นต้ องยกเลิกการเดินทาง
กรณีทีผู้เอาประกันภัยไม่แจ้ งบริ ษัทจัดการเดินทาง หรื อบริ ษัทนําเทียว หรื อผู้จัดการขนส่ง หรื อผู้ให้ บริ การ
ทีพักทราบทันทีหรื อแจ้ งหลังจาก 48 ชัวโมงนับจากทีทราบสาเหตุทีต้ องยกเลิกการเดินทาง โดยทีการล่าช้ าใน
หน้า 25 ถึง 41

การแจ้ งดังกล่าวนันเป็
& นความผิดของผู้เอาประกันภัย และหากค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &น ณ วันทีผู้เอาประกันภัยแจ้ งให้
ผู้เกียวข้ องทราบสูงกว่าค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ &น ณ วันทีผู้เอาประกันภัยควรจะได้ แจ้ งผู้เกียวข้ องทราบ บริ ษัทจะชดใช้
ให้ ผ้ เู อาประกันภัยตามจํานวนค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &น ณ วันทีจะแจ้ งผู้เกียวข้ องทราบเท่านัน& ผู้เอาประกันภัยจะต้ อง
รับผิดชอบส่วนต่างทีไม่ได้ รับการชดใช้ จากบริษัทด้ วยตนเอง
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครองการยกเลิกการเดินทางอันเกิดจาก หรื อสืบเนืองจาก
สาเหตุ หรือเกิดขึ &นในกรณีดงั ต่อไปนี &
1. การสูญเสีย หรื อเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการควบคุม หรื อกฎข้ อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรื อ
รัฐบาลของประเทศปลายทาง
2. ความสูญเสียหรื อความเสียหายทีได้ รับการชดใช้ จากแหล่งอืน ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อ
โปรแกรมความคุ้มครองของรั ฐบาล หรื อ กรณีเรี ยกคืนได้ จากโรงแรม สายการบิน ตัวแทนจัดการ
เดินทาง ผู้ให้ บริ การท่องเทียว หรื อผู้ให้ บริ การทีพักอาศัย
3. การไม่ฉีดวัคซีนตามตารางเวลา หรื อตามกฎเกณฑ์ของประเทศปลายทาง
4. เหตุการณ์ ทีผู้เ อาประกัน ภัย คาดหมายว่าจะเกิ ดขึน& หรื อรู้ ในวัน ที หรื อ ก่ อ นวันที ออกกรมธรรม์
ประกันภัย

หน้า 26 ถึง 41

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

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ ฝุ่น ควันและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองเมือการเดินทางทีได้ รับการ
ยืนยันแล้ วของผู้เอาประกันภัยต้ องลดจํานวนวันเดินทางให้ สนลง
ั & หลังจากทีผู้เอาประกันภัยได้ ออกเดินทางไป
แล้ ว และการเดินทางยังไม่สิ &นสุดตามกําหนดการเดินทาง เนืองจากเหตุการณ์ ทีไม่ได้ คาดหมาย และอยู่เหนือ
การควบคุมของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุดงั ต่อไปนี &
ก. การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่ วยรุ นแรงของผู้เอาประกันภัย หรือ
ข. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยรุนแรงของ ญาติสนิท หรื อผู้ใกล้ ชิดทางธุรกิจ
ของผู้เอาประกันภัย หรื อ
ค. การปรับตารางการเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะ เนืองจากการจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ประท้ วง การก่อความวุน่ วาย สภาพอากาศเลวร้ าย หรือ
ง. การถูกหมายเรี ยกเพือไปให้ การเป็ นพยานในศาลของผู้เอาประกันภัย
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยสําหรั บค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &นจากการลดจํานวนวันเดินทาง
สําหรับ
1. ค่าใช้ จ่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้ จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเทียว
ทีผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายไปล่วงหน้ าซึงไม่สามารถเรี ยกคืนได้ หรื อถูกริ บมัดจํา
2. ค่าใช้ จ่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้ จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเทียว
ทีผู้เอาประกันภัยต้ องจ่ายเพิมเติม เนืองจากผู้เอาประกันภัยต้ องลดจํานวนวันเดินทางอันเป็ น
ผลจากสาเหตุข้างต้ น
โดยบริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า ทดแทนให้ ต ามจํ า นวนค่ า ใช้ จ่ า ยที เกิ ด ขึ น& จริ ง แต่ สู ง สุด ไม่ เ กิ น จํ า นวนเงิ น
เอาประกันภัยทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั &งนี &ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &นจะต้ องได้ รับการรับรองเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ บริการต่างๆ ทีเกียวข้ องสําหรับการเดินทางนันๆ
&
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เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทาง)
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการเดินทาง บริ ษัทนําเทียว บริ ษัทจัดการขนส่ง ผู้ให้ บริ การทีพัก
หรื อให้ บริการทีเกียวข้ อง ซึงผู้เอาประกันภัยติดต่อสําหรับการเดินทางนันๆ
& ทราบทันทีเมือจําเป็ นต้ องลดจํานวน
วันเดินทาง
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครองการลดจํานวนวันเดินทางอันเกิดจาก หรื อสืบเนือง
จากสาเหตุ หรือเกิดขึ &นในกรณีดงั ต่อไปนี &
1. การสูญเสีย หรื อเสียหายใดๆ ทีเกิ ดจากการควบคุม หรื อกฎข้ อบังคับของรั ฐบาลไทยและ/หรื อ
รัฐบาลของประเทศปลายทาง
2. การสูญเสียหรื อความเสียหายทีได้ รับการชดใช้ จากแหล่งอืน ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อ
โปรแกรมความคุ้มครองของรั ฐบาล หรื อกรณี เรี ยกคืนได้ จากโรงแรม สายการบิ น ตัวแทนจัดการ
เดินทาง ผู้ให้ บริ การท่องเทียว ผู้ให้ บริ การทีพักอาศัย หรื อให้ บริ การทีเกียวข้ อง ซึงผู้เอาประกันภัย
ติดต่อสําหรับการเดินทาง
3. เหตุการณ์ ทีผู้เ อาประกัน ภัย คาดหมายว่าจะเกิ ด ขึน& หรื อรู้ ในวันที หรื อ ก่ อ นวันที ออกกรมธรรม์
ประกันภัย
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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
ในอากาศทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนีใ& ห้ ความคุ้มครองเมือตารางการเดินทางของ
ผู้ขนส่งสาธารณะทีผู้เอาประกันภัยได้ จดั ไว้ เพือการเดินทางล่าช้ ากว่ากําหนดมากกว่า ............ ชัวโมงติดต่อกัน
(บริ ษทั กําหนดสูงสุดไม่เกิ น 12 ชัวโมง) นับจากเวลาทีระบุในตารางเดินทางทีได้ แจ้ งไว้ ต่อผู้เอาประกันภัย ซึงมี
สาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้ วง สภาพอากาศเลวร้ าย เครื องยนต์ขัดข้ องหรื อความบกพร่ องทาง
โครงสร้ างของยานพาหนะของผู้ขนส่งสาธารณะ หรื อไฟไหม้ อย่างรุ นแรง ณ สถานทีออกเดินทาง จนทําให้ ไม่
สามารถเดินทางได้ บริ ษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าอาหาร และค่าทีพักตามความเหมาะสมตามจํานวน
เงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้ กบั ผู้เอาประกันภัยสําหรับการล่าช้ ากว่ากําหนด
ของยานพาหนะสาธารณะทุกๆ ……… ชัวโมงเต็ม (บริ ษัทกํ าหนดสูงสุดไม่เกิ น 12 ชัวโมง) ทังนี
& &ไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยสูงสุดทีระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าในการเดินทาง)
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของ
ผู้เอาประกันภัยกับเวลาจริงทีถึงจุดหมายปลายทาง
หากผู้ขนส่งสาธารณะได้ มีการจัดหายานพาหนะอืนให้ กบั ผู้เอาประกันภัย การคํานวณผลประโยชน์จะ
คํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผู้เอาประกันภัยกับ เวลาจริ งทีถึง
จุดหมายของยานพาหนะทีผู้ขนส่งสาธารณะจัดหาให้
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครองความสูญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี &
1. ความล่าช้ าทีมีสาเหตุดงั ต่อไปนี &
1.1 การทีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเข้ าตรวจ ณ จุดทีออกเดินทางได้ ทนั เวลาไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
1.2 การนัดหยุดงานหรื อการประท้ วงซึงได้ เริ มขึ &นและได้ มีการประกาศให้ สาธารณชนรับทราบก่อนวันที
กรมธรรม์ประกันภัยเริ มความคุ้มครองโดยทีผู้เอาประกันภัยสามารถเปลียนแปลงการเดินทางได้
2. การสูญเสียหรื อเสียหายทีสามารถเรี ยกร้ องได้ จากผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเดินทางไปเยี;ยมผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองในกรณีทีผู้เอาประกันภัยต้ อง
เข้ ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันเป็ นเวลานาน
กว่า………วัน (บริ ษัทกํ าหนดสูงสุดไม่เกิ น 5 วัน)ตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
จากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยทีเกิดขึ &นอย่างกระทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทางไปต่างประเทศ และอาการของผู้เอาประกันภัยนันทํ
& าให้ ไม่สามารถเคลือนย้ ายกลับประเทศไทยได้ และ
ไม่ปรากฎว่ามีญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยทีบรรลุนิติภาวะอยู่กบั ผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ
บริ ษัทจะชดเชยค่าใช้ จ่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง เฉพาะการเดินทางโดยเครื องบินชันประหยั
&
ด และ/
หรื อตัว‚ รถไฟชันหนึ
& ง และ/หรื อยานพาหนะอย่างอืนตามความเหมาะสมตามค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน& จริ งให้ กบั ญาติ
สนิทของผู้เอาประกันภัยจํานวน……คน (บริ ษัทกําหนดสูงสุดไม่เกิ น 2 คน) เพือไปเยียมผู้เอาประกันภัยใน
ต่างประเทศ โดยให้ บ ริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจเป็ นผู้ดําเนิ นการ และจัดหาตัว‚ ดังกล่าว และชดเชยค่าใช้ จ่าย
สําหรับค่าทีพักและค่าอาหารทีจําเป็ นในการอยู่เพือเยียมผู้เอาประกันภัยนี & ตามค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &นจริ งสูงสุดไม่
เกิ นวันละ…….บาท (บริ ษัท กํ าหนดสูง สุดไม่ เกิ น 50,000 บาท) สําหรั บ ญาติสนิ ทหนึงคน จนกว่าผู้เอา
ประกันภัยจะออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นกรณีใดๆ
ทั &งนี &จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับความคุ้มครองนี &จํากัดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที
ระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การพลาดการต่ อยานพาหนะเนื;องจากการล่ าช้ าของผู้ขนส่ ง
คํานิยาม
สภาพอากาศเลวร้ าย

หมายถึง ลมพายุ พายุ ฝ น พายุหิ ม ะ พายุ ห มอก พายุ ไ ต้ ฝุ่ น ควัน และเขม่ า
หนาแน่นในอากาศทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ย า น พ า ห น ะ ข น ส่ ง หมายถึง เครื องบิ น พาณิ ช ย์ รถยนต์ โ ดยสาร เรื อ สํ า ราญเดิ น สมุท ร รถไฟ
สาธารณะ
รถไฟฟ้ า ที ได้ รั บ อนุ ญ าตประกอบการจากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาล
ถูกต้ องตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองกรณีทีผู้เอาประกันภัยพลาด
การต่อยานพาหนะขนส่งสาธารณะเพือการเดินทางต่อเนืองตามตารางการเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะทีได้
ยืนยันการเดินทางไว้ แล้ ว เนืองจากการเดินทางมาถึงล่าช้ าของผู้ขนส่งสาธารณะทีผู้เอาประกันภัยใช้ บริ การอยู่
ซึงมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้ วง สภาพอากาศเลวร้ าย เครื องยนต์ขัดข้ องหรื อความบกพร่ อง
ทางโครงสร้ างของยานพาหนะของผู้ขนส่งสาธารณะ หรื อไฟไหม้ อย่างรุ นแรง ณ สถานทีออกเดินทาง และเมือ
เดินทางมาถึงยังจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะแล้ วยังไม่สามารถจัดหายานพาหนะอืนทีจะออกเดินทางต่อเนือง
ได้ ภายในระยะเวลา..........ชัวโมง (บริ ษทั กําหนดสูงสุดไม่เกิ น 12 ชัวโมง) นับแต่เวลาทีเดินทางมาถึงจุดเปลียน
ถ่ายยานพาหนะ
บริ ษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้ กบั
ผู้เอาประกันภัยสําหรับการล่าช้ ากว่ากําหนดของยานพาหนะขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนืองทุกๆ ……… ชัวโมง
ติดต่อกัน (บริ ษัทกําหนดสูงสุดไม่เกิน 12 ชัวโมง) ทังนี
& &ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีระบุไว้ หน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
นอกจากนี &บริ ษัท และ/ หรื อบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจจะดําเนินการจัดการและรับผิดชอบสําหรับค่าที
พัก ค้ างคื นในโรงแรมตามความเหมาะสม กรณี ทีมีการล่ าช้ าในการต่อ ยานพาหนะขนส่ง สาธารณะอย่ า ง
ต่อเนือง ............ชัวโมงติดต่อกัน (บริ ษัทกํ าหนดสูงสุดไม่เกิ น 12 ชัวโมง) ตามจํานวนเงินทีระบุไว้ หน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ทังนี
& &จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับความคุ้มครองนี &ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดตามทีระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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เงื; อ นไขเฉพาะความคุ้ ม ครอง (ใช้ บั ง คั บ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองการพลาดการต่ อ ยานพาหนะ
เนื;องจากการล่ าช้ าของผู้ขนส่ ง)
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเดินทางมาถึงจริ งกับเวลาทีออกเดินทาง
โดยยานพาหนะทดแทน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่ อยานพาหนะเนื;องจากการล่ าช้ า
ของผู้ขนส่ ง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครองความสูญเสียหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี &
1. ความล่าช้ าจากสาเหตุดงั ต่อไปนี &
1.1 การทีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเข้ าตรวจ ณ จุดทีออกเดินทางได้ ทนั เวลาไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
1.2 การนัดหยุดงาน การประท้ วงซึงได้ เริ มขึ &น และได้ มีการประกาศให้ สาธารณชนได้ รับทราบก่อน
วันทีกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ มความคุ้มครอง โดยทีผู้เอาประกันภัยสามารถเปลียนแปลงการ
เดินทางได้
2. การสูญเสียหรื อเสียหายทีสามารถเรี ยกร้ องได้ จากผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ
3. ค่าทีพักค้ างคืนทีไม่ได้ จดั การโดยบริ ษัทหรื อบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ
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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

ของใช้ สว่ นตัวและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรื อทรัพย์สินที ผู้
เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบ และเป็ นทรัพย์สินทีผู้เอาประกันภัย
นําติดตัวไป หรื อซื &อระหว่างการเดินทาง
เครื องประดับ อัญมณี นาฬิกา สิงของทีทํ ามาจากวัตถุมีค่าหรื อ
หินมีคา่ ขนสัตว์ เครื องหนัง
หมายถึง จํ านวนชิ น& ของสัมภาระในการเดินทาง หรื อ ทรั พย์ สินส่วนตัวซึง
ประกอบกันเป็ นชุดหรื อสามารถใช้ ด้วยกัน
หมายถึง เหรี ย ญกษาปณ์ ธนบั ต ร เงิ น สกุ ล ต่ า งๆ เช็ ค เดิ น ทาง เอกสาร/ตั‚ ว
เดิ น ทางบั ต รโรงแรมที พั ก บั ต รวัน หยุ ด พัก ผ่ อ น หรื อ บัต รของขวัญ
(Gift Vouchers) ซึงสามารถเปลียนเป็ นเงินสดหรื อออกใหม่ทดแทนได้
หมายถึง กรีนการ์ ด หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองสําหรับการสูญเสีย เสียหาย
หรื อสูญหายทีเกิดขึน& ภายในระยะเวลาการเดินทางสําหรั บสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์ สินส่วนตัวของ
ผู้เอาประกันภัยทีนําไปหรื อซื &อในระหว่างการเดินทาง โดยบริ ษัทจะชดใช้ สําหรับการสูญเสีย หรื อเสียหาย หรื อ
สูญหายตามจํานวนเงินทีเกิดขึ &นจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดแต่ละรายการ แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า
และทั &งนี &ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทีการสูญเสีย หรื อเสียหาย หรื อสูญหายเกิดขึ &น ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งความต่อเจ้ าหน้ าที
ตํารวจในท้ องที ทีเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว หรื อหากอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรื อผู้ขนส่ง
สาธารณะจะต้ องแจ้ งฝ่ ายบริ หารของโรงแรม หรื อฝ่ ายบริ หารของผู้ขนส่งสาธารณะ โดยต้ องแจ้ งภายใน 24
ชัวโมงหลังจากพบการสูญเสีย หรื อเสียหาย หรือสูญหาย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ มีเหตุจําเป็ นอันสมควรซึงไม่อาจ
แจ้ งภายในระยะเวลาข้ างต้ นได้ แต่ได้ แจ้ งโดยเร็ วที สุด เท่าทีสามารถจะกระทํ าได้ แล้ ว และต้ องเก็บเอกสาร
บันทึกประจําวันของเจ้ าหน้ าทีตํารวจ หรื อเอกสารรับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น
โรงแรม หรื อสายการบินไว้ เป็ นหลักฐาน
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ในกรณีทรัพย์สินทีสูญเสีย หรื อเสียหาย หรื อสูญหายเป็ นส่วนหนึงของคู่หรื อชุด การพิจารณาชดใช้ จะ
ไม่นํ า มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ นคู่ห รื อ ชุ ด มาพิ จ ารณา แต่จ ะพิ จ ารณาเฉพาะความเสี ย หาย หรื อ สูญ หายของ
ทรัพย์สินรายการนั &นๆ ทีเสียหายหรื อสูญหายเท่านัน& ทั &งนี &จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ ระบุไว้ ในหน้ า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษัทสามารถเลือกทีจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ ผ้ ูเ อาประกันภัยเป็ นเงินสด โดยหักค่าเสือมจาก
วงเงินทีจะชดใช้ หรื อซ่อมแซมสัมภาระในการเดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย กรณีทีสัมภาระ
ในการเดินทาง หรื อทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยได้ รับความเสียหายสิ &นเชิงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
บริ ษัทจะชดใช้ ให้ เสมือนว่าสัมภาระในการเดินทาง หรื อทรั พย์ สินส่วนตัวนั &นได้ สญ
ู หายไป และเมือบริ ษัทได้
ชดใช้ คา่ ทดแทนดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิทีจะครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวและดําเนินการขายซากตามความ
เหมาะสม
ในกรณี พบทรัพย์สินทีสูญหายไป ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยจดหมายลงทะเบียน
ทันทีทีผู้เอาประกันภัยได้ รับแจ้ งว่าทรัพย์สินทีสูญหายไปถูกค้ นพบ กรณี บริ ษัทยังไม่ได้ ชดใช้ ค่าทดแทนให้ กับ
ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้ องเรี ยกคืนทรัพย์สินนัน& ถ้ าทรัพย์สินนั &นได้ รับความเสียหายและอยู่ภายใต้
ความคุ้มครองนี & บริ ษัทจะจ่ ายค่าเสียหาย และวงเงิน ชดเชยสําหรั บ รายการทีเสีย หายของสัมภาระในการ
เดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั &น กรณี ทีบริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กับผู้เอาประกันภัยแล้ ว ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกทีจะสละสิทธิ ในทรัพย์ สินนั &น หรื อเรี ยกคืนทรัพย์ สินนัน& โดยคืนวงเงินทีบริ ษัทได้ ชดใช้
ให้ ผ้ เู อาประกันภัยกลับคืนบริ ษัทโดยหักรายการทีไม่ได้ รับคืนออกไป ถ้ าผู้เอาประกันภัยไม่เรี ยกคืนทรัพย์สินนัน&
ภายใน 15 วันจากวันทีได้ รับแจ้ ง บริ ษัทจะถือว่าผู้เอาประกันภัยเลือกทีจะสละสิทธิในทรัพย์สินนัน&
ทัง& นี & การประกันภัย ภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี & ผู้เ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน
ภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี &และข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของสัมภาระในการเดินทางพร้ อมกันในเหตุการณ์
เดียวกันได้
เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรื อสูญหายต่ อ
สัมภาระในการเดินทางและทรั พย์ สินส่ วนตัว)
1. ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนตัวทังหมด
&
2. ในกรณีทีบริ ษัทได้ จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี &แล้ ว บริ ษัทจะเข้ ารับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัย เพือใช้ สิทธิเรี ยกร้ องต่อบุคคล หรื อองค์การใดๆ เฉพาะในส่วนทีบริ ษัทได้ จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ ว ในการนี &ผู้เอาประกันภัยจะต้ องให้ ความร่ วมมือแก่บริ ษัทในการส่งมอบ
เอกสารต่างๆ พร้ อมดําเนินการเท่าทีจําเป็ น และต้ องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นทีเสียหายต่อบริ ษัท
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ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรื อสูญหายต่ อสัมภาระใน
การเดินทางและทรั พย์ สินส่ วนตัว)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครอง
1. สัตว์ รถยนต์ (รวมทัง& อุป กรณ์ ป ระดับ ยนต์ ) เรื อ อุป กรณ์ กี ฬา ยานพาหนะอืน ผลไม้ อาหาร
เครื องใช้ ในบ้ าน วัตถุโบราณ งานหัตถกรรม เครื องแก้ ว เครื องกระเบือ& ง กระเบือ& งเคลือบ หินอ่อน
เครื องปั น& ดินเผา หรื อสิงของแตกง่ายอื นๆ รู ปวาด งานศิลปะ เครื องดนตรี แว่นตา (เลนส์ และ
กรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่วนตัว เอกสารสําคัญทางการเงิ น แสตมป์ เงินพกติดตัว บัตร
เครดิต ซิมการ์ ด กุญแจ
2. การสูญเสีย หรื อเสียหายสิงของมีคา่ ทีไม่ได้ เก็บไว้ กบั ตัวผู้เอาประกันภัย ยกเว้ นได้ เก็บล็อคในตู้นิรภัย
3. การสูญเสียหรื อเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่วน รอยคราบ การเสียหายจากสภาพบรรยากาศ
หรื อสภาพอากาศ การเสือมสภาพ การรัวไหลของของเหลว การเปรอะเปื &อนนํ &ามันหรื อสารหล่อลืน
การเปรอะเปื &อนสีหรื อสนิมของสัมภาระในการเดินทาง การบกพร่ องของเครื องจักรหรื อเครื องไฟฟ้า
แมลง หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรื อความเสียหายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรื อขณะกําลัง
ผลิต/ประกอบ และความเสียหายนันเนื
& องมาจาก การผลิต/ประกอบนั &น
4. การลักทรัพย์โดยปราศจากการงัดแงะ บุกรุ ก หรื อการใช้ กญ
ุ แจผี
5. การสูญเสีย หรื อเสียหาย ของกระเป๋ าเดินทางทีไม่มีการปิ ดล็อค หรื อถูกทิ &งไว้ โดยไม่มคี นดูแล
6. การสูญเสีย หรื อเสียหายทีได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อได้ รับการชดใช้
โดยผู้ขนส่งสาธารณะ โรงแรม หรื อจากแหล่งอืนแล้ ว
7. การสูญเสีย หรือเสียหายต่อกระเป๋ าเดินทางของผู้เอาประกันภัยทีได้ สง่ ไปล่วงหน้ า หรื อขนส่งแยก
ไปต่างหาก
8. การสูญเสีย หรื อเสียหายของสินค้ า หรื อตัวอย่างสินค้ า ตลอดจนอุปกรณ์ทกุ ชนิด
9. การสูญ เสีย หรื อ เสีย หายของทรัพ ย์ สินของผู้เ อาประกันภัยจากการยึด ทํ าลาย โดยคํ าสังของ
รัฐบาลหรื อหน่วยงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าทีศุลกากรของประเทศไทยและ/หรื อประเทศปลายทาง
10. ทรัพย์สินทีซื &อหลังจากมาถึงสถานทีปลายทางทีระบุในตัว‚ เดินทาง
11. การลักทรัพย์โดยลูกจ้ าง พนักงานของผู้เอาประกันภัย
12. การสูญเสียหรื อเสียหายทีเกิดขึ &นในประเทศไทย ยกเว้ นการลักทรัพย์ การสูญเสียหรื อเสียหายจาก
สายการบินหรื อตัวแทนของสายการบิน
13. การสูญเสียหรื อเสียหายของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ยกเว้ นเป็ นการสูญเสียหรื อเสียหายทีเกิดขึ &น
จากอุบตั ิเหตุตอ่ ผู้เอาประกันภัย
14. การสูญเสียหรื อเสียหายของอุปกรณ์ทีเช่า หรื อให้ เช่า
15. การสูญเสียหรื อเสียหายของข้ อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรื อ
สิงอืนใดในทํานองเดียวกัน
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่ าช้ าของสัมภาระในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ ความคุ้มครองกรณีสมั ภาระในการเดินทาง
ไปถึงทีหมายล่าช้ า หรื อถูกส่งไปผิดที หรื อสูญหายไปชัวคราวในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง บริ ษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์ สําหรับ การซื &อเสื &อผ้ า เครื องแต่งตัว หรื อเครื องใช้ ส่วนตัวทีจําเป็ นเร่ งด่วนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย
โดยจะจ่ายตามจํานวนเงินตามทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทุกๆ ........ ชัวโมง (บริ ษัทกํ าหนด
สูงสุดไม่เกิน 12 ชัวโมง) นับจากเวลาทีผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระในการเดินทาง ณ จุดหมาย
ปลายทาง ทังนี
& &ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง& นี & การประกันภัย ภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี & ผู้เ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน
ภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี &และข้ อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรื อสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทาง
และทรัพย์สินส่วนตัว พร้ อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
ดังนัน& ในกรณี พิสจู น์ได้ ว่าสัมภาระในการเดินทางของผู้เอาประกันภัยได้ สญ
ู หายไปอย่างถาวร บริ ษัท
จะหักจํ านวนเงิ น ที บริ ษัท ได้ จ่า ยไปภายใต้ ข้ อ ตกลงคุ้ม ครองนี & จากจํ านวนเงิ นค่าทดแทนที บริ ษั ท ให้ ค วาม
คุ้มครองภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสียหรื อเสียหาย 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 ความพยายามอย่างเต็มทีเพือให้ มันใจว่าสัมภาระได้ ปิดล็อคและมีการระบุ
ข้ อมูลบนป้ายถูกต้ องและชัดเจน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บงั คับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของสัมภาระในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครอง
1. การล่าช้ าซึงเกิ ดขึน& โดยตรงหรื อโดยอ้ อ ม จากการนัดหยุด งาน หรื อการประท้ วงที เกิ ดขึน& ขณะ
จัดการเดินทาง หรื อก่อนกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ มความคุ้มครอง แล้ วแต่วนั ไหนจะถึงทีหลัง
2. สัมภาระในการเดินทางทีมีเอกสารรับรองสําหรับการขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้ า (Bill of Loading)
ใบตราส่งสินค้ าทางอากาศ (Air waybill) ใบตราส่งสินค้ าทางรถไฟ (Rail Way Bill) หรื อใบรับ
พัสดุภณ
ั ฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) เป็ นต้ น
3. สัมภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสังของรั ฐบาลหรื อหน่วยงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที
ศุลกากร หรื อหน่วยราชการอืนของประเทศไทยและ/หรื อต่างประเทศ
4. การล่าช้ าทีเกิดขึ &นในประเทศไทย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความรั บผิดตามกฏหมายต่ อบุคคลภายนอก
คํานิยาม
บุคคลภายนอก

หมายถึง

บุ ค คลใดๆนอกเหนื อ จากญาติ หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้เ อา
ประกันภัย หรื อบุคคลทีอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้ างของผู้เอา
ประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการทีจ้ าง

ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ ป ระกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัย นีใ& ห้ ค วามคุ้ม ครองสํ าหรั บ ความรั บ ผิ ดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เอาประกันภัยทีเกิดขึ &นระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทางโดย
อุบตั ิเหตุสาํ หรับ
1. การเสียชีวิต หรื อการบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกใดๆ
2. การสูญเสีย หรื อการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใดๆ
บริ ษัท จะชดใช้ ค่า สิน ไหมทดแทนในนามของผู้ เ อาประกัน ภัย ตามค่ าใช้ จ่ ายที เกิ ด ขึน& จริ ง สํ าหรั บ
ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี &
ก. ค่าใช้ จ่ายทีผู้เอาประกันภัยต้ องรั บผิดชดใช้ ให้ กบั บุคคลภายนอกใดๆ ตามจํ านวนเงินทีสูญเสีย
หรือเสียหายจริ ง
ข. ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียมซึงผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายไปด้ วยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากบริ ษัท
ค. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรื ออนุญาโตตุลาการ
ทั &งนี จ& ํานวนเงินความรับผิดของบริ ษัทต่อเหตุการณ์ หรื อต่อเหตุการณ์ ต่อเนื องจากสาเหตุเดียวกันที
เกิดขึ &นระหว่างการเดินทางจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ 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 ห รื อการเรี ยกร้ องภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกันภัย นี & มี กรมธรรม์ ป ระกันภั ย
ประเภทอืนให้ ความคุ้มครองเหตุการณ์ หรื อการเรี ยกร้ องนี &อยู่แล้ ว บริ ษัทจะร่ วมเฉลียค่าเสียหายไม่
เกินกว่าสัดส่วนทีบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
2. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องไม่ตกลงยอมรับ ผิ ด เสนอ สัญญา จ่ายเงิ น หรื อชดใช้ ใดๆโดยไม่ได้ รั บการ
ยินยอมจากบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
3. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่งจดหมาย เอกสารการเรี ยกร้ อง หมายแจ้ งความ หมายศาล หรื อเอกสารอืน
ทีเกียวข้ องกับความเสียหาย หรื อเหตุอนั จะนําไปสูก่ ารเรี ยกร้ องให้ บริ ษัททันที
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ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรั บผิดตามกฏหมายต่ อบุคคลภายนอก)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ไม่ค้ มุ ครอง
1. การสูญเสีย หรื อ เสียหายใดๆ ทีผู้เ อาประกันภัยต้ อ งรั บผิ ดต่อบุคคลภายนอก จากเหตุการณ์ ที
เกิดขึ &นจากการกระทําโดยเจตนา หรื อการกระทําอันผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
2. ความรับผิดใดๆ ซึงเกิดจากหรื อสืบเนืองจาก
2.1. การให้ บริ การทางวิชาชีพ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามวิชาชีพ
2.2 การประกอบการค้ า ธุรกิจ หรือวิชาชีพของผู้เอาประกันภัย
2.3. การใช้ ปืน หรืออาวุธ
2.4. ผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมในกิจกรรมทีอันตราย ยกเว้ นได้ มีการขยายความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย
2.5. การเป็ นเจ้ าของ ครอบครอง หรื อใช้ ยานพาหนะลากจูงทีติดอยู่กบั ยานพาหนะ เครื องบิน
เรื อ
2.6 การเป็ นเจ้ าของ ครอบครอง หรื อใช้ ทีดิน อาคาร ยกเว้ นเพือประโยชน์ของการพักอาศัยของ
ผู้เอาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง
2.7. การคุกคามทางเพศ การประทุษร้ ายต่อร่างกาย และจิตใจ
2.8 การก่อให้ เกิดมลภาวะ หรื อปนเปื อ& นของดิน นํ &า อากาศ
3. ความรั บผิดตามกฏหมายต่อผู้ใกล้ ชิดทางธุรกิจ หรื อต่อบุคคลภายนอกจากการว่าจ้ างงาน หรื อ
การฝึ กงานกับผู้เอาประกันภัย
4. ความรับ ผิ ดซึงเกิ ดจากสัญ ญาซึงถ้ าไม่มีส ัญญาดังกล่าวความรั บผิ ดของผู้เอาประกันภัยจะไม่
เกิดขึ &น
5. ความรับ ผิ ดทางกฏหมายทีเกิ ดขึน& จากสัตว์ (ยกเว้ น สุนัข แมว ม้ า) ที อยู่ภ ายใต้ การดูแลหรื อ
ควบคุมของผู้เอาประกันภัย
6. การเสียชีวิต หรื อการบาดเจ็บต่อร่ างกาย หรื อการสูญเสียหรื อเสียหายต่อทรัพย์สินของญาติสนิท
7. ความสูญเสียหรื อความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรื อทีครอบครอง ดูแล ควบคุม
โดยผู้เอาประกันภัย
8. ค่าปรับทางแพ่ง อาญา หรื อโดยสัญญา
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หมวดที; 6 เอกสารแนบท้ าย
ถ้ าข้ อความในเอกสารแนบท้ ายดังต่อไปนี &ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความ
ในเอกสารแนบท้ ายดังต่อไปนี &แทน
ส่วนเงือนไขสัญญาประกันภัยและข้ อยกเว้ นอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้ บงั คับตามเดิม

เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
การรั กษาพยาบาลในประเทศไทยหลังจากเดินทางกลับจากต่ างประเทศ
(สําหรับแนบติ ดกับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดิ นทางไปต่างประเทศ)
ความคุ้มครอง
เป็ นทีตกลงกันว่า เอกสารแนบท้ ายนี &คุ้มครองค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายหลัง
จากทีผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย สําหรับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อการเจ็บป่ วยทีผู้เอา
ประกันภัยได้ รับขณะทีอยู่ระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณีดงั นี &
1. กรณีท; ผี ้ ูเอาประกันภัยยังไม่ เคยได้ รับการรักษาพยาบาลสําหรั บการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย
ในต่ างประเทศมาก่ อน
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องเข้ ารั บการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ประเทศไทยตามความจําเป็ นและมาตรฐานทางการแพทย์ ภายในระยะเวลา……..วัน (บริ ษัทกําหนดสูงสุดไม่
เกิ น 10 วัน) นับจากวันทีเดินทางถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนืองภายใน ……..วัน (บริ ษัท
กําหนดสูงสุดไม่เกิน 30 วัน) นับจากวันทีเข้ ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยครัง& แรก โดยบริ ษัทจะชดใช้
ค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นและสมควรในการรักษาพยาบาลทีเกิดขึ &นในประเทศไทยให้ ตามจํานวนเงินทีต้ องจ่ายจริ ง แต่
สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. กรณี ท; ีผ้ ูเอาประกั นภัยจําเป็ นต้ องเข้ ารั บการรั กษาพยาบาลต่ อเนื; องหลั งจากได้ รับการ
รั กษาพยาบาลในต่ างประเทศ
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องเข้ ารั บการรักษาพยาบาลต่อเนืองในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวช
กรรมในประเทศไทยตามความจําเป็ นและมาตรฐานทางการแพทย์ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที
เดินทางถึงประเทศไทย โดยบริ ษัทจะชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีจํ าเป็ นและสมควรในการรั กษาพยาบาลทีเกิ ด ขึน& ใน
ประเทศไทยให้ ตามจํานวนทีต้ องจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิ นจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุในหน้ าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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ทัง& นี & หากผู้เ อาประกันภัย ได้ รับ การชดใช้ จ ากสวัส ดิก ารของรั ฐ หรื อ สวัส ดิ ก ารอื นใด หรื อ จากการ
ประกันภัยอืนมาแล้ ว ให้ ผ้ เู อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็ จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อ
หน่วยงานอืน เพือเรี ยกร้ องส่วนทีขาดจากบริ ษัท
ถ้ าข้ อ ความในเอกสารแนบท้ ายนี ข& ัดหรื อแย้ งกับ ข้ อความในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ ใ ช้ ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ ายนี &แทน
ส่วนเงือนไขสัญญาประกันภัยและข้ อยกเว้ นอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้ บงั คับตามเดิม
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครองการรั กษาพยาบาลในประเทศ
ไทยหลังจากเดินทางกลับจากต่ างประเทศ)
การประกันภัยตามเอกสารแนบท้ ายนี &ไม่ค้ มุ ครองการรักษาพยาบาลหรื อค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี &
1. การรักษาหรื อการแก้ ไขความบกพร่ องของร่างกายทีเป็ นมาตังแต่
& กําเนิด
2. การรั กษาตัวเพื อพักผ่อนหรื อเพื ออนามัย การพักฟื &น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรั กษาใดทีมิได้
เกียวข้ องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
3. การรั ก ษาพยาบาลที ไม่ ไ ด้ เ ป็ นการรั ก ษาแผนปั จจุ บั น รวมถึ ง การรั ก ษาแพทย์ ท างเลื อ ก
(alternative medicine) ได้ แก่ การฝั งเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและ
การจัดกระดูก (chiropractic)
4. กาย – อุปกรณ์ เทียมทุกชนิด ได้ แก่ ไม้ เท้ า แว่นตา เครื องช่วยให้ ได้ ยิน (Hearing Aid) เครื องช่วย
การพูด (Speech Device) เครื องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
5. ค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการบริ การทางทันตกรรม ยกเว้ นเพือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่
ไม่รวมถึงการบูรณะฟั น การจัดฟั น การครอบฟั น การขูดหินปูน การอุดฟั น หรื อการใส่ฟันปลอม
6. การบริ การหรื อการผ่าตัดเกียวกับการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอันเกิดขึ &นเพือหวังผลกําไรจากรมธรรม์
ประกันภัย
7. การรักษาเพือความสวยงาม ได้ แก่ รักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้ วน ปลูกผม หรื อ การรักษา
เพือแก้ ไขความบกพร่ องร่ างกาย ศัลยกรรมเสริ มสวย (cosmetic surgery) เว้ นแต่เป็ นการผ่าตัด
ตกแต่งทีจําเป็ นต้ องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพือให้ อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมา
ทํางานได้ อย่างเดิม
8. การปลูกฝี หรื อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้ นการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าภายหลัง การ
ถูกสัตว์ทําร้ าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้ รับบาดเจ็บ
9. การบริ การหรื อการผ่าตัดทีไม่มคี วามจําเป็ นทางการแพทย์หรื อเพือการฉ้ อฉล
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เอกสารแนบท้ าย
การชดเชยค่ าโทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน
(สําหรับแนบติ ดกับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดิ นทางไปต่างประเทศ)
ความคุ้มครอง
เป็ นทีตกลงกันว่า ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เอกสารแนบท้ ายนี &คุ้มครองค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ทีผู้เอาประกันภัยใช้ เพือติดต่อขอใช้ บริ การของบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจเนืองจากเหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย์ที
เกิดขึน& ระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง โดยบริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ &นจริ งจากการใช้
โทรศัพท์ เ คลือนทีส่วนตัวเพื อจุดประสงค์ ในการขอใช้ บ ริ การบริ ษัทที ได้ รับ มอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นตาม
จํ านวนเงิ นที ต้ องจ่า ยจริ งที ระบุ ไ ว้ ใ นเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบแจ้ ง ค่า บริ การโทรศัพ ท์ แต่ไ ม่ เ กิ นจํ านวนเงิ น เอา
ประกันภัยทีระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้ าข้ อ ความในเอกสารแนบท้ ายนี ข& ัดหรื อแย้ งกับ ข้ อความในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ ใ ช้ ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ ายนี &แทน
ส่วนเงือนไขสัญญาประกันภัยและข้ อยกเว้ นอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้ บงั คับตามเดิม
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