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กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy  Passenger” 
Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” 

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

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

ข้อกําหนดทั
วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย 
ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื
อนไขและข้อกําหนดทั
วไป ความ
คุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ
งถือเป็นส่วน
หนึ
งแหง่สญัญาประกนัภยั 

2 บริษัท หมายถงึ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
3 ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที
ระบุชื
อเป็นผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยันี & และ/หรือใบรับรองประกนัภยันี & ซึ
งเป็นผู้จดัให้มีการ
ประกนัภยัเพื
อประโยชน์ของผู้ เอาประกนัภยั    

4 ผู้ เอาประกนัภยั หมายถงึ บคุคลที
ระบชืุ
อเป็นผู้ เอาประกนัภัยในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั
นี & และ/หรือ เอกสารแนบ ซึ
งเป็นบุคคลที
ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกนัภยันี &    

5 ระยะเวลาเอาประกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาตั &งแต่เริ
มความคุ้มครองจนกระทั
งเวลาที
กรมธรรม์
ประกันภัยสิ &นสุดความคุ้ มครอง ตามที
ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั 

6 อบุติัเหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ที
เกิดขึ &นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย 
และทําให้เกิดผลที
ผู้ เอาประกนัภยัมิได้เจตนาหรือมุ่งหวงั   
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7 การบาดเจ็บ หมายถงึ การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ
ง
เกิดขึ &นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตอืุ
น 

8 การเจ็บป่วย หมายถงึ อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที
เกิดขึ &นกับ      
ผู้ เอาประกนัภยั 

9 การบาดเจ็บสาหสั                
การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถงึ 9.1  ในกรณีของผู้ เอาประกนัภยั หมายถงึการบาดเจ็บสาหสัหรือ
การเจ็บป่วยรุนแรงซึ
งต้องการการรักษาจากแพทย์ และจะมีผล
ทําให้ผู้ เอาประกันภัยได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าไม่สามารถ
เดินทางตอ่ไปได้ตามกําหนดการเดินทางเดิม  
9.2  ในกรณีของญาติสนิท หมายถึง การบาดเจ็บสาหสัหรือการ
เจ็บป่วยรุนแรง ซึ
งได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเป็นอนัตรายแก่
ชีวิต และมีผลทําให้ผู้ เอาประกันภัยไมส่ามารถเดินทางต่อไปได้
ตามกําหนดการเดินทางเดิม  

10 ระยะเวลาการเดินทาง หมายถงึ ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั &งของผู้ เอาประกันภัยที
ได้รับ
ความคุ้ มครองซึ
ง เ ริ
 มต้นและสิ &นสุดภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยั  
10.1   กรณีเดนิทางไปกลับ (Round Trip) 

ความคุ้ มครองให้เ ริ
 มต้นตั &งแต่ผู้ เอาประกันภัย
เดินทางออกจากที
อยู่อาศัยเพื
อการเดินทางนั &น หรือก่อนผู้ เอา
ประกนัภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั
วโมง ทั &งนี &แล้วแต่
เวลาใดจะเกิดขึ &นทีหลงั และดําเนินต่อเนื
องกนัไปจนกระทั
งผู้ เอา
ประกันภัยเดินทางกลบัถึงที
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือ
ภายใน 2 ชั
วโมงนบัแต่กลบัถึงประเทศไทย แล้วแต่เหตกุารณ์ใด
จะเกิดขึ &นก่อน เ ว้นแต่จะระบุไ ว้ เป็นอย่างอื
นในกรมธรรม์
ประกนัภยันี & 
10.2   กรณีเดินทางไปหรือกลับเพียงอย่างเดียว (One – 
way) 

ความคุ้ มครองให้เ ริ
 มต้นตั &งแต่ผู้ เอาประกันภัย
เดินทางออกจากที
อยู่อาศัยเพื
อการเดินทางนั &น หรือก่อนผู้ เอา
ประกันภยัเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั
วโมง ทั &งนี &แล้วแต่
เวลาใดจะเกิดขึ &นทีหลงั และดําเนินต่อเนื
องกันไปจนกระทั
งครบ 
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….. ชั
วโมง (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 24 ชั�วโมง) หลงัจากที
ผู้
เอาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ณ จุดที
ลงจาก
ยานพาหนะที
ผู้ เอาประกันภัยใช้เดินทาง เว้นแต่จะระบุไว้เป็น
อย่างอื
นในกรมธรรม์ประกนัภยันี & 

ทั &งนี &การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจาก
ประเทศไทยนั &น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุก
ขั &นตอนแล้วเป็นสําคญั   
10.3   การขยายระยะเวลาการเดินทาง: หากผู้ เอาประกนัภยั
เข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาที
กรมธรรม์ประกนัภยัมีผล
บังคบัและจําเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื
องในฐานะผู้ ป่วย
ใน กรมธรรม์ประกันภัยนี &จะขยายความคุ้มครองไปจนถึงวันที

บริษัท หรือบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจพิจารณาว่าผู้ เอาประกนัภยั
สามารถออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เดินทางกลบับ้านหรือภูมิลําเนาได้ ทั &งนี &บริษัทจะจํากดัความรับ
ผิดสงูสดุไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที
ได้ระบุไว้ที
หน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั 

11 ผู้ขนสง่สาธารณะ หมายถงึ ผู้ขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนํ &าที
ได้รับอนุญาต
ประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลที
ถูกต้องตามกฎหมายใน
การประกอบธุรกิจการขนส่งผู้ โดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตาม
เส้นทางที
ได้กําหนดไว้แน่นอนและเป็นเส้นทางตามปกตินิยม 

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

13 พยาบาล หมายถงึ ผู้ ที
ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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14 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ
งจดัให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที
ที
มีจํานวน
บุคลากรทางการแพทย์ที
เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการ
ที
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ
งมีห้องสําหรับการผ่าตดัใหญ่และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั &นๆ 
 

15 ผู้ ป่วยใน หมายถงึ ผู้ ที
จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั
วโมง ซึ
งต้องลงทะเบียนเป็น
ผู้ ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี &ซึ
งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที
เหมาะสม
สําหรับการรักษาการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วยนั &นๆ และให้รวมถึง
กรณีรับตวัไว้เป็นผู้ ป่วยในแล้วตอ่มาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั
วโมง 

16 สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ
งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการ
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั &น ๆ 

17 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที
 ไ ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดําเนินการโดยแพทย์ให้ทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค 
และไมส่ามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ 

18 ภมิูลําเนา หมายถงึ ประเทศที
ผู้ เอาประกนัภยัแจ้งให้บริษัททราบว่าผู้ เอาประกนัภัยมี
สญัชาตินั &นๆ 

19 ญาติสนิท หมายถงึ คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี
น้องร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกนั ผู้ที
เป็นผู้ดูแล ผู้ถูกดแูลตามกฎหมาย ปู่  ย่า ตา ยายของ    
ผู้ เอาประกนัภยั และบิดา มารดาของคูส่มรส   

20 
 

ผู้ ใกล้ชิดในทางธุรกิจ หมายถงึ 20.1 บุคคลที
 เกี
ยวข้องกับผู้ เอาประกันภัยในการทําธุรกิจ 
(ไม่ใช่ลูกจ้างของผู้ เอาประกนัภัย) ที
มีความสมัพันธ์ทาง
ธุรกิจที
ต่อเนื
องกับผู้ เอาประกนัภัย และมีการพึ
งพาทาง
ธุรกิจซึ
งกนัและกนักบัผู้ เอาประกนัภยั 

20.2    บคุคลทางธุรกิจที
ร่วมเดินทางไปกบัผู้ เอาประกนัภยัด้วย   
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  จดุหมายเดียวกนัและจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจของผู้ เอา  
   ประกนัภยั หรือ 

20.3 ลกูจ้างของผู้ เอาประกนัภยั 
21 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถงึ หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบนัที
เป็น

สากล และนํามาซึ
งแผนการรักษาที
เหมาะสมกับผู้ ป่วยตาม
ความจําเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกบัข้อสรุปจากประวติั
การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออื
นๆ 
(ถ้ามี) 

22 ความจําเป็นทางการแพทย์ หมายถงึ การบริการทางการแพทย์ตา่งๆ ที
มเีงื
อนไข ดงันี & 
   22.1 ต้องสอดคล้องกับการ วิ นิจฉัย และการ รักษาตาม

ภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้ รับบริการ 
   22.2 ต้องมีข้อบ่งชี &ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน

เวชปฏิบตัิปัจจบุนั 
   22.3 ต้องมิใช่ เพื
อความสะดวกของผู้ รับบริการ หรือของ

ครอบครัวผู้ รับบริการ หรือของผู้ ให้บริการรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ายเดียว และ 

   22.4 ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ ป่วยที
เหมาะสม ตามความจําเป็นของภาวะการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้ รับบริการนั &นๆ 

23 ค่าใ ช้จ่ายที
 จํ าเ ป็นและ
สมควร 

หมายถงึ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที
ควรจะเป็นเมื
อเทียบ
กับการให้บริการของโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิกที
 เรียกเก็บกับผู้ ป่วยทั
วไปของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ
งผู้ เอาประกนัภัยเข้ารับการ
รักษานั &น 

24 สภาพที
เป็นมากอ่น 
การเอาประกนัภยั 

หมายถงึ โรค (รวมทั &งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที
เกิด
ขึ &นกบัผู้ เอาประกันภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวนัที
ความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกนัภยันี &จะมีผลบงัคบัซึ
งมีนยัสําคญัเพียงพอที

ทําให้บุคคลทั
วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดแูลหรือรักษา หรือทํา
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ให้แพทย์ พงึให้การวินิจฉยั ดแูล หรือรักษา 
25 เอดส์ (AIDS) หมายถงึ ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง  (AcquiredImmune Deficiency 

Syndrome) ซึ
งเ กิดจากการติดเชื &อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื &อจุลชีวภาพ เนื &องอกร้ายแรง 
(Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ 
ซึ
งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV 
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื &อจุลชีวภาพ ให้
รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเฉพาะเชื &อที
ทําให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอด
อกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื &อที
ทําให้เกิด
โรคลําไส้อกัเสบหรือเรื &อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) 
เชื &อไวรัส (Virus) และ/หรือ เชื &อราที
แพร่กระจายอยู่ทั
วไป 
(Disseminated Fungi Infection) เนื &องอกร้ายแรง (Malignant 
Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื &องอก Kaposi’s 
Sarcoma เนื &องอกเซลล์นํ &าเหลืองที
ระบบศูนย์ประสาท
ส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือ
โรคร้ายแรงอื
นๆ ซึ
งเป็นที
 รู้จักในปัจจุบันนี &ว่าเป็นอาการของ
ภูมิคุ้ มกันบกพร่อง(Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) หรือซึ
งเป็นสาเหตุที
ทําให้คนที
เป็นเสียชีวิตอย่าง
กระทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(AIDS) ให้รวมถึงเชื &อไวรัส HIV(Human Immunodeficiency 
Virus) โรคที
 ทําใ ห้ เ ยื
 อสมองเสื
อม(Encephalopathy 
Dementia) และการระบาดของเชื &อไวรัส 

26 การกอ่การร้าย หมายถงึ การกระทําซึ
งใช้กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง การ
กระทําการแทน หรือที
เกี
ยวเนื
องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ
ง
กระทําเพื
อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ ที

คล้ายคลึงกัน รวมทั &งเพื
อต้องการส่งผลให้ รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ
งสว่นใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื
น
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ตระหนกหวาดกลวั 
27 บริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ หมายถงึ นิติบุคคลที
ได้รับมอบอํานาจจากบริษัทในการให้บริการความ

ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแต่เพียงผู้ เดียวแก่ผู้ เอาประกันภัยตามที

ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

28 บ้าน หมายถงึ สถานที
ที
ผู้ เอาประกนัภยัอาศยัอยู่ในประเทศไทย 
29 สถานที
ทํางาน หมายถงึ สถานที
ที
ผู้ เอาประกนัภยัทํางานในประเทศไทย 
30 การเดินทางไปตา่งประเทศ หมายถงึ การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย 
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หมวดที; 2   เงื;อนไขและข้อกําหนดทั;วไป 

2.1  สัญญาประกันภัย 
 สญัญาประกันภัยนี &เกิดขึ &นจากการที
บริษัทเชื
อถือข้อแถลงของผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้
เอาประกนัภยัในใบคําขอเอาประกนัภยั และข้อแถลงเพิ
มเติม (ถ้ามี) ที
ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอา
ประกันภัยลงลายมือชื
อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื
อนไขและข้อกําหนดทั
วไป ความคุ้ มครอง และข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกนัภยันี &ไว้ให้ 
 ในกรณีที
ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภัยรู้อยู่แล้ว แตแ่ถลงข้อความอนัเป็นเท็จใน
ข้อแถลงตามวรรคหนึ
ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั &นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ
ง
ถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั &นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเก็บเบี &ยประกนัภยัสงูขึ &นหรือบอกปัดไม่ยอมทํา
สญัญา สญัญาประกนัภยันี &จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมี
สิทธิบอกล้างสญัญาได้ 
 บริษัทจะไมป่ฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัข้อแถลงนอกเหนือจากที
ผู้ เอาประกนัภยัได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ
ง 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี;ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 
              กรมธรรม์ประกันภัยนี & รวมทั &งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญา
ประกันภยั การเปลี
ยนแปลงข้อความใดๆในสญัญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และได้บันทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัภยันี & หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจงึจะสมบรูณ์ 

2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 

2.3.1 ความคุ้มครองแบบรายเที
ยว (Single Trip) จะให้ความคุ้มครองผู้ เอาประกนัภัยตามคําจํากัด
ความ "ระยะเวลาการเดินทาง" ทกุครั &งที
ผู้ เอาประกนัภยัเดินทางภายในระยะเวลาประกนัภยั 

2.3.2 ความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) สําหรับการคุ้มครองการเดินทางหลายครั &ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุ้มครองในแตล่ะครั &งเช่นเดียวกบัข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั &งสงูสดุไม่เกิน ....... 
วนั (บริษทักําหนดไดสู้งสดุไม่เกิน 120 วนั) 

2.4 การตีความ 
 ในกรณีที
มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ &นที
เกี
ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยนี & ให้ตีความตามกฎหมายไทย และ
คูส่ญัญาตกลงยินยอมให้ฟ้องร้องในเขตอํานาจของศาลในประเทศไทย  
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2.5 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ เอาประกนัภัยเท่าที
จําเป็น
กบัการประกันภัยนี & และมีสิทธิทําการชันสตูรพลิกศพในกรณีที
มีเหตจํุาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อข้อกฏหมาย
โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่าย 

2.6 การเข้าสวมสิทธิ 
 ในกรณีบริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี & บริษัทจะเข้าสวมสิทธิของผู้ ถือ
กรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยัเพื
อที
จะใช้สทิธินั &นทําการเรียกร้องต่อบุคคล หรือองค์กรที
ควรจะ
มีสว่นรับผิดชอบในความสญูเสียนั &น และผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือผู้ เอาประกนัภยัจะต้องดําเนินการ
จดัสง่เอกสารและสิ
งของใดๆ หรือกระทําการใดๆ ที
จําเป็นเพื
อที
จะรักษาสิทธิในการเรียกร้องนั &นไว้โดยที
ผู้ ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทําการใดๆ ที
จะทําให้สูญเสียสิทธิดังกล่าว
ภายหลงัที
เกิดความสญูเสียนั &นแล้ว 

2.7 การแจ้งและการเรียกร้อง  

       ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที
มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้
บริษัททราบทนัที เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่ามีเหตจํุาเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทนัทีได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็วที
สดุเท่าที
จะกระทําได้แล้ว สําหรับสถานการณ์อื
นๆ จะต้องแจ้งให้เร็วที
สุด แต่ไม่เกิน 30 วนัหลงัจากวนั
เกิดเหต ุ 
 กรณีผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ  ผู้ เอาประกนัภยัไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบในระยะเวลาที

กําหนดข้างต้น ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยจะไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน หากผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยสามารถพิสจูน์ได้ว่าการไม่แจ้งนี &เป็นเหตุอัน
สมควรซึ
งไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกกนัภัย และได้จดัดําเนินการ
เรียกร้องมายงับริษัทเร็วที
สดุเท่าที
จะกระทําได้แล้ว 

2.8  การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย  

2.8.1 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 
  การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอา
ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดงัต่อไปนี &ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที
ออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลนิิกโดยคา่ใช้จ่ายของ ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยั 

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

 ใบเสร็จรับเงินที
แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืน
ต้นฉบับใบเสร็จที
รับรองยอดเงินที
จ่ายไป เพื
อให้ผู้ เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที
ขาดจากผู้ รับประกนัภัยราย
อื
น แต่หากผู้ เอาประกนัภัยได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื
นใด หรือจากการประกนัภยัอื
น
มาแล้ว ให้ผู้ เอาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสร็จที
มีการรับรองยอดเงินที
จ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื
น 
เพื
อเรียกร้องสว่นที
ขาดจากบริษัท 

2.8.2 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
เนื
องจากอบุตัเิหต ุ

  ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี &ให้แก่บริษัท
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที
แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิงหรือสญูเสียอวยัวะ โดยค่าใช้จ่ายของผู้
ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผู้ เอาประกนัภยั 

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

2.8.3 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตเนื
องจากอบุติัเหต ุ  
   ผู้ รับประโยชน์จะต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี &ให้แก่บริษัทภายใน 30 วนั นบัจากวนัที
ผู้ เอาประกนัภยั
เสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผู้ รับประโยชน์ 

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

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


เกี
ยวข้อง (ถ้ามี) 
7. ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง และ

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

ต้นฉบบัของค่าใช้จ่ายเพิ
มเตมิสําหรับคา่เดนิทางและค่าที
พกัที
ได้จ่ายไป  
ข. เอกสารค่ารักษาพยาบาลหรือใบมรณบัตรจากแพทย์ที
ให้การรักษาพยาบาลผู้ เอา

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

           การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวจะไม่ทําให้ผู้ เอาประกันภัยเสียสิทธิในการเรียกร้องไป 
หากผู้ เอาประกันภัยแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที
ไม่สามารถสง่หลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที

กําหนด เว้นแตไ่ด้สง่โดยเร็วที
สดุเทา่ที
จะกระทําได้แล้ว 

2.9 การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที
บริษัทได้รับหลกัฐานแสดงความสญูเสียหรือความ
เสียหายที
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้ผู้ รับประโยชน์ส่วนค่า
ทดแทนอย่างอื
นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกนัภยั 
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ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าการเรียกร้องเพื
อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวข้างต้น
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภัย ระยะเวลาที
กําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จําเป็น แตท่ั &งนี &จะไมเ่กิน 90 วนั นบัแตว่นัที
บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
     หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี &ยให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี ของจํานวนเงินที
ต้องจ่าย ทั &งนี &นบัแต่วนัที
ครบกําหนดชําระ 
 หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ &นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอก     
ประเทศไทย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศในวันที
ที
ระบุไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล 

2.10 การเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
 บริษัทจะไมรั่บผิดสําหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตของผู้ ถือกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัย ผู้ รับผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ที
ได้ใช้วิธีการหรือ
เครื
องมือที
ฉ้อฉลใดๆ เพื
อให้ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยันี & และบริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยนี &ได้ทันที ในกรณีนี & บริษัทจะคืนเบี &ยประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัยโดยหกัเบี &ยประกันภัยสําหรับ
ระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกนัภยันี &ได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามสว่น 

2.11     การชาํระเบี \ยประกันภัยและการคืนเบี \ยประกันภัย 
2.11.1 เบี &ยประกนัภยัจะถงึกําหนดชําระทนัที โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภัย 

และกรมธรรม์ประกนัภยัจะเริ
มมีผลบงัคบัตามวนัที
ที
ระบใุนตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  
2.11.2 ในกรณีที
เป็นความคุ้มครองแบบรายเที
ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

หลงัจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี &ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที
ผู้ เอาประกันภัย
ไม่ได้รับอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานฑูตและผู้ เอาประกนัภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อน
วนัเริ
มความคุ้มครอง 

2.11.3 ในกรณีที
เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้ เอาประกนัภยั หรือบริษัทสามารถใช้
สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั ตามเงื
อนไขที
ระบไุว้ ดงันี & 

(1) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี &ได้ด้วยการส่งหนงัสือบอกกล่าวลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผู้ เอาประกันภยัตามที
อยู่
ครั &งสดุท้ายที
แจ้งให้บริษัททราบ             ในกรณีนี &บริษัทจะคืนเบี &ยประกนัภยัให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภัย โดยหกัเบี &ยประกนัภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกนัภยัฉบับนี &ได้ใช้บังคบัแล้ว
ออกตามสว่น 
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(2) ผู้ เอาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี &ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนงัสือ และมีสิทธิได้รับเบี &ยประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบี &ยประกนัภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบบันี &ได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามอตัราเบี &ยประกนัภยัระยะสั &นตามตารางที
ระบุไว้ดงัต่อไปนี & 

ตารางอัตราเบี \ยประกันภัยระยะสั\น 
ระยะเวลาที;เอาประกันภัย 

(ไม่เกนิ/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบี \ยประกันภัยเต็มปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยตามเงื
อนไขในข้อนี & ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการ
บอกเลิกทั &งฉบับเท่านั &น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ
งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์
ประกนัภยัได้ 

2.12 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีที
มีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี &ระหว่างผู้ มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั &นโดย
วิธีการอนุญาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี &ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ด้วยอนญุาโตตลุาการ 
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2.13      เงื;อนไขบังคับก่อน 
 บริษัทอาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี & เว้นแต่ผู้ เอาประกนัภัย 
ผู้ รับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแล้วแตก่รณี ได้ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามสญัญาประกนัภัยและ
เงื
อนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั 
 
 
หมวดที; 3 ข้อยกเว้นทั;วไป 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี &ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย          
อนัเกิดจาก หรือสืบเนื
องจากสาเหต ุหรือที
เกิดขึ &นในเวลาดงัต่อไปนี & 

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

2. การรักษาโรคหรือภาวะที
เกี
ยวกบัจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทาง
พนัธุกรรม  

3. การเรียกร้องคา่ใช้จ่าย ทกุชนิดที
เกี
ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเชื &อโรคเกี
ยวกบัเพศสมัพนัธ์ ระบบ
ภูมิคุ้มกนับกพร่อง เช่น Human Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS) หรือรูปแบบอื
นๆ ของ HIV หรือ AIDS ไมว่่าจะเกิดขึ &นอย่างไร 

 4.  ขณะที
ผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที
เป็นทหาร ตํารวจ ผู้ ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงาน
ดบัเพลิง หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบตักิารในสงครามหรือปราบปราม 

5. ขณะที
ขณะผู้ เอาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่นยั
วยใุห้เกิดการวิวาท 
6. ขณะผู้ เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที
มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จบักมุ 
7. ผู้ เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศที
รัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการได้ประกาศเพื
อเสนอแนะ 

หรือแนะนํา หรือมีการเตือนเกี
ยวกับการนัดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรือการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

8. สงคราม การรุกราน การกระทําที
มุง่ร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทําที
มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไมว่่า
จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล         
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การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือ
เหตกุารณ์ใดๆ ซึ
งจะเป็นเหตใุห้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ
งกฎอยัการศกึ  

9.  การกอ่การร้าย  

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

11. การระเบิดของกัมมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอื
นใดที
อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

12. ขณะที
ความเสียหายเกิดขึ &น ณ ประเทศที
ยกเว้นความคุ้มครองตามที
ระบไุว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 
13. เมื
อผู้ เอาประกนัภยักระทําผิดกฎหมายหรือไมป่ฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั &งเงื
อนไขวีซา่ 
14. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 
15. การรักษาพยาบาลที
เกิดจากแพทย์ที
เป็นผู้ เอาประกนัภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้

เอาประกันภัย หรือผู้ ที
เป็นเพื
อนเดินทางกับผู้ เอาประกันภัย หรือบุคคลที
มีความเกี
ยวพันกับผู้ เอา
ประกนัภยั  

16. การตั &งครรภ์ โรคแทรกซ้อนจาการตั &งครรภ์ การคลอดบุตร การทําแท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้นการ
บาดเจ็บนั &นเกิดจากอบุติัเหตทีุ
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยันี &)  

17. ขณะที
ผู้ เอาประกนัภยัอยู่ในเรือสินค้า ที
แท่นขุดเจาะนํ &ามนั เหมืองใต้ดิน หรือขณะปฎิบติัการเกี
ยวกบั
วตัถรุะเบิด  

18. ขณะผู้ เอาประกนัภัยฝึกซ้อมหรือร่วมแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขนักีฬา หรือการฝึกซ้อมในฐานะ
มือสมคัรเลน่ 

19. ขณะผู้ เอาประกนัภยักําลงัขบัขี
 หรือปฏิบติัหน้าที
เป็นพนกังานประจําอากาศยานใดๆ 
20.  ขณะผู้ เอาประกนัภัยกําลงัขึ &นหรือกําลงัลง หรือขณะโดยสารอากาศยานที
มิได้จดทะเบียนเพื
อบรรทุก

ผู้ โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 
21.  ขณะที
ผู้ เอาประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุชนิดรวมถงึเจ็ตสกีด้วย แข่ง สเก็ต 

ชกมวย โดดร่ม (เว้นแตก่ารโดดร่มเพื
อรักษาชีวิต) ขณะกําลงัขึ &นหรือกําลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลนู 
หรือเครื
องร่อน การเลน่บนัจี &จั{มพ์ การดํานํ &าที
ต้องใช้ถงัอากาศและเครื
องช่วยหายใจใต้นํ &า 

22.  การเดินทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์ หรือการเดินทางเพื
อรับการรักษาพยาบาลที
ตา่งประเทศ 
23.  สภาพที
เป็นมากอ่นการเอาประกนัภยั (Pre-Exiting condition) 
24. กรณีที
ผู้ เอาประกนัภยัได้รับการวินิจฉยัวา่อยู่ในระยะสดุท้ายของการเจ็บป่วย 
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25.  ความสญูเสียหรือความเสียหายที
เกิดจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซึ
งกระจายไปทั
ว 
26. ความสูญเสียหรือความเสียหายที
เกิดจาก หรือเป็นผลสืบเนื
องมาจากมลพิษที
เกิดขึ &นในประเทศที
         

ผู้ เอาประกนัภยัเดินทางไป  
 
 

หมวดที; 4 ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษัทหรือบริษัทที;ได้รับมอบอาํนาจ 

ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษัทหรือบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจนั &นจะอยู่ภายใต้กฎหมาย และ
ข้อบงัคบัของประเทศที
ผู้ เอาประกนัภัยเดินทางไป การบริการของบริษัทหรือบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจะอยู่
ภายใต้การยินยอมของหน่วยงานที
เกี
ยวข้อง บริษัทและ/หรือบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจะไมรั่บผิดชอบสําหรับ
ความลา่ช้าหรือการขดัขวางในการให้บริการตามที
ได้ตกลงเนื
องจากเหตุสดุวิสยัจากเหตกุารณ์การนดัหยุดงาน 
การจลาจล การลกุฮือของประชาชน ข้อจํากดัในการเคลื
อนย้ายอย่างเสรี การก่อวินาศกรรม การกอ่การร้าย สงคราม
กลางเมือง หรือสงครามตา่งชาติ ผลที
เกิดตามมาของสารกมัมนัตภาพรังสี หรือเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติตา่งๆ  
 
 
หมวดที; 5 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยนี &มีผลบังคับภายใต้เงื
อนไขและข้อกําหนดทั
วไป ข้อตกลงคุ้ มครอง 
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื
อเป็นการตอบแทนเบี &ยประกันภัยที
                   
ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้เอาประกนัภยัต้องชําระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองดงัต่อไปนี &   
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ \นเชงิจากอุบัติเหตุ 

คาํนิยาม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถงึ การถูกตัดออกจากร่างกายตั &งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าและให้หมาย
รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้างต้นโดยสิ &นเชิง และมีข้อบ่งชี &ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่
สามารถกลบัมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไมมี่ทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ \นเชงิ 
 

หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที
การงานใดๆ                
ทในอาชีพประจํา และอาชีพอื
นๆ ได้โดยสิ &นเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 

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

ตารางผลประโยชน์ 

100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับการเสียชีวิต 
100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั  สําหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง และการทุพพลภาพ

ถาวรสิ &นเชิงนั &น ได้เป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบัแต่วนัที
เกิด
อุบัติเหตุ เว้นแต่มีข้อบ่งชี &ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้ เอาประกันภัยตก
เป็นบุคคลทพุพลภาพถาวรสิ &นเชิง 

100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองข้างตั &งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั &งแต่ข้อเท้า หรือ
สายตาสองข้าง 

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

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

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

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ \นเชงิจากอุบัตเิหตุ) 

1. การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี & ไมคุ่้มครองการได้รับเชื &อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื &อโรค หรือ
บาดทะยกั หรือโรคกลวันํ &า ซึ
งเกิดจากบาดแผลที
ได้รับมาจากอบุติัเหต ุ

2. ขณะที
ผู้ เอาประกนัภยัขบัขี
หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

ความคุ้มครอง 

 ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกนัภัยนี &คุ้มครองค่าใช้จ่ายที
จําเป็นและสมควรซึ
งเกิด
จากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ หากผู้ เอาประกนัภัยได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที
เกิดขึ &นอย่างกระทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระยะเวลาการ
เดินทางไปต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ ป่วยในหรือผู้ ป่วยนอก 
โดยบริษัทจะชดใช้คา่ใช้จ่ายที
จําเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลให้ตามจํานวนที
ต้องจ่ายจริง แต่สงูสดุไม่
เกินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที
ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ)     

  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี & ไมคุ่้มครองการรักษาพยาบาลหรือคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี & 

1. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที
เป็นมาตั &งแตก่ําเนิด 
2. การรักษาตวัเพื
อพักผ่อนหรือเพื
ออนามยั การพักฟื&น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที
มิได้

เกี
ยวข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  

3. การรักษาใดๆ ที
ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบนั รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative 
Treatment) เช่นการฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด 
(Chiropractic)  

4. กาย – อปุกรณ์เทียมทกุชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แวน่ตา เครื
องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื
องช่วย
การพดู (Speech Device) เครื
องกระตุ้นหวัใจทกุชนิด 

5. ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวกบัการบริการทางทนัตกรรม ยกเว้นเพื
อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุแต่
ไมร่วมถงึการบรูณะฟัน การจดัฟัน การครอบฟัน การขดูหินปนู การอดุฟัน หรือการใสฟั่นปลอม  

6. การบริการหรือการผ่าตัดเกี
ยวกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเกิดขึ &นเพื
อหวังผลกําไรจาก
กรมธรรม์ประกนัภยั  

7. การรักษาเพื
อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลกูผม หรือการ
รักษาเพื
อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตดัตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็น
การผ่าตดัตกแต่งที
จําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื
อให้อวัยวะดงักล่าว
สามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดิม  

8. การปลกูฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า ภายหลงัการ
ถกูสตัว์ทําร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

9. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที
เกิดขึ &นในประเทศไทย 
10.    ขณะที
ผู้เอาประกนัภยัขบัขี
หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การเคลื;อนย้ายเพื;อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ายกลับภูมิลําเนา   

และ/หรือ การส่งศพกลับภูมิลําเนาและการจดัการศพ 

คาํนิยาม 
การเคลื;อนย้ายเพื;อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

หมายถงึ 1. การขนส่งผู้ เอาประกันภัยฉุกเฉินจากสถานที
ที
ผู้ เอา
ประกนัภยัประสบอบุติัเหต ุหรือเจ็บป่วยไปยงัโรงพยาบาล
ที
ใกล้ที
สดุที
สามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม 
หรือ 

  2. การขนส่งผู้ เอาประกันภัยหลังจากรับการรักษาเบื &องต้น
จากโรงพยาบาลในท้องถิ
น และสภาพร่างกายของผู้ เอา
ประกันภัยอํานวยให้มีการเคลื
อนย้ายไปโรงพยาบาลอื
น
หรือกลบัภูมิลําเนาเพื
อการรักษาตอ่ หรือเพื
อการพกัฟื&น 

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

หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการเคลื
อนย้าย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
และคา่ใช้จ่ายที
จําเป็นในการช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่ง
ตัวหรือการส่งศพกลับภูมิลําเนา ทั &งนี &ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง
ตามที
ได้ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและจดัการ
โดยบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ 

การส่งศพกลับ หมายถงึ การจัดการที
 จําเป็นสําหรับการส่งกลับศพหรืออัฐิไปยัง
ภมิูลําเนา กรณีผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิตขณะเดินทาง                   

ความคุ้มครอง 
 การเคลื;อนย้ายเพื;อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื;อนย้ายกลับภูมิลําเนา 
  ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ความคุ้มครองการเคลื
อนย้ายเพื
อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผู้ เอาประกันภัยที
ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยขณะเดินทาง 
ภายในระยะเวลาการเดินทาง ซึ
งเป็นไปตามความเห็นของบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจที
มีความเห็นว่าเหมาะสมที

จะเคลื
อนย้ายผู้ เอาประกนัภัยไปยังสถานที
อื
น หรือส่งกลบัภูมิลําเนาเพื
อรับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทที

ได้รับมอบอํานาจจะจดัการเรื
องการเคลื
อนย้ายเพื
อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยวิธีการที
เหมาะสมที
สุดตาม
สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผู้ เอาประกันภัย ทั &งนี &บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที
ได้รับความคุ้มครอง
โดยตรงตอ่บริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ  
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วิธีการจัดการเรื
องการเคลื
อนย้ายเพื
อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ อาจ
รวมถึงการขนย้ายฉุกเฉินทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ รถไฟ หรือโดยวิธีอื
นที

เหมาะสม 

การตดัสินใจเกี
ยวกับวิธีการขนส่งหรือจุดหมายปลายทางจะทําโดยบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ โดย
พิจารณาจากความจําเป็นทางการรักษาของผู้ เอาประกนัภยัเทา่นั &น 
การส่งศพกลับภูมิลําเนา และการจัดการศพ 
 ขณะที
กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบงัคบั การประกนัภัยนี &ให้ความคุ้มครองการจดัการส่งศพหรืออฐิักลบั
ภูมิลําเนา กรณีผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางภายในระยะเวลาการ
เดินทาง ซึ
งดําเนินการจดัการโดยบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ ทั &งนี &บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที
ได้รับความคุ้มครอง
ให้กบับริษัทที
ได้รับมอบอํานาจโดยตรง 
 กรณีสง่ศพหรืออฐิักลบัภูมิลําเนาที
ไม่ใช่ประเทศไทย จํานวนเงินความรับผิดของบริษัทจะจํากดัไมเ่กิน
คา่ใช้จ่ายในการสง่กลบัมาประเทศไทยเท่านั &น 
 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศพโดยสปัเหร่อ ค่าหีบศพ ค่าฝังศพ หรือค่าฌาปณกิจศพ
ตามจํานวนที
จ่ายจริงให้กบัผู้ รับประโยชน์ ทั &งนี &ไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดังานศพ 
 จํานวนเงินเอาประกนัภัยสําหรับความคุ้มครองการเคลื
อนย้ายเพื
อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื
อนย้ายกลบัภูมิลําเนา หรือความคุ้มครองการส่งศพกลบัภูมิลําเนาและการจดัการศพ รวมกนัสงูสดุไมเ่กิน
จํานวนเงินเอาประกนัภยัที
ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
เงื; อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บัง คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื; อนย้ายเพื; อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ายกลับภูมิลําเนา และ/หรือ การส่งศพกลับภูมิลําเนาและการ
จัดการศพ) 
 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ ให้ความช่วยเหลือผู้ เอาประกันภัยในการจัดการ
รักษาพยาบาลฉกุเฉินตามเงื
อนไขดงัต่อไปนี & 

1. การตดัสินใจต่างๆ จะทําอย่างดีที
สุดเพื
อผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของผู้ เอาประกันภัย
เท่านั &น 

2. แพทย์ของบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ
นหรือถ้ามีความจําเป็นจะขอ
ข้อมลูจากแพทย์ประจําตวัของผู้ เอาประกนัภัยเพื
อการตดัสินใจที
เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของ    
ผู้ เอาประกนัภยั 

3. ผู้ เอาประกนัภัยยอมรับว่าการเคลื
อนย้ายเพื
อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จะได้รับการจัดการโดย
บคุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจที
มีคณุวฒิุในประเทศนั &นๆ 

4. การจดัการของบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั &นๆ และกฎหมาย
ข้อบงัคบัสากล บริการของบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจะต้องได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง 
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5. ในกรณีผู้ เอาประกนัภยัปฏิเสธที
จะปฏิบติัตามการตดัสินใจของบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจะถือว่า  
ผู้ เอาประกนัภยัได้ยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายของบริษัทและบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจากผล
ที
อาจจะเกิดขึ &นตามมาจากการกระทําของผู้ เอาประกันภัย และผู้ เอาประกันภัยจะเสียสิทธิที
จะ
ได้รับการบริการจากบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ และการชดใช้จากบริษัท 

6. เมื
อบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจได้ให้บริการความช่วยเหลือ บริษัทจะได้รับสิทธิเป็นเจ้าของตั�วการ
เดินทางเดิม ผู้ เอาประกันภัยจะต้องส่งตั�วเดินทางนั &นให้บริษัทที
ได้รับมอบอํานาจหรือคืนเงินที

ได้รับคืนจากบริษัทจัดการเดินทางให้บริษัท ถ้าผู้ เอาประกันภัยไม่ได้ซื &อตั�วขากลบัไว้แล้ว บริษัท
สงวนสิทธิเรียกเงินคา่ใช้จ่ายที
ผู้ เอาประกนัภยัควรจะต้องชําระสาํหรับคา่เดินทางกลบัคืนบริษัท 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื;อนย้ายเพื;อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลื;อนย้ายกลับภูมิลําเนา และ/หรือ การส่งศพกลับภูมิลําเนาและการจัดการศพ)  

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสบืเนื
องจากสาเหต ุหรือที
เกิดขึ &นในกรณีดงัตอ่ไปนี & 

1. การจัดการที
ไม่ได้รับการอนุมติัหรือจัดการโดยบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ เว้นแต่ว่าด้วยสาเหตุ
นอกเหนือความควบคมุของผู้เอาประกนัภยั  และผู้เอาประกนัภัยไมส่ามารถแจ้งบริษัทที
ได้รับมอบ
อํานาจในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที
จะจ่ายคืน
ค่าใช้จ่ายต่อผู้ เอาประกนัภัยเท่าที
บริษัทที
ได้รับมอบอํานาจในสถานการณ์เดียวกันจะจัดหาให้ 
และไมเ่กินจํานวนเงินผลประโยชน์ที
ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

2. ข้อยกเว้นด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล: ความสูญเสียหรือความ
เสียหายที
เกิดจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซึ
งกระจายไปทั
ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

ค่าพาหนะเดนิทางเพิ;มเติม 

ความคุ้มครอง 

 ขณะที
กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบงัคบั การประกนัภัยนี &ให้ความคุ้มครองกรณีผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต
หรือถูกเคลื
อนย้ายกลับภูมิลําเนาตามความคุ้ มครองจากข้อตกลงคุ้ มครองการเคลื; อนย้ายเพื;อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ายกลับภูมิลําเนา และ/หรือ การส่งศพกลับภูมิลําเนาและการ
จัดการศพ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าพาหนะเดินทางที
จําเป็น (ตั�วเดินทางกลบัชั &นประหยัดหรือชั &น
ธุรกิจเท่ากบัการจองการเดินทางเดิม) ให้กบัญาติสนิทหรือผู้ ร่วมเดินทางของผู้ เอาประกนัภัย จํานวน 1 คนใน
การเดินทางกลบัภมิูลําเนา หากญาติสนิทหรือผู้ ร่วมเดินทางไม่สามารถเดินทางกลบัโดยใช้กําหนดการเดินทาง
เดิม อนัเนื
องมาจากการที
     ผู้ เอาประกนัภยัถกูสง่ตวักลบัหรือเสียชีวิต 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การเดนิทางไปดูแลผู้เยาว์ 
คาํนิยาม 
ผู้เยาว์ หมายถงึ บตุรตามกฎหมายของผู้ เอาประกนัภยั ซึ
งมีอายตํุ
ากวา่ 12 ปีบริบูรณ์      

ความคุ้มครอง 

ขณะที
กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบงัคบั การประกนัภัยนี &ให้ความคุ้มครองค่าเดินทางสําหรับการเดินทาง
ไปดแูลผู้ เยาว์ กรณีผู้ เอาประกนัภยัซึ
งเดินทางพร้อมผู้ เยาว์ถกูสง่ตวักลบัประเทศภูมิลําเนา หรือเสียชีวิต หรือต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเนื
องจากการบาดเจ็บจาก
อบุัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที
เกิดขึ &นอย่างกระทนัหนั และไม่สามารถคาดการณ์ได้ภายในระยะเวลาการเดินทาง 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าตั�วเดินทางไป – กลับชั &นประหยัด โดยบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจเป็น
ผู้ ดําเนินการ และจดัหาตั�วเดินทางดงักล่าวให้กบัญาติสนิทของผู้ เอาประกนัภัยจํานวน 1 คน เพื
อไปรับผู้ เยาว์
ของผู้ เอาประกนัภัยที
ต้องอยู่ลําพงักลบัประเทศภูมิลําเนา โดยบริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนให้กบับริษัทที
ได้รับมอบ
อํานาจตามจํานวนเงินสําหรับคา่ตั�วเดินทางที
ต้องจ่ายจริง แตส่งูสดุไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภัยตามที
ได้ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเดินทางไปดูแลผู้เยาว์) 
  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครองในกรณีที
ไม่ได้รับการอนุมติัหรือจดัการโดยบริษัทที

ได้รับมอบอํานาจ เว้นแต่เกิดจากสาเหตนุอกเหนือความควบคุมของผู้ เอาประกันภัย และผู้ เอาประกันภัยไม่
สามารถแจ้งบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทสงวน
สิทธิที
จะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่อผู้ เอาประกันภัยเท่าที
บริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ ในสถานการณ์เดียวกันจะจัดหา
ให้และไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที
ได้ระบไุว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การยกเลิกการเดินทาง 

คาํนิยาม 
ส ภ า พ อ า ก า ศ
เลวร้าย  

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

ความคุ้มครอง 

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

ก. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหสั การเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ เอาประกนัภัย หรือญาติสนิท หรือ              
ผู้ใกล้ชิดทางธุรกิจ หรือ 

ข. การยกเลิกตารางเดินทางของผู้ ขนส่งสาธารณะเนื
องจากการจลาจล การนัดหยุดงาน                      
การประท้วง การกอ่ความวุน่วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรือ 

ค. การถกูหมายเรียกเพื
อไปให้การเป็นพยานในศาลของผู้ เอาประกนัภยั      

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

เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง) 

 ผู้ เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการเดินทาง หรือบริษัทนําเที
ยว  หรือบริษัทจัดการขนส่ง หรือ    
ผู้ ให้บริการที
พกัทราบทนัทีเมื
อจําเป็นต้องยกเลกิการเดินทาง 

กรณีที
ผู้ เอาประกนัภยัไมแ่จ้งบริษัทจดัการเดนิทาง หรือบริษัทนําเที
ยว หรือผู้จัดการขนส่ง หรือผู้ให้บริการ
ที
พักทราบทนัทีหรือแจ้งหลงัจาก 48 ชั
วโมงนับจากที
ทราบสาเหตุที
ต้องยกเลิกการเดินทาง โดยที
การล่าช้าใน
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การแจ้งดงักลา่วนั &นเป็นความผิดของผู้เอาประกนัภัย และหากคา่ใช้จ่ายที
เกิดขึ &น ณ วนัที
ผู้ เอาประกนัภยัแจ้งให้
ผู้ เกี
ยวข้องทราบสงูกว่าคา่ใช้จา่ยที
เกิดขึ &น ณ วนัที
ผู้ เอาประกนัภัยควรจะได้แจ้งผู้ เกี
ยวข้องทราบ บริษัทจะชดใช้
ให้ผู้ เอาประกนัภยัตามจํานวนคา่ใช้จ่ายที
เกิดขึ &น ณ วนัที
จะแจ้งผู้ เกี
ยวข้องทราบเท่านั &น ผู้ เอาประกนัภัยจะต้อง
รับผิดชอบสว่นตา่งที
ไมไ่ด้รับการชดใช้จากบริษัทด้วยตนเอง 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดนิทาง) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครองการยกเลิกการเดินทางอนัเกิดจาก หรือสืบเนื
องจาก
สาเหต ุหรือเกิดขึ &นในกรณีดงัตอ่ไปนี & 

1.   การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที
เกิดจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรือ
รัฐบาลของประเทศปลายทาง  

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

3. การไมฉี่ดวคัซนีตามตารางเวลา หรือตามกฎเกณฑ์ของประเทศปลายทาง 
4. เหตุการณ์ที
ผู้ เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดขึ &น หรือรู้ในวันที
หรือก่อนวันที
ออกกรมธรรม์

ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การลดจาํนวนวันเดนิทาง 

คาํนิยาม 
ส ภ า พ อ า ก า ศ
เลวร้าย  

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

ความคุ้มครอง 
 ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี &ให้ความคุ้มครองเมื
อการเดินทางที
ได้รับการ
ยืนยนัแล้วของผู้ เอาประกนัภยัต้องลดจํานวนวนัเดินทางให้สั &นลง หลงัจากที
ผู้ เอาประกนัภัยได้ออกเดินทางไป
แล้ว และการเดินทางยังไม่สิ &นสดุตามกําหนดการเดินทาง เนื
องจากเหตกุารณ์ที
ไมไ่ด้คาดหมาย และอยู่เหนือ
การควบคมุของผู้เอาประกนัภยั อนัมีสาเหตดุงัตอ่ไปนี & 

ก. การบาดเจ็บสาหสั การเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ เอาประกนัภยั หรือ 
ข.     การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหสั หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของ ญาติสนิท หรือผู้ ใกล้ชิดทางธุรกิจ

ของผู้ เอาประกนัภยั หรือ  
ค. การปรับตารางการเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะ เนื
องจากการจลาจล การนดัหยุดงาน การ

ประท้วง  การก่อความวุน่วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรือ 
ง.      การถกูหมายเรียกเพื
อไปให้การเป็นพยานในศาลของผู้ เอาประกนัภยั      

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกนัภัยสําหรับค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ &นจากการลดจํานวนวนัเดินทาง
สําหรับ  

1. คา่ใช้จ่ายสาํหรับค่าพาหนะเดินทาง คา่ที
พกั และคา่ใช้จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเที
ยว
ที
ผู้เอาประกนัภยัได้จ่ายไปลว่งหน้าซึ
งไมส่ามารถเรียกคืนได้ หรือถกูริบมดัจํา 

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

 โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที
 เกิดขึ &นจริง แต่สูงสุดไม่เกินจํานวนเงิน              
เอาประกนัภยัที
ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย ทั &งนี &คา่ใช้จ่ายที
เกิดขึ &นจะต้องได้รับการรับรองเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้บริการตา่งๆ ที
เกี
ยวข้องสําหรับการเดินทางนั &นๆ  
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เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจาํนวนวันเดนิทาง) 
 ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการเดินทาง บริษัทนําเที
ยว บริษัทจดัการขนสง่ ผู้ ให้บริการที
พกั 
หรือให้บริการที
เกี
ยวข้อง ซึ
งผู้ เอาประกนัภยัติดตอ่สําหรับการเดินทางนั &นๆ ทราบทนัทีเมื
อจําเป็นต้องลดจํานวน
วนัเดินทาง 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจาํนวนวันเดินทาง) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทางอนัเกิดจาก หรือสืบเนื
อง
จากสาเหต ุหรือเกิดขึ &นในกรณีดงัต่อไปนี & 

1.   การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที
เกิดจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรือ
รัฐบาลของประเทศปลายทาง   

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

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

คาํนิยาม 
ส ภ า พ อ า ก า ศ
เลวร้าย  

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

ความคุ้มครอง 
ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี &ให้ความคุ้มครองเมื
อตารางการเดินทางของ      

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

เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดนิทาง) 

การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลตา่งระหวา่งเวลาถงึจดุหมายปลายทางตามตารางเวลาของ                  
ผู้ เอาประกนัภยักบัเวลาจริงที
ถงึจดุหมายปลายทาง 

หากผู้ขนสง่สาธารณะได้มีการจดัหายานพาหนะอื
นให้กบัผู้ เอาประกนัภัย การคํานวณผลประโยชน์จะ
คํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผู้ เอาประกันภัยกบัเวลาจริงที
ถึง
จดุหมายของยานพาหนะที
ผู้ขนสง่สาธารณะจดัหาให้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดนิทาง) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไมคุ่้มครองความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรือ
สืบเนื
องจากสาเหต ุดงัต่อไปนี & 

1. ความลา่ช้าที
มีสาเหตดุงัต่อไปนี & 

1.1 การที
ผู้ เอาประกนัภยัไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จดุที
ออกเดินทางได้ทนัเวลาไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
1.2 การนดัหยดุงานหรือการประท้วงซึ
งได้เริ
มขึ &นและได้มีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบก่อนวนัที


กรมธรรม์ประกนัภยัเริ
มความคุ้มครองโดยที
ผู้ เอาประกนัภยัสามารถเปลี
ยนแปลงการเดินทางได้ 

2. การสญูเสียหรือเสียหายที
สามารถเรียกร้องได้จากผู้ ที
เกี
ยวข้องอื
นๆ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การเดนิทางไปเยี;ยมผู้เอาประกันภัย 

ความคุ้มครอง 

 ขณะที
กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบงัคบั การประกนัภัยนี &ให้ความคุ้มครองในกรณีที
ผู้ เอาประกนัภยัต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ ป่วยในติดต่อกนัเป็นเวลานาน
กวา่………วนั (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 5 วนั)ตามความจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 
จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที
เกิดขึ &นอย่างกระทนัหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทางไปตา่งประเทศ และอาการของผู้ เอาประกนัภยันั &นทําให้ไมส่ามารถเคลื
อนย้ายกลบัประเทศไทยได้ และ
ไม่ปรากฎวา่มีญาติสนิทของผู้ เอาประกนัภยัที
บรรลนิุติภาวะอยู่กบัผู้ เอาประกนัภยัในตา่งประเทศ  

บริษัทจะชดเชยคา่ใช้จ่ายสําหรับคา่พาหนะเดินทาง เฉพาะการเดินทางโดยเครื
องบินชั &นประหยดั และ/
หรือตั�วรถไฟชั &นหนึ
ง และ/หรือยานพาหนะอย่างอื
นตามความเหมาะสมตามค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ &นจริงให้กบัญาติ
สนิทของผู้ เอาประกันภัยจํานวน……คน (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 2 คน) เพื
อไปเยี
ยมผู้ เอาประกันภยัใน
ต่างประเทศ โดยให้บริษัทที
ได้รับมอบอํานาจเป็นผู้ ดําเนินการ และจัดหาตั�วดงักล่าว และชดเชยค่าใช้จ่าย
สําหรับคา่ที
พกัและคา่อาหารที
จําเป็นในการอยู่เพื
อเยี
ยมผู้ เอาประกนัภัยนี & ตามค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ &นจริงสงูสดุไม่
เกินวันละ…….บาท (บริษัทกําหนดสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) สําหรับญาติสนิทหนึ
งคน จนกว่าผู้ เอา
ประกนัภยัจะออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในตา่งประเทศไมว่า่จะเป็นกรณีใดๆ  

ทั &งนี &จํานวนเงินเอาประกนัภยัรวมสาํหรับความคุ้มครองนี &จํากดัไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภัยสงูสดุที

ระบไุว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การพลาดการต่อยานพาหนะเนื;องจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง 

คาํนิยาม 
สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถงึ ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝุ่ น ควันและเขม่า

หนาแน่นในอากาศที
เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ
งส่งผลต่อความ
ปลอดภยัในการเดินทาง  

ย า น พ า ห น ะ ข น ส่ ง
สาธารณะ 

หมายถงึ เครื
 องบินพาณิชย์ รถยนต์โดยสาร เรือสําราญเดินสมุทร รถไฟ 
รถไฟฟ้า ที
ได้รับอนุญาตประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาล
ถกูต้องตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่งผู้ โดยสาร 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี &ให้ความคุ้มครองกรณีที
ผู้ เอาประกนัภัยพลาด
การต่อยานพาหนะขนส่งสาธารณะเพื
อการเดินทางต่อเนื
องตามตารางการเดินทางของผู้ ขนส่งสาธารณะที
ได้
ยืนยนัการเดินทางไว้แล้ว เนื
องจากการเดินทางมาถึงล่าช้าของผู้ขนส่งสาธารณะที
ผู้ เอาประกนัภัยใช้บริการอยู ่
ซึ
งมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้วง สภาพอากาศเลวร้าย เครื
องยนต์ขัดข้องหรือความบกพร่อง
ทางโครงสร้างของยานพาหนะของผู้ขนส่งสาธารณะ หรือไฟไหม้อย่างรุนแรง ณ สถานที
ออกเดินทาง และเมื
อ
เดินทางมาถึงยงัจุดเปลี
ยนถ่ายยานพาหนะแล้วยังไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื
นที
จะออกเดินทางต่อเนื
อง 
ได้ภายในระยะเวลา..........ชั
วโมง (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 12 ชั�วโมง) นบัแตเ่วลาที
เดินทางมาถึงจุดเปลี
ยน
ถ่ายยานพาหนะ  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนเงินเอาประกนัภยัที
ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยัให้กบั  
ผู้ เอาประกนัภยัสําหรับการลา่ช้ากว่ากําหนดของยานพาหนะขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื
องทุกๆ ……… ชั
วโมง
ติดตอ่กนั (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 12 ชั�วโมง) ทั &งนี &ไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัสูงสดุที
ระบุไว้หน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั  

นอกจากนี &บริษัท และ/ หรือบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจจะดําเนินการจดัการและรับผิดชอบสําหรับค่าที

พักค้างคืนในโรงแรมตามความเหมาะสม กรณีที
มีการล่าช้าในการต่อยานพาหนะขนส่งสาธารณะอย่าง
ต่อเนื
อง ............ชั
วโมงติดต่อกนั (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 12 ชั�วโมง) ตามจํานวนเงินที
ระบุไว้หน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภัย ทั &งนี &จํานวนเงินเอาประกนัภัยรวมสําหรับความคุ้มครองนี &ไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภัย
สงูสดุตามที
ระบไุว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
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เงื; อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะ
เนื;องจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง) 
 การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลตา่งระหว่างเวลาที
เดินทางมาถึงจริงกบัเวลาที
ออกเดินทาง
โดยยานพาหนะทดแทน  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนื;องจากการล่าช้า
ของผู้ขนส่ง) 
  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครองความสญูเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรือ
สืบเนื
องจากสาเหต ุดงัต่อไปนี &  

1.  ความลา่ช้าจากสาเหตดุงัต่อไปนี & 
1.1 การที
ผู้ เอาประกนัภยัไมส่ามารถเข้าตรวจ ณ จดุที
ออกเดนิทางได้ทนัเวลาไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
1.2 การนดัหยดุงาน การประท้วงซึ
งได้เริ
มขึ &น และได้มีการประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบก่อน

วนัที
กรมธรรม์ประกนัภยัจะเริ
มความคุ้มครอง โดยที
ผู้ เอาประกนัภยัสามารถเปลี
ยนแปลงการ
เดินทางได้ 

2.   การสญูเสียหรือเสียหายที
สามารถเรียกร้องได้จากผู้ ที
เกี
ยวข้องอื
นๆ 

3.   คา่ที
พกัค้างคืนที
ไมไ่ด้จดัการโดยบริษัทหรือบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตัว 

คาํนิยาม 
สัมภาระในการเดินทาง
และ 
ทรัพย์สินส่วนตัว 

หมายถงึ ของใช้สว่นตวัและทรัพย์สินของผู้เอาประกนัภัย หรือทรัพย์สินที
 ผู้
เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบ และเป็นทรัพย์สินที
ผู้ เอาประกันภัย
นําติดตวัไป หรือซื &อระหวา่งการเดินทาง  

สิ;งของมีค่า หมายถงึ เครื
องประดบั อัญมณี นาฬิกา สิ
งของที
ทํามาจากวัตถุมีค่าหรือ
หินมีคา่ ขนสตัว์ เครื
องหนงั  

คู่ หรือ ชุด หมายถงึ จํานวนชิ &นของสมัภาระในการเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวซึ
ง
ประกอบกนัเป็นชดุหรือสามารถใช้ด้วยกนั 

เงนิพกตดิตัว หมายถงึ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตั�ว
เดินทางบัตรโรงแรมที
พัก บัตรวันหยุดพักผ่อน หรือบัตรของขวัญ                     
(Gift Vouchers) ซึ
งสามารถเปลี
ยนเป็นเงินสดหรือออกใหมท่ดแทนได้ 

เอกสารส่วนตัว หมายถงึ กรีนการ์ด หนงัสอืเดนิทาง บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี
  

 

ความคุ้มครอง 
ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี &ให้ความคุ้มครองสําหรับการสญูเสีย เสียหาย 

หรือสูญหายที
เกิดขึ &นภายในระยะเวลาการเดินทางสําหรับสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวของ             
ผู้ เอาประกนัภยัที
นําไปหรือซื &อในระหว่างการเดินทาง โดยบริษัทจะชดใช้สําหรับการสญูเสีย หรือเสียหาย หรือ
สญูหายตามจํานวนเงินที
เกิดขึ &นจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดแต่ละรายการ แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 
และทั &งนี &ไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัสงูสดุที
ได้ระบไุว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  

ในกรณีที
การสญูเสีย หรือเสียหาย หรือสญูหายเกิดขึ &น ผู้ เอาประกนัภัยจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที

ตํารวจในท้องที
ที
เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว หรือหากอยู่ในความควบคุมดแูลของพนกังานโรงแรม หรือผู้ขนส่ง
สาธารณะจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรม หรือฝ่ายบริหารของผู้ ขนส่งสาธารณะ โดยต้องแจ้งภายใน 24 
ชั
วโมงหลงัจากพบการสญูเสีย หรือเสียหาย หรือสญูหาย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่มีเหตจํุาเป็นอนัสมควรซึ
งไม่อาจ
แจ้งภายในระยะเวลาข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที
สุดเท่าที
สามารถจะกระทําได้แล้ว และต้องเก็บเอกสาร
บนัทึกประจําวนัของเจ้าหน้าที
ตํารวจ หรือเอกสารรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานที
เกี
ยวข้อง เช่น 
โรงแรม หรือสายการบินไว้เป็นหลกัฐาน  
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ในกรณีทรัพย์สินที
สญูเสีย หรือเสียหาย หรือสญูหายเป็นส่วนหนึ
งของคู่หรือชุด การพิจารณาชดใช้จะ
ไม่นํามูลค่าทรัพย์สินที
เป็นคู่หรือชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสียหาย หรือสูญหายของ
ทรัพย์สินรายการนั &นๆ ที
เสียหายหรือสญูหายเท่านั &น ทั &งนี &จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภัยที
ได้ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

บริษัทสามารถเลือกที
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ เอาประกันภัยเป็นเงินสด โดยหักค่าเสื
อมจาก
วงเงินที
จะชดใช้ หรือซอ่มแซมสมัภาระในการเดินทางหรือทรัพย์สินสว่นตวัของผู้ เอาประกนัภยั  กรณีที
สมัภาระ
ในการเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวัของผู้ เอาประกนัภัยได้รับความเสียหายสิ &นเชิงจนไมส่ามารถซ่อมแซมได้ 
บริษัทจะชดใช้ให้เสมือนว่าสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวันั &นได้สญูหายไป และเมื
อบริษัทได้
ชดใช้คา่ทดแทนดงักลา่วแล้ว บริษัทมีสิทธิที
จะครอบครองทรัพย์สินดงักล่าวและดําเนินการขายซากตามความ
เหมาะสม  

ในกรณีพบทรัพย์สินที
สูญหายไป ผู้ เอาประกนัภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยจดหมายลงทะเบียน
ทันทีที
ผู้ เอาประกันภัยได้รับแจ้งว่าทรัพย์สินที
สูญหายไปถูกค้นพบ กรณีบริษัทยงัไม่ได้ชดใช้ค่าทดแทนให้กับ                                      
ผู้ เอาประกนัภยั ผู้เอาประกนัภัยจะต้องเรียกคืนทรัพย์สินนั &น ถ้าทรัพย์สินนั &นได้รับความเสียหายและอยู่ภายใต้
ความคุ้มครองนี & บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย และวงเงินชดเชยสําหรับรายการที
เสียหายของสัมภาระในการ
เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตวัเท่านั &น กรณีที
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ เอาประกันภัยแล้ว ผู้ เอา
ประกนัภัยสามารถเลือกที
จะสละสิทธิในทรัพย์สินนั &น หรือเรียกคืนทรัพย์สินนั &น โดยคืนวงเงินที
บริษัทได้ชดใช้
ให้ผู้ เอาประกนัภยักลบัคืนบริษัทโดยหกัรายการที
ไมไ่ด้รับคืนออกไป ถ้าผู้ เอาประกนัภยัไม่เรียกคืนทรัพย์สินนั &น
ภายใน 15 วนัจากวนัที
ได้รับแจ้ง บริษัทจะถือว่าผู้ เอาประกนัภยัเลือกที
จะสละสิทธิในทรัพย์สินนั &น 

ทั &งนี & การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี & ผู้ เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี &และข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสมัภาระในการเดินทางพร้อมกันในเหตุการณ์
เดียวกนัได้ 

เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อ
สัมภาระในการเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตัว) 

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

ของผู้ เอาประกนัภัย เพื
อใช้สิทธิเรียกร้องต่อบุคคล หรือองค์การใดๆ เฉพาะในส่วนที
บริษัทได้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี &ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบ
เอกสารตา่งๆ พร้อมดําเนินการเทา่ที
จําเป็น และต้องไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นที
เสียหายตอ่บริษัท 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระใน
การเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตัว)               

การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครอง 
1.   สัตว์ รถยนต์ (รวมทั &งอุปกรณ์ประดับยนต์) เรือ อุปกรณ์กีฬา ยานพาหนะอื
น ผลไม้ อาหาร 

เครื
องใช้ในบ้าน วตัถุโบราณ งานหัตถกรรม เครื
องแก้ว เครื
องกระเบื &อง กระเบื &องเคลือบ หินอ่อน 
เครื
องปั &นดินเผา หรือสิ
งของแตกง่ายอื
นๆ รูปวาด งานศิลปะ เครื
องดนตรี แว่นตา (เลนส์ และ
กรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่วนตวั เอกสารสําคญัทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตวั บัตร
เครดิต ซิมการ์ด กญุแจ   

2. การสญูเสีย หรือเสยีหายสิ
งของมีคา่ที
ไมไ่ด้เก็บไว้กบัตวัผู้เอาประกนัภยั ยกเว้นได้เก็บลอ็คในตู้นิรภยั 
3. การสญูเสียหรือเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่วน รอยคราบ การเสียหายจากสภาพบรรยากาศ

หรือสภาพอากาศ การเสื
อมสภาพ การรั
วไหลของของเหลว การเปรอะเปื&อนนํ &ามนัหรือสารหล่อลื
น 
การเปรอะเปื&อนสีหรือสนิมของสมัภาระในการเดินทาง การบกพร่องของเครื
องจกัรหรือเครื
องไฟฟ้า 
แมลง หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรือความเสียหายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรือขณะกําลัง
ผลิต/ประกอบ และความเสียหายนั &นเนื
องมาจาก การผลิต/ประกอบนั &น 

4. การลกัทรัพย์โดยปราศจากการงดัแงะ บุกรุก หรือการใช้กญุแจผี 
5. การสญูเสีย หรือเสยีหาย ของกระเป๋าเดนิทางที
ไมมี่การปิดลอ็ค หรือถกูทิ &งไว้โดยไมม่คีนดแูล 
6. การสญูเสีย หรือเสียหายที
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอื
น หรือได้รับการชดใช้

โดยผู้ขนสง่สาธารณะ โรงแรม หรือจากแหลง่อื
นแล้ว  
7. การสญูเสีย หรือเสยีหายตอ่กระเป๋าเดินทางของผู้ เอาประกนัภัยที
ได้สง่ไปล่วงหน้า หรือขนส่งแยก

ไปตา่งหาก 
8. การสญูเสีย หรือเสยีหายของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า ตลอดจนอปุกรณ์ทกุชนิด 
9. การสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัยจากการยึด ทําลาย โดยคําสั
งของ

รัฐบาลหรือหนว่ยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที
ศลุกากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศปลายทาง 
10. ทรัพย์สินที
ซื &อหลงัจากมาถงึสถานที
ปลายทางที
ระบใุนตั�วเดินทาง 
11. การลกัทรัพย์โดยลกูจ้าง พนกังานของผู้ เอาประกนัภยั 
12. การสญูเสียหรือเสียหายที
เกิดขึ &นในประเทศไทย ยกเว้นการลกัทรัพย์ การสญูเสียหรือเสียหายจาก

สายการบินหรือตวัแทนของสายการบิน 
13. การสญูเสียหรือเสียหายของอวยัวะเทียมและอปุกรณ์ ยกเว้นเป็นการสญูเสียหรือเสียหายที
เกิดขึ &น

จากอบุติัเหตตุอ่ผู้ เอาประกนัภยั 
14. การสญูเสียหรือเสียหายของอปุกรณ์ที
เช่า หรือให้เช่า 
15. การสญูเสียหรือเสียหายของข้อมลูที
บันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บตัรบนัทกึข้อมลู หรือ

สิ
งอื
นใดในทํานองเดียวกนั  
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง 

ความคุ้มครอง  

ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบงัคบั การประกันภัยนี &ให้ความคุ้มครองกรณีสมัภาระในการเดินทาง
ไปถึงที
หมายล่าช้า หรือถูกส่งไปผิดที
 หรือสญูหายไปชั
วคราวในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง บริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์สําหรับการซื &อเสื &อผ้า เครื
องแต่งตัว หรือเครื
องใช้ส่วนตัวที
จําเป็นเร่งด่วนให้แก่ผู้ เอาประกันภัย              
โดยจะจ่ายตามจํานวนเงินตามที
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับทกุๆ ........ ชั
วโมง (บริษัทกําหนด
สูงสดุไม่เกิน 12 ชั�วโมง) นบัจากเวลาที
ผู้ เอาประกนัภยัเดินทางมาถงึจุดรับสมัภาระในการเดินทาง ณ จุดหมาย
ปลายทาง ทั &งนี &ไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัสงูสดุที
ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

ทั &งนี & การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี & ผู้ เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี &และข้อตกลงคุ้มครองการสญูเสีย เสียหาย หรือสญูหายต่อสมัภาระในการเดินทาง
และทรัพย์สินสว่นตวั พร้อมกนัในเหตกุารณ์เดียวกนัได้ 

ดงันั &น ในกรณีพิสจูน์ได้ว่าสมัภาระในการเดินทางของผู้ เอาประกันภยัได้สญูหายไปอย่างถาวร บริษัท         
จะหักจํานวนเงินที
บริษัทได้จ่ายไปภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี & จากจํานวนเงินค่าทดแทนที
บริษัทให้ความ
คุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการสญูเสียหรือเสียหาย หรือสญูหายต่อสมัภาระในการเดินทางและทรัพย์สิน
สว่นตวั 

เงื; อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระในการ
เดนิทาง)  

ผู้ เอาประกันภัยต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที
เพื
อให้มั
นใจว่าสมัภาระได้ปิดล็อคและมีการระบุ
ข้อมลูบนป้ายถกูต้องและชดัเจน 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสมัภาระในการเดินทาง)  
 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครอง   

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

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

3. สมัภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสั
งของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที

ศลุกากร หรือหน่วยราชการอื
นของประเทศไทยและ/หรือตา่งประเทศ 

4. การลา่ช้าที
เกิดขึ &นในประเทศไทย  
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 

คาํนิยาม 

บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆนอกเหนือจากญาติ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ เอา
ประกนัภยั หรือบุคคลที
อยู่ด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภยั ลกูจ้างของผู้ เอา
ประกนัภยัขณะอยู่ในระหว่างทางการที
จ้าง  

ความคุ้มครอง 

ขณะที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี &ให้ความคุ้มครองสําหรับความรับผิดตาม
กฎหมายตอ่บคุคลภายนอกของผู้ เอาประกนัภยัที
เกิดขึ &นระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทางโดย
อบุติัเหตสุาํหรับ  

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็ตอ่ร่างกายของบุคคลภายนอกใดๆ 
2. การสญูเสีย หรือการเสียหายตอ่ทรัพย์สินของบคุคลภายนอกใดๆ 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้ เอาประกันภัย ตามค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ &นจริงสําหรับ
คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี & 

ก. ค่าใช้จ่ายที
ผู้ เอาประกนัภัยต้องรับผิดชดใช้ให้กบับุคคลภายนอกใดๆ ตามจํานวนเงินที
สูญเสีย 
หรือเสียหายจริง  

ข. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซึ
งผู้ เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษัท  

ค. คา่ใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรืออนญุาโตตลุาการ 

ทั &งนี &จํานวนเงินความรับผิดของบริษัทต่อเหตุการณ์หรือต่อเหตุการณ์ต่อเนื
องจากสาเหตุเดียวกันที

เกิดขึ &นระหวา่งการเดินทางจะไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที
ได้ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
เงื; อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อ
บุคคลภายนอก) 

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

2. ผู้ เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยอมรับผิด เสนอ สัญญา จ่ายเงิน หรือชดใช้ใดๆโดยไม่ได้รับการ
ยินยอมจากบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องสง่จดหมาย เอกสารการเรียกร้อง หมายแจ้งความ หมายศาล หรือเอกสารอื
น
ที
เกี
ยวข้องกบัความเสยีหาย หรือเหตอุนัจะนําไปสูก่ารเรียกร้องให้บริษัททนัที 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)   
 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี &ไม่คุ้มครอง    

1. การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที
ผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากเหตุการณ์ที

เกิดขึ &นจากการกระทําโดยเจตนา หรือการกระทําอนัผิดกฎหมายของผู้ เอาประกนัภัย 

2.   ความรับผิดใดๆ ซึ
งเกิดจากหรือสบืเนื
องจาก 

2.1. การให้บริการทางวิชาชีพ หรือการไมป่ฏิบติัตามวิชาชีพ 

2.2 การประกอบการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพของผู้ เอาประกนัภยั 

2.3. การใช้ปืน หรืออาวธุ 

2.4. ผู้ เอาประกันภัยเข้าร่วมในกิจกรรมที
อนัตราย ยกเว้นได้มีการขยายความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกนัภยั 

2.5. การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ยานพาหนะลากจูงที
ติดอยู่กบัยานพาหนะ เครื
องบิน 
เรือ 

2.6 การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ที
ดิน อาคาร ยกเว้นเพื
อประโยชน์ของการพกัอาศยัของ 
ผู้ เอาประกนัภยัในระหวา่งการเดินทาง 

2.7. การคกุคามทางเพศ การประทษุร้ายตอ่ร่างกาย และจิตใจ 

2.8 การกอ่ให้เกิดมลภาวะ หรือปนเปื&อนของดิน นํ &า อากาศ  

3. ความรับผิดตามกฏหมายต่อผู้ ใกล้ชิดทางธุรกิจ หรือต่อบุคคลภายนอกจากการว่าจ้างงาน หรือ
การฝึกงานกบัผู้ เอาประกนัภยั 

4. ความรับผิดซึ
งเกิดจากสญัญาซึ
งถ้าไม่มีสัญญาดงักล่าวความรับผิดของผู้ เอาประกันภัยจะไม่
เกิดขึ &น 

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

6. การเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็ต่อร่างกาย หรือการสญูเสียหรือเสียหายตอ่ทรัพย์สินของญาติสนิท 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ เอาประกนัภัย หรือที
ครอบครอง ดแูล ควบคุม
โดยผู้เอาประกนัภยั 

8. คา่ปรับทางแพ่ง อาญา หรือโดยสญัญา 
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หมวดที; 6 เอกสารแนบท้าย 
 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดงัตอ่ไปนี &ขดัหรือแย้งกบัข้อความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ข้อความ
ในเอกสารแนบท้ายดงัต่อไปนี &แทน 
 สว่นเงื
อนไขสญัญาประกนัภยัและข้อยกเว้นอื
นๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใช้บงัคบัตามเดิม 

  
 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง  
การรักษาพยาบาลในประเทศไทยหลังจากเดนิทางกลับจากต่างประเทศ   

(สําหรบัแนบติดกบักรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ) 

ความคุ้มครอง 
เป็นที
ตกลงกันว่า เอกสารแนบท้ายนี &คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายหลัง

จากที
ผู้เอาประกนัภยัเดินทางกลบัมาถงึประเทศไทย สําหรับการบาดเจ็บจากอบุติัเหต ุหรือการเจ็บป่วยที
ผู้ เอา
ประกนัภยัได้รับขณะที
อยู่ระหวา่งการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีดงันี & 

1. กรณีที;ผู้เอาประกันภัยยังไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาลสําหรับการบาดเจบ็ หรือเจ็บป่วย
ในต่างประเทศมาก่อน 

ผู้ เอาประกันภัยจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ประเทศไทยตามความจําเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ภายในระยะเวลา……..วนั (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่

เกิน 10 วนั) นบัจากวนัที
เดินทางถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนื
องภายใน ……..วัน (บริษัท
กําหนดสงูสุดไม่เกิน 30 วนั) นบัจากวนัที
เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยครั &งแรก โดยบริษัทจะชดใช้
คา่ใช้จ่ายที
จําเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลที
เกิดขึ &นในประเทศไทยให้ตามจํานวนเงินที
ต้องจ่ายจริง แต่
สงูสดุไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที
ระบใุนหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

2. กรณีที;ผู้ เอาประกันภัยจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื;องหลังจากได้รับการ
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ผู้ เอาประกันภัยจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื
องในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมในประเทศไทยตามความจําเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัที

เดินทางถึงประเทศไทย โดยบริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที
จําเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลที
เกิดขึ &นใน
ประเทศไทยให้ตามจํานวนที
ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที
ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั   
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 ทั &งนี & หากผู้ เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื
นใด หรือจากการ
ประกนัภยัอื
นมาแล้ว ให้ผู้ เอาประกนัภยัสง่สําเนาใบเสร็จที
มีการรับรองยอดเงินที
จ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือ
หนว่ยงานอื
น เพื
อเรียกร้องสว่นที
ขาดจากบริษัท 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี &ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี &แทน 
 สว่นเงื
อนไขสญัญาประกนัภยัและข้อยกเว้นอื
นๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใช้บงัคบัตามเดิม 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทยหลังจากเดนิทางกลับจากต่างประเทศ)     
  การประกนัภยัตามเอกสารแนบท้ายนี &ไมคุ่้มครองการรักษาพยาบาลหรือคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี & 

1. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที
เป็นมาตั &งแตก่ําเนิด 
2. การรักษาตวัเพื
อพักผ่อนหรือเพื
ออนามยั การพักฟื&น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที
มิได้

เกี
ยวข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
3. การรักษาพยาบาลที
 ไม่ไ ด้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก 

(alternative medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบดั การรักษาโดยการนวด การกดจุดและ
การจดักระดกู (chiropractic) 

4. กาย – อปุกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื
องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื
องช่วย
การพดู (Speech Device) เครื
องกระตุ้นหวัใจทกุชนิด 

5. ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวกบัการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื
อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุแต่
ไม่รวมถงึการบรูณะฟัน การจดัฟัน การครอบฟัน การขดูหินปนู การอดุฟัน หรือการใสฟั่นปลอม 

6. การบริการหรือการผ่าตดัเกี
ยวกบัการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอนัเกิดขึ &นเพื
อหวงัผลกําไรจากรมธรรม์
ประกนัภยั 

7. การรักษาเพื
อความสวยงาม ได้แก่ รักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลกูผม หรือ การรักษา
เพื
อแก้ไขความบกพร่องร่างกาย ศลัยกรรมเสริมสวย (cosmetic surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตดั
ตกแตง่ที
จําเป็นต้องกระทําอนัเป็นผลจากการเกิดอบุัติเหต ุเพื
อให้อวยัวะดงักลา่วสามารถกลบัมา
ทํางานได้อยา่งเดิม 

8. การปลูกฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้าภายหลงั การ
ถกูสตัว์ทําร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

9. การบริการหรือการผ่าตดัที
ไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์หรือเพื
อการฉ้อฉล 
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เอกสารแนบท้าย 

การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 
(สําหรบัแนบติดกบักรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ) 

ความคุ้มครอง 

 เป็นที
ตกลงกนัวา่ ขณะที
กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั เอกสารแนบท้ายนี &คุ้มครองค่าโทรศพัท์ฉุกเฉิน 
ที
ผู้ เอาประกนัภัยใช้เพื
อติดต่อขอใช้บริการของบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจเนื
องจากเหตฉุุกเฉินทางการแพทย์ที

เกิดขึ &นระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง โดยบริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ &นจริงจากการใช้
โทรศัพท์เคลื
อนที
ส่วนตัวเพื
อจุดประสงค์ในการขอใช้บริการบริษัทที
ได้รับมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นตาม
จํานวนเงินที
ต้องจ่ายจริงที
ระบุไว้ในเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์ แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกนัภยัที
ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี &ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี &แทน 

สว่นเงื
อนไขสญัญาประกนัภยัและข้อยกเว้นอื
นๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใช้บงัคบัตามเดิม 
 
 


