เอกสารสรุปสาระสํ าคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance)
ข้ อยกเว้ นทัว0 ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอัน
เกิดจากหรื อสื บเนื$องจากสาเหตุ หรื อที$เกิดขึนในเวลา ดังต่อไปนี
1. การก่อการร้าย การเป็ นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย การลักลอบขนยาเสพติด หรื อการค้าที$เกี$ยวเนื$ อง
กับยาเสพติด หรื อการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรื ออาวุธชีวภาพ
2. การแผ่ รั ง สี หรื อการแพร่ กั ม มัน ตภาพรั ง สี จากเชื อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อจากกากนิ ว เคลี ย ร์ ใ ดๆ
อันเนื$องมาจากการเผาไหม้ของเชือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์
ซึ$ งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
3. สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน หรื อการกระทําของศัตรู ต่างชาติ สงครามกลางเมือง
การปฏิ ว ตั ิ การกบฏ การที$ ป ระชาชนก่ อ ความวุ่น วายถึ ง ขนาดลุ ก ฮื อ ขึ น ต่ อ ต้า นรั ฐ บาล การจลาจล
การนัดหยุดงาน
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลี ยร์ หรื อวัตถุ อนั ตราย อื$นใดที$อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
5. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที$ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
6. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางไป หรื อเดินทางผ่าน หรื อเดินทางภายในประเทศที$ถูกควํ$าบาตรทางเศรษฐกิจ
(Trade sanction) ตามข้อมติคณะมนตรี ความมัน$ คงแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Security Council)
เช่น สาธารณรัฐเบลารุ ส, สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโก, สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า, สาธารณรัฐโกตติ
วัวร์ (ไอวอรี$ โคสต์), สาธารณรัฐคิวบา, , สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน, สาธารณรัฐอิรัก, เลบานอน, รัฐลิเบีย,
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนเกาหลี, สาธารณรัฐโซมาลี, สาธารณรัฐซู ดาน, สาธารณรัฐอาหรับซี เรี ย
และสาธารณรัฐซิ มบับเว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ ม้ ครอง และ เอกสารแนบท้ายทังหมดมีขอ้ จํากัดความคุ ม้ ครอง ซึ$ งรายละเอี ยดต่างๆ โปรดดู ที$
กรมธรรม์ประกันภัย
T 1. ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง
T 2. ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง
จากอุบตั ิเหตุขณะโดยสารยานขนส่ งสาธารณะ หรื อรถยนต์นง$ั ส่ วนบุคคล
T 4. ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
T 5. ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ผลประโยชน์รายวันสําหรั บการเข้ารั กษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยใน จากอุ บตั ิ เหตุ และ
เจ็บป่ วย
T 7. ข้อตกลงคุม้ ครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
T 8. ข้อตกลงคุม้ ครอง การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว
T 9. ข้อตกลงคุม้ ครอง การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว อันเนื$ องมาจากภัย
ธรรมชาติ
T 10. ข้อตกลงคุม้ ครอง การเลื$อนหรื อการบอกเลิกการเดินทาง
T 11. ข้อตกลงคุม้ ครอง ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเครื$ องบิน
T 13. ข้อตกลงคุม้ ครอง การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
T 14. ข้อตกลงคุม้ ครอง การพลาดการต่อเที$ยวบิน
T 15. ข้อตกลงคุม้ ครอง การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
T 16. ข้อตกลงคุม้ ครอง การสู ญหายของเงิน หนังสื อเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
T 19. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายเพื$อเยีย$ มผูป้ ่ วยที$โรงพยาบาล
T 20. ข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์ การเคลื$ อนย้า ยเพื$ อการรั กษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น/ การเคลื$ อนย้ายกลับ
ประเทศไทย/ การส่ งศพกลับประเทศไทย
หมายเหตุ
ความคุม้ ครองและเงื$ อนไขอื$นๆ ที$ละเอียดครบถ้วนให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางไป
ต่างประเทศ(International Travel Insurance) ที$ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
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กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ
(International Travel Insurance)
โดยการเชื$ อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ$ งเป็ นส่ วนหนึ$ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี และเพื$อ
เป็ นการตอบแทนเบี ย ประกันภัย ที$ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้ข ้อบังคับ เงื$ อนไขทัว$ ไปและข้อกํา หนด
ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสําคัญตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี
หมวดที0 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ$ งมีความหมายเฉพาะที$ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี ให้
ถื อว่ามี ค วามหมายเดี ยวกันทังหมด ไม่ว่า จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื$ นใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื$อนไขทัว$ ไปและ
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ
พิเศษ ข้อรั บ รอง ใบคํา ขอประกันภัย ใบแถลงสุ ขภาพและข้อ
แถลงเพิ$มเติม (ถ้ามี) ใบบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยและ
เอกสารสรุ ปสาระสําคัญตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี ซึ$ งถื อเป็ น
ส่ วนหนึ$งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ที$ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี
2. บริษัท
หมายถึง บุคคลที$ระบุชื$อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัย
และ/หรื อในใบบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ$ งเป็ นบุคคล
ที$ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
หมายถึง เหตุการณ์ที$เกิดขึนอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และ
4. อุบัติเหตุ
ทําให้เกิ ดผลที$ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง และ
เกิดขึนหลังจากกรมธรรม์ประกัน ภัยนีเริ$ มต้นความคุม้ ครอง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ$ ึ งเกิดขึน
5. การบาดเจ็บ
โดยเอกเทศและโดยอิ สระจากสาเหตุอื$น และเกิ ดขึ นหลังจาก
กรมธรรม์ประกันภัยนีเริ$ มต้นความคุม้ ครอง
หมายถึง การป่ วยเป็ นโรค หรื อ มี อ าการหรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ หรื อ การ
6. การเจ็บป่ วย
ติดโรคที$เกิดขึนกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ซึ$ งการเจ็บป่ วยหรื อการ
เป็ นโรคนันเป็ นสาเหตุ ข องการเรี ย กร้ อ ง และเกิ ดขึ นหลัง จาก
กรมธรรม์ประกันภัยนีเริ$ มต้นความคุม้ ครอง
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หมายถึง ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที$ การงานใดๆ ใน
อาชีพประจํา และอาชีพอื$นๆ ได้โดยสิ นเชิงตลอดไป
8. ความสู ญเสี ยหรื อความ หมายถึง การบาดเจ็บ ทางร่ า งกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุ บ ตั ิ เหตุ และ
ทําให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะสายตา ทุพพลภาพ
เสี ยหายใดๆ
หรื อ ได้รับบาดเจ็บ
หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที$ ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องรั บ ผิดชอบเอง
9. ความรับผิดส่ วนแรก
แต่ละครัง
หมายถึง ผูส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาได้รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ข ึ น
10. แพทย์
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งจากแพทยสภาและได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบวิ ช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ$ น ที$ ใ ห้ บ ริ การทาง
การแพทย์ห รื อ ทางด้ า นศัล ยกรรม ซึ$ งไม่ ใ ช่ แ พทย์ที$ เ ป็ น
ผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ คู่ ส มรส หรื อ ผูร้ ่ ว มสายโลหิ ต หรื อ ผูส้ ื บ
สายโลหิ ตของผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง ผูท้ ี$ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฏหมาย
11. พยาบาล
หมายถึง ผู ท้ ี $จ ํ า เ ป็ น ต อ้ ง เ ข า้ รับ ก า ร รัก ษ า ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ห รื อ
12. ผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว$ โมง ซึ$ งต้อง
ลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจาก
แพทย์ตามข้อบ่งชี ซึ$ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะ
เวลาที$ เหมาะสมสําหรั บการรั กษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
นันๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชี วิต
ก่อนครบ 6 ชัว$ โมง
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุ บนั ใดๆ ซึ$ งจัดให้บริ การทางการแพทย์
13. โรงพยาบาล
โดยสามารถรั บ ผูป้ ่ วยไว้ค ้า งคื น และมี อ งค์ป ระกอบทางด้า น
สถานที$ที$มีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ที$เพียงพอตลอดจนการ
จัดการให้บริ การที$ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ$งมีห้องสําหรับการ
ผ่ า ตัด ใหญ่ แ ละได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุ บนั ใดๆ ซึ$ งจัดให้บริ การทางการแพทย์
14. สถานพยาบาลเวชกรรม
โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียน
ดํ า เนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุ บ นั ใดๆที$ ไ ด้รับ อนุ ญาตตามกฏหมาย
15. คลินิก
7. ทุพพลภาพถาวรสิDนเชิ ง
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16. มาตรฐานการแพทย์

17. ความจําเป็ นทางการแพทย์

18. เอดส์ (AIDS)

ดําเนิ นการโดยแพทย์ทาํ การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และ
ไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที$เป็ น
สากลและนํามาซึ$ งแผนการรักษาที$เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความ
จําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลชันสู ตร หรื ออื$นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที$มีเงื$อนไขดังนี
1) ต้องสอดคล้องกับ การวินิจฉัย และการรั ก ษาตามภาวะการ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2) ต้อ งมี ข ้อ บ่ ง ชี ทางการแพทย์ อ ย่ า งชั ด เจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
3) ต้องมิใช่เพื$อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ั บบริ ก าร หรื อของผูใ้ ห้ก ารรั ก ษาพยาบาลเพีย งฝ่ ายเดี ย ว
และ
4) ต้อ งเป็ นการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แ ล
ผูป้ ่ วยที$ เ หมาะสม ตามความจํา เป็ นของภาวะการบาดเจ็ บ
หรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนันๆ
หมายถึง ภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ$ งเกิดจากการติดเชือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติด
เชื อจุ ลชี พฉวยโอกาส เนื องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm)
หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ$ งโดยผลการตรวจเลื อด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) การติดเชืDอจุลชี พฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
เชื อที$ ท าํ ให้เ กิ ด โรคปอดบวม หรื อปอดอัก เสบ (Pneumocystis
Carinii Pneumonia) เชื อที$ ทาํ ให้เกิ ดโรคลํา ไส้ อกั เสบเรื อรั ง
(Organism or Chronic Enteritis) เชื อไวรัส (Virus) และ/หรื อ
เชื อราที$แพร่ กระจายอยู่ทว$ั ไป (Disseminated Fungi Infection)
เนืDองอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึ งแต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะเนื องอก Kaposi’s Sarcoma เนื องอกเซลล์น าํ เหลื องที$
ระบบศู น ย์ป ระสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรื อโรคร้ายแรงอื$นๆ ซึ$ งเป็ นที$รู้จกั ในปั จจุบนั
นี ว่า เป็ นอาการของภู มิ คุ ้ม กัน บกพร่ อ ง (Acquired Immune
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19. ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

20. การก่ อการร้ าย

หมายถึง

21. สถานทีส0 าธารณะ

หมายถึง

22. ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง

23. การเดินทางไปต่ างประเทศ

หมายถึง

Deficiency Syndrome) หรื อซึ$ งเป็ นสาเหตุ ที$ ทาํ ให้คนที$ เป็ น
เสี ยชีวติ อย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ
โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชือไวรัส HIV (Human
Immune Deficiency Virus) โรคที$ ท าํ ให้ เ ยื$อ สมองเสื$ อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชือไวรัส
ระยะเวลาหนึ$งปี นับแต่วนั ที$กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป
การกระทําซึ$ งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดย
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใดไม่ ว่ า จะเป็ นการกระทํา เพี ย งลํา พัง
การกระทําการแทน หรื อที$เกี$ยวเนื$ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด
ซึ$ งกระทําเพื$อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยม หรื อจุดประสงค์
ที$คล้ายคลึ งกัน รวมทังเพื$อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล และ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ$ ง ส่ วนใดของสาธารณะชนตกอยู่ใ น
ภาวะตื$นตระหนกหวาดกลัว
สถานที$ ใ ดที$ ส าธารณชนเข้า ถึ ง ได้ (แต่ ไ ม่ จ ํา กัด เฉพาะ) เช่ น
ท่ า อากาศยาน ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร ห้ อ งโถงของโรงแรม
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที$ฝึกตีกอล์ฟ อาคาร
สาธารณะ และสถานที$ต่างๆ ที$คล้ายกัน
รู ป แบบการขนส่ ง ที$ ใ ห้บ ริ ก ารเป็ นประจํา ตามตารางเวลาและ
ดํา เนิ น การโดยบริ ษัท ขนส่ ง ที$ มี ใ บอนุ ญ าต และมุ่ ง หมายให้
สาธารณชนท้องถิ$นใช้เป็ นเครื$ องมือในการเดินทางและที$ประเทศ
นันยอมรั บ (เช่ น หมายถึ ง รถโดยสารประจํา ทาง เรื อข้า มฟาก
ยานเหนื อนํา (hovercraft) เรื อไฮโดรฟอยล์ เรื อ รถไฟ รถราง
หรื อรถไฟใต้ดิน เครื$ องบิน) แต่ ยกเว้นการขนส่ งทุกรู ปแบบที$
เช่าเหมาลํา หรื อ จัดให้เป็ นส่ วนหนึ$งของการทัศนาจร แม้เมื$อเป็ น
บริ การที$จดั ขึนเป็ นประจําตามตารางเวลา
การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย ไปยังประเทศที$ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

Page 6 of 46

หมวดที0 2 เงื0อนไขทัว0 ไป และข้ อกําหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี เกิ ดขึ นจากการที$ บริ ษทั เชื$ อถื อข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย
ในใบแถลงสุ ขภาพ และ/หรื อข้อแถลงเพิ$มเติม (ถ้ามี) ที$ผเู ้ อาประกันภัยได้ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย
ตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุ ปเงื$ อนไขทัว$ ไป ข้อตกลงคุ ม้ ครอง และ
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไว้ให้
ในกรณี ที$ผูเ้ อาประกันภัยรู ้ อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ$ งหรื อรู ้ อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งนันให้บริ ษทั ทราบ ซึ$ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนันๆ อาจจะได้จูงใจบริ ษทั
ให้เรี ยกเบียประกันภัยสู งขึน หรื อบอกปั ดไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา
865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนื อจากที$ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ$ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี0ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี รวมทังข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี$ ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี หรื อในเอกสารแนบท้ายหรื อบันทึ กสลัก หลังโดยผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั แล้วจึ งจะ
สมบูรณ์
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครังของผูเ้ อาประกันภัยซึ$ งเริ$ มต้นและสิ นสุ ดภายในระยะเวลาประกันภัย
3.1 ในกรณี ที$เป็ นความคุ ม้ ครองแบบรายเที$ยว (Single Trip) ความคุ ม้ ครองเริ$ มต้นและสิ นสุ ดภายใน
ระยะเวลาประกันภัย โดยให้เริ$ มตังแต่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากที$อยูอ่ าศัยในประเทศไทยเพื$อการเดินทาง
ไปต่างประเทศ และดําเนินต่อเนื$องกันไปจนกระทัง$ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงที$อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย
หรื อภายใน 2 ชัว$ โมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง$ วันสิ นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดก่อน
3.2 ในกรณี ที$เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื$อคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกับข้อ 3.1 และระยะเวลาการเดินทางสู งสุ ด ไม่เกิน 31 วัน
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรั กษาพยาบาลในช่ วงระยะเวลาที$ กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและ
จําเป็ นต้องรับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื$องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี จะขยายความคุม้ ครองไป
จนกระทัง$ ผูเ้ อาประกันภัย ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม

Page 7 of 46

4. การแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที$มีการเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งเร็ วที$สุดเท่าที$จะกระทํา
ได้แล้ว
5. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที$ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่ วย หรื อได้รับ
ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายภายใต้ขอ้ ตกลงคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี แต่การไม่เรี ยกร้องภายใน
กําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที$ไม่สามารถเรี ยกร้องได้
ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที$สุดเท่าที$สามารถจะกระทําได้แล้ว ในกรณี น ีให้รวมถึงการได้รับ
หมายศาล หรื อหมายเรี ยก ทังนี ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่กระทําการต่อรอง
ยินยอม หรื อปฏิเสธ ต่อการเรี ยกร้องใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานต่ า งๆ ตามที$ บริ ษ ทั ร้ องขอโดย
ค่าใช้จ่ายของตนเองมายังบริ ษทั
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที$เสี ยหาย และในกรณี ที$บริ ษทั ร้องขอ ผูเ้ อาประกันภัยต้องส่ ง
ซากทรัพย์สินที$เสี ยหายมายังบริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง หากบริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจํานวน
สําหรับทรัพย์สินรายการนันๆแล้ว ซากทรัพย์สินนันๆ จะเป็ นตกเป็ นกรรมสิ ทธิ}ของบริ ษทั
6. การส่ งหลักฐานความความเสี ยหาย
6.1 กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที$ ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลิ นิก โดยค่าใช้จ่ายของ
ผูเ้ อาประกันภัย
6.1.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
6.1.2 ใบรายงานแพทย์ที$ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
6.1.3 ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที$แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
6.1.4 สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6.1.5 หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรั บ เงิ นที$ แสดงรายการค่า ใช้จ่า ยต้องเป็ นใบเสร็ จรั บ เงิ นต้นฉบับ และบริ ษ ทั จะคื นต้นฉบับ
ใบเสร็ จที$รับรองยอดเงินที$จ่ายไป เพื$อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที$ขาด แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ
การชดใช้สวัสดิ การของรั ฐ หรื อสวัสดิ การอื$ นใดมาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่ งสําเนาใบเสร็ จที$ มีการรั บรอง
ยอดเงินที$จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื$นเพื$อเรี ยกร้องส่ วนที$ขาดจากบริ ษทั
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6.2 กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะเนื$องมาจากอุบตั ิเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานต่อไปนีให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที$แพทย์ลงความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
6.2.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
6.2.2 ใบรายงานแพทย์ที$ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
6.2.3 หนังสื อยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุจากสายการบินพาณิ ชย์ (กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง หรื อ
การสู ญเสี ยอวัยวะ เนื$องมาจากอุบตั ิเหตุขณะโดยสารอยูใ่ นสายการบินพาณิ ชย์)
6.2.4 สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6.2.5 หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
6.3 กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเนื$องจากการเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที$ผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
6.3.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
6.3.2 ใบมรณบัตร
6.3.3 สําเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ
6.3.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
6.3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกัน
6.3.6 สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
6.3.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
6.3.8 หนัง สื อ ยื น ยัน การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ากสายการบิ น พาณิ ช ย์ (กรณี เ สี ย ชี วิ ต เนื$ อ งมาจาก
อุบตั ิเหตุขณะโดยสารอยูใ่ นสายการบินพาณิ ชย์)
6.3.9 หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที$ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที$กาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที$สุดเท่าที$จะ
กระทําได้แล้ว
บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ} ในการพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนสํา หรั บ ข้อตกลงคุ ้ม ครองต่ า งๆภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี ในกรณี ที$ผูเ้ อาประกันภัยส่ งเอกสารการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนไม่ครบถ้วนตามที$
บริ ษทั กําหนด
7. การรับช่ วงสิ ทธิ
บริ ษทั มีสิทธิ ที$จะเรี ยกร้อง จัดการ หรื อดําเนิ นการกับการเรี ยกร้องใดๆ ในนามของผูเ้ อาประกันภัยกับ
คู่กรณี ของผูเ้ อาประกันภัย ภายใต้ผลประโยชน์ที$ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี
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8. การฉ้ อฉล
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่กระทําการในลักษณะฉ้อฉล ดังนี
8.1 เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$เป็ นเท็จ ทุจริ ต หรื อเกินความเป็ นจริ ง หรื อ
8.2 แถลงการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเกินจริ ง หรื อ
8.3 ส่ งเอกสารการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$เป็ นเท็จ หรื อปลอม หรื อ
8.4 เรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับการกระทําที$ผูเ้ อาประกันภัยเจตนาให้เกิดขึน หรื อมีส่วนรู ้เห็ น
ในกรณี น ี บริ ษทั อาจจะ
- ไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
- ไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับข้อตกลงอื$นๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี
- ถือเอาสัญญาประกันภัยฉบับนีเป็ นโมฆะ
- เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนที$ได้จ่ายให้ผเู ้ อาประกันภัยแล้วคืนจากผูเ้ อาประกันภัย
- ไม่คืนค่าเบียประกันภัยให้ผเู ้ อาประกันภัย
- แจ้งตํารวจเพื$อดําเนินคดีกบั ผูเ้ อาประกันภัย
9. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษ ทั มี สิ ท ธิ ต รวจสอบประวัติ ก ารรั ก ษาพยาบาล และการตรวจวิ นิจ ฉัย รวมทัง ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิ บตั ิ การ ผลการตรวจทางรั งสี ผลตรวจพิเศษต่างๆที$ เกี$ ยวข้องของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที$ จาํ เป็ นกับการ
ประกันภัยนี และมีสิทธิ ที$จะขอตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยแพทย์ผูเ้ ชี$ ยวชาญอิสระที$ บริ ษทั แต่งตัง
รวมทังทําการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที$มีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที$ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผูเ้ อาประกันภัยเพื$อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุ ม้ ครอง
แก่ผเู ้ อาประกันภัย
10. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที$บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อ
เสี ย หายที$ ค รบถ้ว นและถู ก ต้อ งแล้ว โดยค่ า สิ น ไหมทดแทนสํ า หรั บ การเสี ย ชี วิ ต บริ ษ ัท จะจ่ า ยให้ แ ก่ ผูร้ ั บ
ประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื$นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื$อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที$กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จําเป็ น แต่ท งั นีจะไม่เกิน 90 วัน นับตังแต่วนั ที$บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่า ทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรั บผิดชอบ
ชดใช้ดอกเบียให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที$ตอ้ งจ่าย ทังนีนบั แต่วนั ที$ครบกําหนดชําระ
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บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นเงินบาทไทย โดยใช้อตั ราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที$ที$ระบุ
ไว้ในใบเสร็ จรับเงิน หรื อหลักฐานการชําระเงิน
11. การชํ าระเบียD ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระเบียประกันทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ$ มต้น
12. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
12.1 ในกรณี ที$เป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที$ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจาก
บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบียประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ที$ผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้รับ
อนุ มตั ิวีซ่า (Visa) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ$ ม
คุม้ ครอง
12.2 ในกรณี ที$เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Policy) ผูเ้ อาประกันภัย หรื อบริ ษทั ต่างสามารถใช้
สิ ทธิ ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื$อนไขที$ระบุไว้ดงั นี
12.2.1 การบอกเลิกโดยบริ ษทั
12.2.1.1
เมื$อบริ ษทั ไม่รับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ในวันที$ครบรอบปี กรมธรรม์
ประกันภัย
12.2.1.2 เมื$อบริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่ น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย นถึ ง ผูเ้ อา
ประกันภัยตามที$ อยู่ครั งสุ ดท้ายที$ แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี ที$มี การชํา ระเบี ย
ประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยแต่อย่าง
ใด และบริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบียประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที$กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่ วน
12.2.2 การบอกเลิกโดยผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
เมื$อใดก็ได้ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบ การบอกเลิกจะมีผลบังคับ
ในวันที$ที$บริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อวันที$ที$ระบุในใบแจ้ง แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลังสุ ด
และมี สิ ทธิ ที$จะได้รับ เบีย ประกันภัยคื นหลังจากหักเบี ยประกันภัย สํา หรั บ ระยะเวลาที$
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี ได้ใ ห้ ค วามคุ ้ม ครองไปแล้ว ออกตามส่ ว นของอัต ราเบี ย
ประกันภัย
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื$อนไขในข้อนี ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ น
การบอกเลิ กทังฉบับเท่านันไม่สามารถเลื อกยกเลิ กความคุ ม้ ครองเพียงส่ วนหนึ$ งส่ วนใดระหว่างปี กรมธรรม์
ประกันภัยได้
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13. การสิDนสุ ดความคุ้มครอง
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี จะสิ นสุ ดลงเมื$อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ$งเกิดขึนดังต่อไปนี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน
13.1 เมื$ อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตจากสาเหตุ ที$ไม่ได้รับ ความคุ ม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย นี
ซึ$ ง บริ ษ ทั จะคื นเบี ย ประกันภัย ให้แ ก่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ โดยหักเบี ยประกันภัยสําหรั บระยะเวลาที$
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
13.2 เมื$อผูเ้ อาประกันภัย มีอายุครบ 81 ปี ในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
13.3 เมื$อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจําอยูใ่ นเรื อนจําหรื อทัณฑสถานโดยบริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยในส่ วน
ที$ยงั ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามสัดส่ วนของอัตราเบียประกันภัยนับตังแต่วนั ที$ถูกจองจํา
13.4 เมื$อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบียประกันภัยตามเงื$อนไขทัว$ ไปข้อ 11
13.5 เมื$อมีการจ่ายค่าทดแทนอย่างใดอย่างหนึ$ ง จนครบมูลค่าสู งสุ ดของผลประโยชน์ในการสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายใดๆแล้ว
14. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที$มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ระหว่างผูม้ ี
สิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาท
นันโดยวิธีอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
15. เงื0อนไขบังคับมาก่ อน
บริ ษ ทั อาจจะไม่รับ ผิดชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกันภัย นี เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องแล้วครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย
และเงื$อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
16. สภาพทีเ0 ป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี สําหรับโรคเรื อรัง การบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที$ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันที$กรมธรรม์ประกันภัยนีเริ$ มมีผลบังคับเป็ น
ครังแรก เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี$ ยงภัยโดยไม่มี
เงื$อนไขยกเว้นความคุม้ ครอง
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หมวดที0 3 ข้ อยกเว้ นทัว0 ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีDไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บ ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอัน
เกิดจากหรือสื บเนื0องจากสาเหตุ หรือทีเ0 กิดขึนD ในเวลา ดังต่ อไปนีD
1. การก่ อ การร้ า ย การเป็ นสมาชิ ก ขององค์ ก รการก่ อ การร้ า ย การลัก ลอบขนยาเสพติ ด หรื อ การค้ า ที0
เกีย0 วเนื0องกับยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชี วภาพ
2. สงคราม (ไม่ ว่ า จะประกาศหรื อ ไม่ ก็ ต าม) การรุ ก ราน หรื อ การกระทํ า ของศั ต รู ต่ า งชาติ
สงครามกลางเมือ ง การปฏิ วัติ การกบฏ การที0ประชาชนก่ อ ความวุ่นวายถึงขนาดลุก ฮื อ ขึDนต่ อ ต้ า น
รัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
3. การแผ่ รั ง สี หรื อ การแพร่ กั ม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชืD อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จากกากนิ ว เคลี ย ร์ ใดๆ
อันเนื0 องมาจากการเผาไหม้ ของเชืD อเพลิงนิ วเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ ซึ0งดําเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตราย อื0นใดที0อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
5. ขณะทีผ0 ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรือขณะทีถ0 ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
6. ขณะที0 ผ้ ู เ อาประกั น ภั ย เดิ น ทางไป หรื อ เดิ น ทางผ่ า น หรื อ เดิ น ทางภายในประเทศที0 ถู ก ควํ0 า บาตร
ทางเศรษฐกิจ (Trade sanction) ตามข้ อมติคณะมนตรี ความมั0นคงแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Security Council) เช่ น สาธารณรั ฐเบลารุ ส, สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยคองโก, สาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพพม่ า , สาธารณรั ฐโกตติ วัว ร์ (ไอวอรี0 โคสต์ ), สาธารณรั ฐคิ วบา, สาธารณรั ฐอิ สลามอิหร่ า น,
สาธารณรั ฐอิรัก, เลบานอน, รั ฐลิเบีย, สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนเกาหลี, สาธารณรั ฐโซมาลี,
สาธารณรัฐซู ดาน, สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสาธารณรัฐซิมบับเว
หมวดที0 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที$กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับภายใต้ขอ้ บังคับ เงื$อนไขทัว$ ไปและ ข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้า ยแห่ ง กรมธรรม์ป ระกันภัย และเพื$ อเป็ นการตอบแทนเบี ย ประกันภัย ที$ ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องชํา ระ บริ ษ ทั ตกลงจะให้ความคุ ม้ ครองเฉพาะความคุ ้มครองที$ ระบุ ในหน้า ตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ดังต่อไปนี
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(T 1)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิDนเชิ ง
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึ ง การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่ขอ้ มือ หรื อ ข้อเท้า และให้หมายรวมถึ ง
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ นเชิง และมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชดั เจนว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
การอาบนําD หมายถึง ความสามารถในการชําระร่ างกายในห้องนํา หรื อการอาบนํา หรื ออื$นๆ ที$มีความหมายถึง
การรักษาความสะอาดของร่ างกาย
การแต่ งตัว หมายถึ ง ความสามารถในการสวมใส่ และถอดเสื อผ้า และถอดเปลี$ ยนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที$
เสื$ อมสภาพ
การรั บประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารที$มีการจัดเตรี ยมในรู ปแบบใดๆ ก็
ตามไว้เรี ยบร้อยแล้ว
การควบคุ มการขั บถ่ ายของร่ างกาย หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ มการทําหน้าที$ ของลําไส้ และ
กระเพาะปั สสาวะ ในขณะที$ใช้หรื อไม่ใช้ท่อช่วย เครื$ องรองรับ หรื อเครื$ องอุปกรณ์เทียมอื$นๆ เพื$อรักษาสุ ขภาพอนามัย
ส่ วนตัว
การเคลือ0 นย้ าย หมายถึง ความสามารถในการเคลื$อนที$ภายในสถานที$จากห้องหนึ$งไปยังอีกห้องหนึ$ งที$อยูใ่ น
ระดับเดียวกัน
การเคลื0อนไหว หมายถึ ง ความสามารถในการเคลื$ อนย้ายตนเองจากเตียงนอนไปยังเก้าอีหรื อส่ วนอื$นๆ ที$มี
ลักษณะเดียวกัน
ทุพพลภาพถาวรสิDนเชิ ง หมายถึง
1. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยประกอบหน้าที$การงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอื$นๆ ได้เกิดสภาวะทุพพลภาพถาวร
สิ นเชิ ง เป็ นผลทําให้ไม่สามารถประกอบหน้าที$การงานใด ๆ ในอาชี พประจําและอาชี พอื$นๆ ได้โดยสิ นเชิ ง
ตลอดไป หรื อ
2. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้ประกอบหน้าที$การงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชี พอื$นๆ ได้เกิดสภาวะทุพพลภาพ
ถาวรสิ นเชิ ง เป็ นผลทําให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ภารกิ จประจําวันตังแต่ 3 ประเภทขึ นไปได้ด้วยตนเอง โดย
ปราศจากความช่ วยเหลือจากบุคคลอื$นใด ภารกิ จประจําวันดังกล่าวได้แก่ (1) การอาบนํา (2) การแต่งตัว
(3) การรับประทานอาหาร (4) การควบคุมการขับถ่ายของร่ างกาย (5) การเคลื$อนย้าย (6) การเคลื$อนไหว
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ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ย หายอัน เกิ ดจากการบาดเจ็บ ทางร่ า งกายของ
ผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งภายใน
180 วัน นับแต่วนั ที$เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที$ได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วย
ในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนันเมื$อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนให้ดงั นี
1. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสี ยชีวติ
2. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ นเชิ งนันได้เป็ นไปติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดื อน นับ
แต่ ว ัน ที$ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ หรื อมี ข ้ อ บ่ ง ชี ทางการแพทย์ ชั ด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง
3. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตังแต่ขอ้ มือ หรื อ เท้าสองข้างตังแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ$งข้าง
6. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ$งข้าง
7. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ$งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองดังกล่าวข้างต้นเพียงรายการที$สูงสุ ดรายการเดียวเท่านัน
และให้ถือว่าเป็ นการสิ นสุ ดของสัญญาประกันภัย
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื$องจากสาเหตุ หรื อที$เกิดขึนในเวลาดังต่อไปนี
1. ขณะที$ ผูเ้ อาประกันภัย ปฏิ บ ตั ิ ง านหรื อทํา หน้า ที$ เป็ น ช่ า งประปา ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งเครื$ องยนต์ ช่ า งไม้
ช่างทาสี ช่างตกแต่ง ช่างก่อสร้าง หรื องานที$เกี$ยวกับการติดตัง งานประกอบ บํารุ งรักษา หรื อซ่ อมแซม
เครื$ องจักร เครื$ องใช้ไฟฟ้ า เครื$ องจักรไฮโดรลิก หรื อทํางานในสถานที$ที$มีความเสี$ ยงสู ง หรื อใช้แรงงาน
อื$ น ๆ ทัง นี ไม่ ร วมถึ ง งานบริ ก าร งานควบคุ ม ดู แล งานขาย หรื อ งานประเภทการจัด การ หรื อ งาน
ประกอบอาหาร
2. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยขับขี$ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุ ญาตขับขี$ที$ถูกต้องตามกฏหมาย
ของประเทศนันๆ
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3. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ}สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครอง
สติได้
คํา ว่ า “ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤ ทธิf สุ รา” นั น ในกรณี ที$ มี ก ารตรวจเลื อ ดให้ ถื อ เกณฑ์ มี ร ะดั บ
แอลกอฮอลล์ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ข ึนไป
4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทําร้ายร่ างกายตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผูอ้ ื$นกระทํา ไม่ว่าจะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่
ก็ตาม ทังนีรวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที$ผเู ้ อาประกันภัยกิน ดื$มหรื อฉี ดยาหรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยา
เกินกว่าแพทย์ส$ัง
5. การตังครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การแก้ไขปั ญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรื อการคุมกําเนิด
6. ขณะที$ผูเ้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกี
ด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื$อรักษาชี วิต) ขณะกําลังขึ นหรื อกําลังลงหรื อ
โดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื$ องร่ อน เล่นบันจีจมั พ์ ปี นหรื อไต่เขาที$ตอ้ งใช้เครื$ องมือช่วย ดํานําที$ตอ้ งใช้
ถังอากาศ และเครื$ องช่วยหายใจใต้น าํ
7. ขณะที$ผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที$มิได้จดทะเบียนเพื$อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
8. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยอยู่ ณ บริ เวณแท่นขุดเจาะนํามัน หรื อเหมืองใต้ดิน
9. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยขับขี$หรื อปฏิบตั ิหน้าที$เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
10. ขณะที$ผูเ้ อาประกันภัยปฎิ บตั ิหน้าที$เป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บตั ิการในสงคราม
หรื อปราบปราม
11. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว$ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
12. อาหารเป็ นพิษ
13. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื$ อนทับเส้นประสาท(Disc herniation)
กระดูกสันหลังเคลื$อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื$ อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสื$ อม (Spondylosis) และภาวะที$มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิ สภาพที$กระดูกสันหลัง
ส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื$อน (Dislocation)
ของกระดูกสันหลังอันเนื$องมาจากอุบตั ิเหตุ
14. การได้รับเชื อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํา ซึ$ งเกิ ดจากบาดแผล ที$
ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
15. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที$จาํ เป็ นจะต้องกระทํา เนื$ องจากได้รับบาดเจ็บซึ$ งได้รับ
ความคุ ม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาที$กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
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(T 2)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิDนเชิ ง จากอุบัติเหตุขณะโดยสาร
ยานขนส่ งสาธารณะ หรือรถยนต์ นั0งส่ วนบุคคล
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึ ง การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่ขอ้ มือ หรื อ ข้อเท้า และให้หมายรวมถึ ง
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ นเชิง และมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชดั เจนว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
การอาบนําD หมายถึง ความสามารถในการชําระร่ างกายในห้องนํา หรื อการอาบนํา หรื ออื$นๆ ที$มีความหมายถึง
การรักษาความสะอาดของร่ างกาย
การแต่ งตัว หมายถึ ง ความสามารถในการสวมใส่ และถอดเสื อผ้า และถอดเปลี$ ยนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที$
เสื$ อมสภาพ
การรั บประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารที$มีการจัดเตรี ยมในรู ปแบบใดๆ ก็
ตามไว้เรี ยบร้อยแล้ว
การควบคุ มการขั บถ่ ายของร่ างกาย หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ มการทําหน้าที$ ของลําไส้ และ
กระเพาะปั สสาวะ ในขณะที$ใช้หรื อไม่ใช้ท่อช่วย เครื$ องรองรับ หรื อเครื$ องอุปกรณ์เทียมอื$นๆ เพื$อรักษาสุ ขภาพอนามัย
ส่ วนตัว
การเคลือ0 นย้ าย หมายถึง ความสามารถในการเคลื$อนที$ภายในสถานที$จากห้องหนึ$งไปยังอีกห้องหนึ$ งที$อยูใ่ น
ระดับเดียวกัน
การเคลื0อนไหว หมายถึ ง ความสามารถในการเคลื$ อนย้ายตนเองจากเตียงนอนไปยังเก้าอีหรื อส่ วนอื$นๆ ที$มี
ลักษณะเดียวกัน
ทุพพลภาพถาวรสิDนเชิ ง หมายถึง
1. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยประกอบหน้าที$การงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอื$นๆ ได้เกิดสภาวะทุพพลภาพถาวร
สิ นเชิ ง เป็ นผลทําให้ไม่สามารถประกอบหน้าที$การงานใด ๆ ในอาชี พประจําและอาชี พอื$นๆ ได้โดยสิ นเชิ ง
ตลอดไป หรื อ
2. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้ประกอบหน้าที$การงานใดๆ ในอาชี พประจําและอาชี พอื$นๆ ได้เกิดสภาวะทุพพลภาพ
ถาวรสิ นเชิ ง เป็ นผลทําให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ภารกิ จประจําวันตังแต่ 3 ประเภทขึ นไปได้ด้วยตนเอง โดย
ปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอื$นใด ภารกิจประจําวันดังกล่าวได้แก่ (1) การอาบนํา (2) การแต่งตัว (3)
การรับประทานอาหาร (4) การควบคุมการขับถ่ายของร่ างกาย (5) การเคลื$อนย้าย (6) การเคลื$อนไหว
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ยานขนส่ งสาธารณะ หมายถึ ง ยานพาหนะทางบก ทางนํา หรื อทางอากาศ ซึ$ ง ขับ ขี$ โดยผูข้ บั ขี$ ที$ มี
ใบอนุญาต และดําเนินการโดยผูไ้ ด้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดาํ เนิ นการขนส่ งผูโ้ ดยสารที$ชาํ ระค่าโดยสารและ
ต้องวิง$ รับหรื อส่ งผูโ้ ดยสารตามเส้นทางที$ได้รับอนุ ญาต ดังต่อไปนี
1. รถยนต์โดยสาร หมายถึง รถยนต์นง$ั ได้เกิน 7 คน รวมคนขับ เช่น รถตูโ้ ดยสาร รถปิ คอัพรถโดยสารที$
นัง$ สองแถว และรถเมล์โดยสารที$จดทะเบียนเพื$อการขนส่ งทางบกสาธารณะ
ทังนีให้รวมถึง รถยนต์นง$ั รับจ้างสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นง$ั ได้ไม่เกิน 7 คนรวมคนขับที$จดทะเบียน
เป็ นรถยนต์นง$ั รับจ้างสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี$ รถสามล้อแท็กซี$ และรถยนต์สี$ลอ้ เล็กรับจ้าง
2. ยานพาหนะสาธารณะ
รถยนต์ นั0งส่ วนบุคคล หมายถึง รถยนต์นง$ั ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรื อรถยนต์นงั$ ส่ วนบุคคลเกิน 7 คน
หรื อรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล ซึ$ งมิได้ใช้ประกอบการขนส่ งผูโ้ ดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก
ความคุ้มครอง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่
วันที$เกิดอุบตั ิเหตุอนั เกิดจาก
- อุบตั ิ เหตุ ที$เกิ ดขึ นกับรถยนต์น$ังส่ วนบุ คคล ขณะเป็ นผูข้ บั ขี$ หรื อโดยสารอยู่ในรถยนต์นง$ั ส่ วนบุ คคล
หรื อ
- อุบตั ิเหตุที$เกิดขึนกับยานขนส่ งสาธารณะ ในขณะกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื ออยูใ่ นยานขนส่ งสาธารณะ
ในฐานะผูโ้ ดยสารที$ชาํ ระค่าโดยสาร
หรื อการบาดเจ็บ จากสาเหตุ ดัง กล่ า วทํา ให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรั ก ษาตัวติ ดต่ อกันในฐานะผูป้ ่ วยใน
ในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตเพราะความบาดเจ็บนันเมื$อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนให้ดงั นี
1.
2.

3.
4.
5.
6.

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสี ยชีวติ
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ นเชิ งนันได้เป็ นไปติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดื อน นับ
แต่ ว ัน ที$ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ หรื อมี ข ้ อ บ่ ง ชี ทางการแพทย์ ชั ด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตังแต่ขอ้ มือ หรื อ เท้าสองข้างตังแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ$งข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ$งข้าง
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7.
8.
9.

60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับมือหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ มือ
สําหรับเท้าหนึ$งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
สําหรับสายตาหนึ$งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองดังกล่าวข้างต้นเพียงรายการที$สูงสุ ดรายการเดียวเท่านัน
และให้ถือว่าเป็ นการสิ นสุ ดของสัญญาประกันภัย
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื$องจากสาเหตุ หรื อที$เกิดขึนในเวลาดังต่อไปนี
1. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิงานหรื อทําหน้าที$เป็ น ช่ างประปา ช่างไฟฟ้ า ช่างเครื$ องยนต์ ช่างไม้ ช่ าง
ทาสี ช่ างตกแต่ง ช่ างก่อสร้ าง หรื องานที$ เกี$ ยวกับการติ ดตัง งานประกอบ บํารุ งรั กษา หรื อซ่ อมแซม
เครื$ องจัก ร เครื$ องใช้ไ ฟฟ้ า เครื$ องจัก รไฮโดรลิ ก หรื อทํา งานในสถานที$ ที$ มี ค วามเสี$ ย งสู ง หรื อ ใช้
แรงงานอื$นๆ ทังนีไม่รวมถึงงานบริ การ งานควบคุมดูแล งานขาย หรื องานประเภทการจัดการ หรื องาน
ประกอบอาหาร
2. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยขับขี$ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุ ญาตขับขี$ที$ถูกต้องตามกฏหมาย
ของประเทศนันๆ
3. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ} สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครอง
สติได้
คําว่า “ขณะอยู่ภ ายใต้ ฤทธิf สุ รา” นัน ในกรณี ที$มีก ารตรวจเลื อดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอ
ฮอลล์ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ข ึนไป
4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทําร้ายร่ างกายตนเอง
ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื$นกระทํา ไม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่ก็
ตาม ทังนีรวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที$ผเู ้ อาประกันภัยกิน ดื$มหรื อฉี ดยาหรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยา
เกินกว่าแพทย์ส$ัง
5. การตังครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การแก้ไขปั ญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการรักษา)การทําหมันหรื อการคุมกําเนิ ด
6. ขณะที$ผูเ้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกี
ด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื$อรั กษาชี วิต) ขณะกําลังขึ นหรื อกําลังลงหรื อ
โดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื$ องร่ อน เล่นบันจีจมั พ์ ปี นหรื อไต่เขาที$ตอ้ งใช้เครื$ องมือช่วย ดํานําที$ตอ้ งใช้
ถังอากาศ และเครื$ องช่วยหายใจใต้น าํ
7. ขณะที$ผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที$มิได้จดทะเบียนเพื$อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
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8. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยอยู่ ณ บริ เวณแท่นขุดเจาะนํามัน หรื อเหมืองใต้ดิน
9. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยขับขี$หรื อปฏิบตั ิหน้าที$เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
10. ขณะที$ผูเ้ อาประกันภัยปฎิ บตั ิหน้าที$เป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บตั ิการในสงคราม
หรื อปราบปราม
11. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว$ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
12. อาหารเป็ นพิษ
13. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื$ อนทับเส้นประสาท(Disc herniation)
กระดูกสันหลังเคลื$อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื$ อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสื$ อม (Spondylosis) และภาวะที$มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิ สภาพที$กระดูกสันหลัง
ส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื$อน (Dislocation)
ของกระดูกสันหลังอันเนื$องมาจากอุบตั ิเหตุ
14. การได้รับเชื อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํา ซึ$ งเกิ ดจากบาดแผล ที$
ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
15. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที$จาํ เป็ นจะต้องกระทํา เนื$ องจากได้รับบาดเจ็บซึ$ งได้รับ
ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาที$กาํ หนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัย
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(T4)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที$ได้รับซึ$ งเกิดขึนในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศเป็ นเหตุให้ผเู ้ อา
ประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน หรื อผูป้ ่ วยนอก ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม บริ ษทั จะ
จ่ายเงินชดเชยตามจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจํานวน
เงินที$ผเู ้ อาประกันภัยจ่ายจริ ง แต่ท งั นี ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที$บริ ษทั ต้องรับผิด หักด้วยจํานวนเงินความ
รับผิดส่ วนแรกที$ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองที$ระบุไว้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี(ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื$องจากสาเหตุ หรื อค่าใช้จ่ายที$เกิดขึนดังต่อไปนี
1. สภาพที$เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายที$เป็ นมาตังแต่กาํ เนิ ด
3. การรั ก ษาตัว เพื$ อ พัก ผ่ อ นหรื อเพื$ อ อนามัย การนวดเพื$ อ สุ ขภาพหรื อผ่ อ นคลาย การพัก ฟื น
การตรวจสุ ขภาพ ค่าตรวจรักษาใดๆ ที$มิได้เกี$ยวข้องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
4. การรักษาโรคหรื อภาวะที$เกี$ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครี ยด วิกลจริ ต รวมถึงการติดสารเสพติด หรื อ
โรคทางพันธุ กรรม
5. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. กาย-อุปกรณ์ เทียมทุกชนิ ด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื$ องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื$ องช่วยการ
พูด (Speech Device) เครื$ องกระตุน้ หัวใจทุกชนิด
7. การรักษาเพื$อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิ ว ฝ้ า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรื อ การรักษา
เพื$อแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกาย ศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัด
ตกแต่งที$จาํ เป็ นต้องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุ เพื$อให้อวัยวะดังกล่ าวสามารถกลับมา
ทํางานได้อย่างเดิม
8. ค่ า ใช้จ่า ยในการรั ก ษาพยาบาลที$ เ กิ ด จากแพทย์ที$ เ ป็ นผูเ้ อาประกันภัย เอง หรื อ เป็ นบิ ด า มารดา
คู่สมรส หรื อบุตร ของผูเ้ อาประกันภัย
9. การปลู ก ฝี หรื อการฉี ดวัค ซี นป้ องกันโรค ยกเว้นการฉี ดวัค ซี นป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้า ภายหลัง
การถูกสัตว์ทาํ ร้าย และวัคซี นป้ องกันโรคบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
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10. การรักษาพยาบาลที$เกิดขึนในประเทศไทย เมื$อพ้น 7 วันหลังจากวันที$ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย
11. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที$เกินไปกว่าหรื อไม่ได้เกิดขึนตามความจําเป็ นทางการแพทย์
12. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ} สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ
ครองสติได้
คํา ว่ า “ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤ ทธิf สุ รา” นั น ในกรณี ที$ มี ก ารตรวจเลื อ ดให้ ถื อ เกณฑ์ มี ร ะดั บ
แอลกอฮอลล์ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ข ึนไป
13. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทําร้ายร่ างกายตนเอง
ไม่ ว่า จะเป็ นการกระทํา โดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผูอ้ ื$ นกระทํา ไม่ ว่า จะอยู่ใ นระหว่า งวิก ลจริ ต
หรื อไม่ ก็ตาม ทังนี รวมถึ ง อุ บตั ิ เหตุ จากการที$ ผูเ้ อาประกันภัย กิ น ดื$ ม หรื อฉี ดยาหรื อสารมี พิ ษเข้า
ร่ างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์ส$ัง
14. การตังครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การแก้ไขปั ญหาการ
มีบุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรื อการคุมกําเนิด
15. ขณะที$ ผูเ้ อาประกันภัย ล่ าสั ตว์ใ นป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุ กชนิ ด แข่ง ม้า แข่ ง สกี ทุก ชนิ ดรวมถึ ง
เจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื$อรักษาชี วิต) ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลง
หรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื$ องร่ อน เล่นบันจีจมั พ์ ปี นหรื อไต่เขาที$ตอ้ งใช้เครื$ องมือช่วย ดํานํา
ที$ตอ้ งใช้ถงั อากาศ และเครื$ องช่วยหายใจใต้น าํ
16. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที$มิได้จดทะเบียนเพื$อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
17. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยอยู่ ณ บริ เวณแท่นขุดเจาะนํามัน หรื อเหมืองใต้ดิน
18. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยขับขี$หรื อปฏิบตั ิหน้าที$เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
19. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยปฎิบตั ิหน้าที$เป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม
หรื อปราบปราม
20. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว$ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
21. การรักษาโรคทางทันตกรรมหรื อการผ่าตัดทางทันตกรรม เว้นแต่การรักษาเบืองต้นที$ได้เกิ ดขึ น
ภายใน 7 วันนับจากวันเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ และเป็ นการรั กษาเพื$อบรรเทาอาการบาดเจ็บอันเกิ ดจาก
อุบตั ิเหตุน นั
22. การเปลี$ยนหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
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(T5)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ รายวันสํ าหรับการเข้ ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุและเจ็บป่ วย
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
ความคุ้มครอง
ถ้า การบาดเจ็ บ หรื อเจ็ บ ป่ วยที$ ไ ด้รั บ ซึ$ งเกิ ดขึ น ในระหว่า งการเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ เป็ นเหตุ ใ ห้
ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งเข้า รั ก ษาตัว เป็ นผู ้ป่ วยในในโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม บริ ษ ัท จะจ่ า ย
ผลประโยชน์รายวันสําหรับการเข้ารักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยใน (ทุกๆ 24 ชัว$ โมงเท่ากับ 1 วัน) ให้ตามจํานวนเงินที$
ระบุ ไ ว้ใ นหน้ า ตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นับ ตัง แต่ ว นั แรกที$ เ ข้า รั บ การรั ก ษาตัว ในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยใน สู งสุ ดไม่เกินจํานวนวันที$ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากเป็ นกรณี ที$เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมมากกว่าหนึ$ งครัง ด้วยสาเหตุ
หรื อภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเดียวกันโดยที$ระยะเวลาการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครัง ห่างกัน
ไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็ นการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมครังเดียวกันด้วย ทังนีเพื$อ
กําหนดระยะเวลาของผลประโยชน์สูงสุ ดที$ตอ้ งจ่ายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี
การเรียกร้ องผลประโยชน์ รายวันสํ าหรับการเข้ ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุและเจ็บป่ วย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. รายงานแพทย์ผทู ้ าํ การตรวจรักษาผูเ้ อาประกันภัย
3. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื$องจากสาเหตุ หรื อค่าใช้จ่ายที$เกิดขึนดังต่อไปนี
1. สภาพที$เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายที$เป็ นมาตังแต่กาํ เนิ ด
3. การรั ก ษาตัว เพื$ อ พัก ผ่ อ นหรื อเพื$ อ อนามัย การนวดเพื$ อ สุ ขภาพหรื อผ่ อ นคลาย การพัก ฟื น
การตรวจสุ ขภาพ ค่าตรวจรักษาใดๆ ที$มิได้เกี$ยวข้องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
4. การรักษาโรคหรื อภาวะที$เกี$ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครี ยด วิกลจริ ต รวมถึงการติดสารเสพติด หรื อ
โรคทางพันธุ กรรม
5. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาเพื$อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิ ว ฝ้ า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรื อการรักษา
เพื$อแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกาย ศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัด
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ตกแต่งที$จาํ เป็ นต้องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุ เพื$อให้อวัยวะดังกล่ าวสามารถกลับมา
ทํางานได้อย่างเดิม
7. การปลู ก ฝี หรื อการฉี ดวัค ซี นป้ องกันโรค ยกเว้นการฉี ดวัค ซี นป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้า ภายหลัง
การถูกสัตว์ทาํ ร้าย และวัคซี นป้ องกันโรคบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
8. การพักรั กษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมที$ มีระยะเวลาเกิ นไปกว่า หรื อไม่ได้
เกิดขึนตามความจําเป็ นทางการแพทย์
9. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ} สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ
ครองสติได้
คําว่า “ขณะอยู่ภ ายใต้ ฤทธิf สุ รา” นัน ในกรณี ที$มีก ารตรวจเลื อดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอ
ฮอลล์ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ข ึนไป
10. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทําร้ายร่ างกายตนเอง
ไม่ ว่า จะเป็ นการกระทํา โดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผูอ้ ื$ นกระทํา ไม่ ว่า จะอยู่ใ นระหว่า งวิก ลจริ ต
หรื อไม่ ก็ตาม ทังนี รวมถึ ง อุ บตั ิ เหตุ จากการที$ ผูเ้ อาประกันภัย กิ น ดื$ ม หรื อฉี ดยาหรื อสารมี พิ ษเข้า
ร่ างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์ส$ัง
11. การตังครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การแก้ไข ปั ญหา
การมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการรักษา)การทําหมันหรื อการคุมกําเนิด
12. ขณะที$ผูเ้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ต
สกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื$อรักษาชี วิต) ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลงหรื อ
โดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื$ องร่ อน เล่นบันจีจมั พ์ ปี นหรื อไต่เขาที$ตอ้ งใช้เครื$ องมือช่ วย ดํานําที$
ต้องใช้ถงั อากาศ และเครื$ องช่วยหายใจใต้น าํ
13. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที$มิได้จดทะเบียนเพื$อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
14. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยอยู่ ณ บริ เวณแท่นขุดเจาะนํามัน หรื อเหมืองใต้ดิน
15. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยขับขี$หรื อปฏิบตั ิหน้าที$เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
16. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยปฎิบตั ิหน้าที$เป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม
หรื อปราบปราม
17. ขณะที$ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว$ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
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(T7)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
บุ ค คลภายนอก หมายถึ ง บุ ค คลใดๆ ซึ$ ง ไม่ ใ ช่ บุ ค คลในครอบครั วหรื อบุ ค คลที$ อยู่ด้วยกัน กับ ผูเ้ อา
ประกันภัย ซึ$ งเกี$ยวข้องโดยตรงหรื อโดยอ้อมกับผูเ้ อาประกันภัย หรื อเป็ นลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่าง
ทางการที$จา้ ง หรื อบุคคลซึ$ งในขณะเกิ ดอุบตั ิเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิ บตั ิงานให้ผูเ้ อาประกันภัยภายใต้สัญญา
ว่าจ้างหรื อการฝึ กงาน
ค่ าใช้ จ่ายในการต่ อสู้ คดี หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู ้คดี
ความคุ้มครอง
การประกันภัย นี ใ ห้ค วามคุ ม้ ครองความรั บผิดต่ อบุ ค คลภายนอกที$ ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องชดใช้เป็ น
ค่าเสี ยหายจากความรับผิดตามกฎหมาย รวมค่าใช้จ่ายในการต่อสู ้คดี โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
สํา หรั บ การสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายในจํา นวนเงิ นที$ สู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายจริ ง ทัง นี ไม่ เ กิ น จํา นวนเงิ นเอา
ประกันภัยตามที$ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สําหรับ
1. การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บต่อร่ างกาย หรื อความเจ็บป่ วยของบุคคลภายนอกใดๆ
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใดๆ
ความรั บ ผิด ต่ อ บุ ค คลภายนอกดัง กล่ า ว ต้องเกิ ดขึ นโดยอุ บ ัติเ หตุ และเกิ ด ขึ น ในระหว่า งระยะเวลา
ประกันภัย ซึ$ งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณี ทาํ ให้ผอู ้ ื$นได้รับบาดเจ็บ
3. ใบเสร็ จรับเงินค่าซ่อมแซม หรื อใบเสร็ จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณี ที$จาํ เป็ นต้องซื อ
ของชินนันๆ เนื$องจากทําให้ของชินนันๆ เสี ยหาย
4. ใบแจ้งความ
5. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
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ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยนี ไม่คุม้ ครอง
1. ความรับผิดส่ วนแรกที$ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที$ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. ความรับผิดไม่วา่ ลักษณะใดๆ ซึ$ งเกิดจากสัญญาที$ผเู ้ อาประกันภัยทําขึน ซึ$ งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความ
รับผิดของผูเ้ อาประกันภัยจะไม่เกิดขึน
3. ความรับผิดอันเกิดจากหรื อเกี$ยวเนื$ องจากการปรับทางแพ่ง อาญา หรื อโดยสัญญา
4. ความรับผิดซึ$ งเกิดจากการเป็ นเจ้าของ ครอบครอง การดูแล การควบคุม การใช้ หรื อการให้สัญญาหรื อ
การชีแนะโดยผูเ้ อาประกันภัย หรื อในนามของผูเ้ อาประกันภัย สําหรับ
4.1 ยานพาหนะทุกชนิ ดที$ขบั เคลื$อนด้วยเครื$ องยนต์ (รวมทังเครื$ องจักรหรื อยานใดๆ ที$ดนั หรื อ
ลากโดยเครื$ องยนต์) กลไล ซึ$ งไม่รวมถึงเรื อพาย เรื อท้องแบน หรื อเรื อแคนู
4.2 รถจักรยานยนต์
4.3 สัตว์ (ไม่รวมถึงม้า สุ นขั และแมว)
4.4 อาวุธปื น (ไม่รวมถึงปื นที$ใช้เพื$อการเล่นกีฬา)
5. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินซึ$ งเป็ นของผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อที$อยูใ่ นความครอบครอง
หรื อการควบคุมตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
6. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที$เกี$ยวกับความรับผิด ซึ$ งถือเอาสิ ทธิ ตามสัญญา
7. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที$เกี$ ยวข้องกับผูเ้ อาประกันภัยซึ$ งกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้ าย หรื อการ
กระทําที$ผดิ กฎหมาย
8. ความรับผิดซึ$ งเกิ ดจากคําแนะนําหรื อบริ การทางเทคนิ คหรื อวิชาชี พใดๆ โดยผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูท้ ี$
ทําหน้าที$แทนผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงการที$ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูท้ ี$ทาํ แทนผูเ้ อาประกันภัยให้การรักษา
เว้นแต่การปฐมพยาบาล
9. การกระทําของสัตว์ที$อยูใ่ นความควบคุมดูแลของผูเ้ อาประกันภัย หรื อทรัพย์สินที$ผเู ้ อาประกันภัยเป็ น
เจ้าของควบคุมดูแล
10. การปรับทางแพ่ง อาญา หรื อโดยสัญญา
11. ค่าเสี ยหายที$กาํ หนดขึนเพื$อลงโทษเป็ นตัวอย่างหรื อค่าเสี ยหายทวีคูณ

Page 26 of 46

(T8)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสี ยหรือเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัว
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
ความรั บผิดส่ วนแรก หมายถึ ง ความเสี ยหายส่ วนแรกที$ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสําหรับการ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย ในแต่ละครังและทุกๆครัง
ทรัพย์ สินส่ วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินที$ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนําติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ของใช้ ในบ้ า น หมายถึ ง ของใช้ที$ ใ ช้ป ระจํา ในบ้า นโดยปกติ แล้วบุ ค คลทัว$ ไปจะไม่ นํา ติ ดตัวไปใน
ขณะเดิ นทาง ได้แก่ เสื อผ้าที$ไม่จาํ เป็ นสําหรับการเดิ นทาง เครื$ องครัว เครื$ องอํานวยความสะดวกภายในบ้าน
เป็ นต้น
ของที0ระลึก หมายถึ ง สิ$ งของที$ เป็ นสัญลักษณ์ หรื อเป็ นที$ ระลึ กถึ งเหตุ การณ์ สถานที$ หรื อสิ$ งต่างๆที$
จําหน่าย หรื อให้เป็ นที$ระลึก
เครื0 องประดับ หมายถึง สิ$ งของ เช่น แหวน สร้ อยข้อมือ สร้อยคอ กําไล ต่างหู จี และนาฬิกาที$สวมใส่
เป็ นเครื$ องประดับตามร่ างกาย
ความคุ้มครอง
การประกั น ภัย นี ให้ ค วามคุ ้ม ครองถึ ง การสู ญ เสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ น ทางหรื อ
ทรัพย์สินที$ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนําติดตัวไปด้วยในการเดินทางซึ$ งผูเ้ อาประกันภัยนําติดตัวไปด้วยและ
ได้รับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายในระหว่างระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี ดงั ต่อไปนี
1. ขณะที$กระเป๋ าเดินทางหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวอยูใ่ นความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรื อบริ ษทั
ผูข้ นส่ ง การสู ญ เสี ย หรื อความเสี ย หายเช่ นว่า นี ต้องได้รับ การรั บ รองเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรจาก
ฝ่ ายบริ หารของโรงแรมนัน หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ขนส่ งนัน หรื อ
2. เป็ นผลจากบุ ค คลใดๆ กระทําการในลัก ษณะเป็ นการบัง คับอย่า งรุ นแรง หรื อโดนข่ ม ขู่ หรื อขู่เข็ญ
ผูเ้ อาประกันภัยเพื$อเอากระเป๋ าเดินทางหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวนัน
บริ ษทั จะชดใช้ให้สาํ หรับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง ให้ดงั นี
1. บริ ษทั จะชดใช้การสู ญเสี ย หรื อ ความเสี ยหายของสิ$ งของไม่เกิ นจํานวนเงิ น ต่อชิ น คู่ หรื อชุ ด ทังนี
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที$ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริ ษ ทั อาจเห็ นควรชดใช้ใ ห้ เป็ นเงิ นสด หรื อ เลื อกชดใช้โ ดยการทํา ให้ก ลับ คื นสู่ ส ภาพเดิ ม หรื อ
ซ่อมแซม ในกรณี ที$ของสิ$ งนันๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
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3. บริ ษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรื อ เลือกชดใช้โดยการทําให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม หรื อซ่ อมแซม ซึ$ งบริ ษทั
จะหักค่าเสื$ อมราคาเมื$อเป็ นที$ยอมรับกันว่ามีการสึ กหรอ และเสื$ อมราคาในกรณี ที$ส$ิ งของนันๆ มีอายุเกิน
1 ปี
เงื0อนไข
1. ผูเ้ อาประกันภัย ต้องแจ้ง ความต่ อเจ้า หน้า ที$ ตาํ รวจหรื อผูม้ ี อาํ นาจหน้า ที$ ที$ เกี$ ย วข้อ ง ได้แก่ ผูบ้ ริ ก าร
โรงแรม และสายการบินที$มีอาํ นาจควบคุมดูแลสถานที$ที$เกิดความสู ญเสี ยหรื อความสู ญหาย หายใน 24
ชั$วโมงนับจากเหตุ ก ารณ์ และต้องแนบบันทึ ก เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของผูม้ ี อาํ นาจหน้า ที$ ดงั กล่ าวมา
พร้อมกับการเรี ยกร้องด้วย
2. ในกรณี บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี แล้ว บริ ษทั จะเข้ารับช่ วงสิ ทธิ ของ
ผูเ้ อาประกันภัย เพื$อใช้สิทธิ เรี ยกร้ องต่อ ต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะในส่ วนที$บริ ษทั ได้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมื อแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบ
เอกสารต่างๆพร้อมดําเนินการเท่าที$จาํ เป็ น เพื$อป้ องกันสิ ทธิ ท งั หลายเช่นว่านันและจะต้องไม่กระทําการ
ใดๆอันเป็ นที$เสี ยหายต่อบริ ษทั
3. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบสําหรับความเสี ยหายส่ วนแรกต่อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ
ในจํา นวนเงิ นเอาประกันภัย ตามที$ ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย ของการสู ญเสี ย หรื อความ
เสี ยหายแต่ละครัง และทุกๆการสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย (ถ้ามี)
4. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดําเนิ นการทุกประการเท่าที$จะทําได้เกี$ยวกับกระเป๋ าเดิ นทางหรื อทรัพย์สินส่ วนตัว
โดย
ก. ไม่ทิงไว้ในสถานที$สาธารณะโดยไม่มีผดู ้ ูแล และ
ข. ต้องจัดการป้ องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื$อให้ทรัพย์สินส่ วนตัวและกระเป๋ าเดินทางปลอดภัย
สิ$ งของที$เป็ นคู่ หรื อชุ ดจะถื อว่าเป็ นสิ$ งของหนึ$ งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ$ งคู่ กล้องถ่ายรู ปและเลนส์
และ อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
การประกันภัย ภายใต้ค วามคุ ้ม ครองในข้อตกลงคุ ้ม ครองฉบับ นี ผูเ้ อาประกันภัย สามารถใช้สิ ท ธิ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง
และทรัพย์สินส่ วนตัว ข้อตกลงคุ ม้ ครองผลประโยชน์การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ นทางและ
ทรัพย์สินส่ วนตัวอันเนื$องจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
และ โฮล-อิน-วัน (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ$งเท่านัน
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การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการสู ญเสี ยหรือเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัว
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. จดหมายรับรองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที$ เกิ ดขึ นจากฝ่ ายบริ หารโรงแรมหรื อฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ผูข้ นส่ ง กรณี การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนันอยู่ในความควบคุ มของพนักงานโรงแรมหรื อ
บริ ษทั ผูข้ นส่ ง
3. รายการและราคาของที$สูญเสี ยหรื อเสี ยหาย รวมถึงใบเสร็ จรับเงิน(ถ้ามี)
4. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองทรัพย์ สิน ดังต่ อไปนีD
1. สัตว์ ยานพาหนะที$เดิ นด้วยเครื$ องจักรกล (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบยานพาหนะนันด้วย) รถจักรยานยนต์
หรื อ รถยนต์ ยานพาหนะอื$นใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพวาด เครื$ องประดับ
มีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื$ องทอง เครื$ องเงินทังปวง เลนส์ คอนแท็คเลนส์ เก้าอีมีลอ้ สําหรับ
คนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม เหรี ยญกษาปณ์ หรื อของที$ระลึก เครื$ องดนตรี ใบหุ ้น หนังสื อสัญญา
หลั ก ทรั พ ย์ ทุ ก ประเภท โฉนด การสู ญ หายของ เงิ น สด ธนบัต ร พัน ธบัต ร คู ป อง แสตมป์
เอกสารตัว เงิน บัตรเครดิต หรื อการเปลี$ยนทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจําตัว ใบขับขี$ เอกสารเดินทาง
2. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของอุปกรณ์ที$เช่า หรื อให้เช่า
3. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยที$ส่งไปล่วงหน้า หรื อของที$ระลึก
และสิ$ งของที$ส่งทางพัสดุไปรษณี ย ์ หรื อส่ งทางเรื อ โดยมิได้ไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
4. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของสิ นค้า หรื อตัวอย่างสิ นค้า
5. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของข้อมูลที$บนั ทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล
หรื อสิ$ งอื$นใดในทํานองเดียวกัน
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองการสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางหรือ
ทรัพย์ สินส่ วนตัว อันเกิดจากหรือสื บเนื0องจากสาเหตุ ดังต่ อไปนีD
1. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที$มีสาเหตุมาจากการสึ กหรอ การเสื$ อมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์ที$
ชอบทําลายพืชได้แก่ หนู การเสื$ อมสภาพในตัวเอง หรื อความเสี ยหายที$เกิดขึน เนื$องจากผูเ้ อาประกันภัย
ดําเนินการใดๆ เพื$อทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรื อการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ
2. การยึดทรัพย์ หรื อการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริ บทรัพย์โดยรัฐบาล การขนส่ งสิ นค้า
ผิดกฎหมาย หรื อ กระทําการอื$นใดที$ขดั ต่อกฎหมาย
3. การสู ญ เสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อ ทรั พ ย์ สิ นที$ ไ ด้ รั บ การชดใช้ จ ากแหล่ ง อื$ น ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ น
ที$เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื$น การได้รับการชดใช้จากบริ ษทั รับจ้างขนส่ ง หรื อโรงแรม
4. การสู ญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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(T9)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสี ยหรือเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัว อันเนื0องมาจากภัยธรรมชาติ
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
ความรั บผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที$ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสําหรับการ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย ในแต่ละครังและทุกๆครัง
ทรัพย์ สินส่ วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินที$ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนําติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ของใช้ ในบ้ า น หมายถึ ง ของใช้ที$ ใ ช้ป ระจํา ในบ้า นโดยปกติ แล้วบุ ค คลทัว$ ไปจะไม่ นํา ติ ดตัวไปใน
ขณะเดินทาง ได้แก่ เสื อผ้าที$ไม่จาํ เป็ นสําหรับการเดินทาง เครื$ องครัว เครื$ องอํานวยความสะดวกภายในบ้าน เป็ น
ต้น
ของที0ระลึก หมายถึ ง สิ$ งของที$ เป็ นสัญลักษณ์ หรื อเป็ นที$ ระลึ กถึ งเหตุ การณ์ สถานที$ หรื อสิ$ งต่างๆที$
จําหน่าย หรื อให้เป็ นที$ระลึก
เครื0 องประดับ หมายถึง สิ$ งของ เช่น แหวน สร้ อยข้อมือ สร้อยคอ กําไล ต่างหู จี และนาฬิกาที$สวมใส่
เป็ นเครื$ องประดับตามร่ างกาย
ความคุ้มครอง
การประกั น ภัย นี ให้ ค วามคุ ้ม ครองถึ ง การสู ญ เสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ น ทางหรื อ
ทรัพย์สินที$ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนําติดตัวไปด้วยในการเดินทางซึ$ งผูเ้ อาประกันภัยนําติดตัวไปด้วยและ
ได้รับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติในระหว่างระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศ
บริ ษทั จะชดใช้ให้สาํ หรับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายให้ดงั นี
1. บริ ษทั จะชดใช้การสู ญเสี ย หรื อ ความเสี ยหายของสิ$ งของไม่เกินจํานวนเงิน ต่อชิน คู่ หรื อชุ ด ทังนี ไม่
เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที$ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริ ษ ทั อาจเห็ นควรชดใช้ใ ห้ เป็ นเงิ นสด หรื อ เลื อกชดใช้โ ดยการทํา ให้ก ลับ คื นสู่ ส ภาพเดิ ม หรื อ
ซ่อมแซม ในกรณี ที$ของสิ$ งนันๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. บริ ษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรื อ เลือกชดใช้โดยการทําให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม หรื อซ่ อมแซม ซึ$ งบริ ษทั
จะหักค่าเสื$ อมราคาเมื$อเป็ นที$ยอมรับกันว่ามีการสึ กหรอ และเสื$ อมราคาในกรณี ที$ส$ิ งของนันๆ มีอายุเกิน
1 ปี
เงื0อนไข
1. ผูเ้ อาประกันภัย ต้องแจ้ง ความต่ อ เจ้า หน้า ที$ ตาํ รวจหรื อผูม้ ี อาํ นาจหน้า ที$ ที$ เ กี$ ย วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ ก าร
โรงแรม และสายการบินที$มีอาํ นาจควบคุมดูแลสถานที$ที$เกิดความสู ญเสี ยหรื อความสู ญหาย ภายใน 24
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ชั$วโมงนับ จากเหตุ ก ารณ์ และต้องแนบบันทึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของผูม้ ี อาํ นาจหน้าที$ ดังกล่ าวมา
พร้อมกับการเรี ยกร้องด้วย
2. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบสําหรับความเสี ยหายส่ วนแรกต่อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ
ในจํานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที$ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ของการสู ญเสี ย หรื อความ
เสี ยหายแต่ละครัง และทุกๆการสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย (ถ้ามี)
3. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดําเนิ นการทุกประการเท่าที$จะทําได้เกี$ยวกับกระเป๋ าเดิ นทางหรื อทรัพย์สินส่ วนตัว
โดย
ก. ไม่ทิงไว้ในสถานที$สาธารณะโดยไม่มีผดู ้ ูแล และ
ข. ต้องจัดการป้ องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื$อให้ทรัพย์สินส่ วนตัวและกระเป๋ าเดินทางปลอดภัย
สิ$ งของที$เป็ นคู่ หรื อชุดจะถือว่าเป็ นสิ$ งของหนึ$งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ$ งคู่ กล้องถ่ายรู ปและเลนส์
และ อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
การประกันภัยภายใต้ความคุ ม้ ครองในข้อตกลงคุ ม้ ครองฉบับนี ผูเ้ อาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง
และทรัพย์สินส่ วนตัว ข้อตกลงคุ ม้ ครองผลประโยชน์การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ นทางและ
ทรัพย์สินส่ วนตัวอันเนื$องจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
และ โฮล-อิน-วัน (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ$งเท่านัน
การเรี ย กร้ องค่ า สิ น ไหมทดแทนการสู ญเสี ย หรื อ เสี ย หายของกระเป๋ าเดิ น ทางและทรั พ ย์ สิ น ส่ วนตั ว
อันเนื0องมาจากภัยธรรมชาติ
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. จดหมายรับรองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที$ เกิ ดขึ นจากฝ่ ายบริ หารโรงแรมหรื อฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ผูข้ นส่ ง กรณี การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนันอยู่ในความควบคุ มของพนักงานโรงแรมหรื อ
บริ ษทั ผูข้ นส่ ง
3. รายการและราคาของที$สูญเสี ยหรื อเสี ยหาย รวมถึงใบเสร็ จรับเงิน(ถ้ามี)
4. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองทรัพย์ สิน ดังต่ อไปนีD
1. สัตว์ ยานพาหนะที$เดิ นด้วยเครื$ องจักรกล (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบยานพาหนะนันด้วย) รถจักรยานยนต์
หรื อ รถยนต์ ยานพาหนะอื$นใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพวาด เครื$ องประดับ
มีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื$ องทอง เครื$ องเงินทังปวง เลนส์ คอนแท็คเลนส์ เก้าอีมีลอ้ สําหรับ
คนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม เหรี ยญกษาปณ์ หรื อของที$ระลึก เครื$ องดนตรี ใบหุ ้น หนังสื อสัญญา
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2.
3.

4.
5.
6.

หลักทรั พย์ทุกประเภท โฉนด การสู ญหายของ เงิ นสด ธนบัตร พันธบัตร คู ปอง แสตมป์ เอกสาร
ตัว เงิน บัตรเครดิต หรื อการเปลี$ยนทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจําตัว ใบขับขี$ เอกสารเดินทาง
การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ที$เช่า หรื อเช่าซื อ
การสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย ต่อทรัพย์สินอันเป็ นผลโดยตรง หรื อโดยอ้อมจากการแข็งข้อ การกบฏ
การปฏิ วตั ิ สงครามกลางเมืองการยึดอํานาจ หรื อการดําเนิ นการโดยหน่ วยงานของรัฐในการขัดขวาง
ต่อสู ้ หรื อป้ องกันเหตุการณ์ ดังกล่ าว การยึดทรั พย์ หรื อการทําลายใต้กบฏข้อบังคับด่ านกักกัน หรื อ
ศุลกากร การริ บทรัพย์ตามคําสั$งของเจ้าหน้าที$ของรัฐ หรื อหน่วยงานที$มีอาํ นาจตามกฎหมาย หรื อความ
เสี$ ยงจากการขนส่ ง หรื อการขายของเถื$อน หรื อผิดกฎหมาย
การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย ที$ส่งไปล่วงหน้า ส่ งทางไปรษณี ย ์
หรื อจัดส่ งแยกต่างหาก
การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของสิ นค้า หรื อตัวอย่างสิ นค้า
การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของข้อมูลที$บนั ทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล
หรื อสิ$ งอื$นใดในทํานองเดียวกัน

การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองการสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางหรือ
ทรัพย์ สินส่ วนตัว อันเกิดจากหรือสื บเนื0องจากสาเหตุ ดังต่ อไปนีD
1. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที$มีสาเหตุมาจากการสึ กหรอ การเสื$ อมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์ที$
ชอบทําลายพืชได้แก่ หนู การเสื$ อมสภาพในตัวเอง หรื อความเสี ยหายที$เกิดขึน เนื$องจากผูเ้ อาประกันภัย
ดําเนินการใดๆ เพื$อทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรื อการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ
2. การยึดทรัพย์ หรื อการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริ บทรัพย์โดยรัฐบาล การขนส่ งสิ นค้า
ผิดกฎหมาย หรื อ กระทําการอื$นใดที$ขดั ต่อกฎหมาย
3. การสู ญ เสี ยหรื อความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์สิ นที$ ไ ด้ รั บ การชดใช้ จ ากแหล่ ง อื$ น ได้ แ ก่ ทรั พ ย์สิ น ที$
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื$น การได้รับการชดใช้จากบริ ษทั รับจ้างขนส่ ง หรื อโรงแรม
4. การสู ญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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(T10)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเลือ0 นหรือการบอกเลิกการเดินทาง
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
การบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ เจ็ บ ป่ วยรุ น แรง หมายถึ ง ผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ สมาชิ ก ของครอบครั ว
ซึ$ งต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ที$มีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฏหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรื อการ
เจ็บป่ วยนันเป็ นผลให้ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิ กของครอบครัวได้รับการรับรองโดยแพทย์วา่ ไม่สมควรที$จะ
เดินทางหรื อเดินทางต่อไปสําหรับการเดินทางนัน
สมาชิ กของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี$ น้อง บุตร ธิ ดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี$ น้องของคู่สมรส
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองการเลื$อน หรื อการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ$ งเกิดขึน
ภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทาง อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสี ยชี วิต หรื อการบาดเจ็บ สาหัส หรื อเจ็บ ป่ วยรุ นแรง ของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ สมาชิ ก ของ
ครอบครัว ทําให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
2. การเกิ ดการนัดหยุดงานขึนโดยไม่คาดคิ ด การจลาจล สงครามกลางเมื อง ซึ$ ง เป็ นเหตุ การณ์ ที$อยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ทําให้ไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
3. เมื$ อที$ พ กั อาศัย ของผูเ้ อาประกันภัย ที$ ใ ช้เป็ นที$ อยู่อาศัย ถาวรได้รับ ความเสี ย หายร้ า ยแรงจากเหตุ
ไฟไหม้ นําท่วม หรื อภัยธรรมชาติคล้ายกัน ได้แก่ พายุใต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว
4. ได้รับจดหมายเรี ยกให้ไปเป็ นพยานที$ศาล หรื อได้รับหมายบังคับจากศาล
บริ ษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสําหรับการสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายของการเลื$อนหรื อการ
บอกเลิกการเดินทางที$เกิดขึนภายหลังจากที$กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว ได้แก่เงินมัดจําค่าเดินทาง ค่าซื อ
ตัว ล่ วงหน้า และ /หรื อค่าที$ พกั ค่าอาหารที$ ผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่ วงหน้า เฉพาะความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายซึ$ งไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื$นและเป็ นผลต่อเนื$ องจากการเลื$อนหรื อการบอกเลิกการเดิ นทางก่อน
วันเริ$ มต้นการเดินทาง และ /หรื อค่าใช้จ่ายที$ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ความคุม้ ครองนีจะมีผล
บังคับเฉพาะเมื$อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ$ งอาจก่อให้เกิดการเลื$อน หรื อการ
บอกเลิกการเดินทางนัน
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การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการเลื0อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบินระบุจาํ นวนเงินที$เก็บ
3. ใบรั บ รองแพทย์ข องผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ สมาชิ ก ของครอบครั ว กรณี ก ารบาดเจ็ บ สาหัส หรื อ
เจ็บป่ วยรุ นแรง
4. สําเนาใบมรณะบัตรของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกของครอบครัว กรณี เสี ยชีวติ
5. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการเลื$ อน หรื อการบอกเลิ กการเดิ นทาง อันเกิ ดจาก
หรื อ สื บเนื$องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
1. การสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที$เกิดจากการควบคุมหรื อ กฏข้อบังคับของรัฐบาล
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่ องในการชําระหนี สิ น หรื อขาดการชํา ระหนี สินของบริ ษ ทั จัดการ
ท่องเที$ยวหรื อผูท้ าํ การขนส่ งอันเป็ นสาเหตุให้มีการบอกเลิกการเดินทาง
3. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที$ได้รับความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื$นที$ยงั มีผลบังคับ
หรื อโครงการของรัฐบาล หรื อการที$จะได้รับการชดใช้จากแหล่งอื$น ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริ ษทั
จัดการท่องเที$ยว หรื อผูด้ าํ เนินการอื$นใดที$เกี$ยวกับการเดินทาง อาหาร และที$พกั
4. โรคเอดส์ หรื อผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของเชือไวรัส HIV และโรคอื$นๆ ที$สัมพันธ์กบั โรค
เอดส์
5. กามโรค หรื อโรคใดๆ ที$ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การทําประกันภัยนี ภายในเวลาตํ$ากว่า 7 วันก่ อนวันออกเดิ นทาง (ยกเว้นกรณี ก ารเสี ยชี วิต หรื อการ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุของผูเ้ อาประกันภัย หรื อสมาชิกของครอบครัว)
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(T11)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ าใช้ จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเD ครื0องบิน
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
การบาดเจ็บสาหัส หรือ การเจ็บป่ วยรุ นแรง หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิ กของครอบครัวซึ$ งต้อง
ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที$มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฏหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยนัน
เป็ นผลให้ผเู ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิ กของครอบครัวได้รับการรับรองโดยแพทย์วา่ ไม่สมควรที$จะเดินทาง หรื อ
เดินทางต่อไปสําหรับการเดินทางนัน
สมาชิ กของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี$ น้อง บุตร ธิ ดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี$ น้อง ของคู่สมรส
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี ให้ ค วามคุ ้ม ครองถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยที$ เ พิ$ ม ขึ น ของผูเ้ อาประกัน ภัย ที$ ไ ด้ช ํา ระไปสํ า หรั บ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที$พกั และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และ/หรื อ ค่าปรับหรื อค่าใช้จ่าย
ที$เกิดขึนตามมาจากการที$ผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนดเนื$ องจาก
1. การเสี ยชี วิต หรื อการบาดเจ็บ สาหัส หรื อเจ็บ ป่ วยรุ นแรง ของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ สมาชิ ก ของ
ครอบครัว ทําให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
2. เครื$ องบินที$ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี
3. ภัยธรรมชาติ ทําให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการต่อไปได้
4. การเกิ ดการนัดหยุดงานขึนโดยไม่คาดคิ ด การจลาจล สงครามกลางเมื อง ซึ$ ง เป็ นเหตุ การณ์ ที$อยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ทําให้ไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
5. การถูกกักด่านกักกันเชือโรคตามคําแนะนําของแพทย์
บริ ษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที$เกิ ดขึนจริ ง แต่ไม่เกิ นจํานวนเงิ นเอาประกันภัยสุ งสุ ดตามที$ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ$มขึนโดยทางเครื$ องบิน ทางบก ทางเรื อ (ค่าโดยสารชัน
ประหยัด ในกรณี ที$เป็ นไปได้) หรื อค่าที$พกั ที$เกิ ดขึน และการสู ญเสี ยค่าเดิ นทาง และ/หรื อค่าที$พกั ที$ได้จ่ายไป
ล่วงหน้า หรื อที$ผูเ้ อาประกันภัยต้องถูกริ บมัดจํา หลังจากเริ$ มต้นการเดิ นทางอันเป็ นผลมาจากสาเหตุ ขา้ งต้น
ทังนี ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที$เกิดขึนจากการขยายเวลาการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากถูกกักด่านกักกันเชื อโรคตาม
คําแนะนําของแพทย์
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ความคุ ม้ ครองนีมีผลบังคับใช้เฉพาะเมื$อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัย ก่อนการรับทราบเหตุการณ์
ใดๆ ซึ$ งก่อให้เกิดการลดจํานวนวันเดินทางดังกล่าว ผูป้ ระกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดิ นทาง และผลประโยชน์การเลื$ อนหรื อการบอกเลิ กการเดิ นทาง(ถ้ามี) สําหรับ
เหตุการณ์เดียวกันพร้อมกันได้
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนค่ าใช้ จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเD ครื0องบิน
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาตัว เครื$ องบินล่าสุ ดที$ซือ พร้อมใบเสร็ จรับเงิน
3. ใบรั บ รองแพทย์ข องผู ้เ อาประกัน ภัย หรื อสมาชิ ก ของครอบครั ว กรณี ก ารบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ
เจ็บป่ วยรุ นแรง
4. สําเนาใบมรณะบัตรของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกของครอบครัว กรณี เสี ยชีวติ
5. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทางอันเกิดจากหรื อ
สื บเนื$ องจากโรคเอดส์ หรื อผลตรวจเลือดแสดงได้เป็ นเลือดบวกของเชื อไวรัส HIV และโรคอื$นๆที$สัมพันธ์กบั
โรคเอดส์
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(T13)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การชดเชยความล่ าช้ าในการเดินทาง
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี ให้ความคุ ม้ ครองในกรณี การออกเดิ นทางของยานพาหนะสาธารณะที$ เดิ นทางตาม
ตารางเวลาที$ผูเ้ อาประกันภัยได้เตรี ยมการไว้ว่าจะใช้เดิ นทางในต่างประเทศเกิ ดความล่ าช้าเป็ นเวลาอย่างตํ$า
6 ชัว$ โมงติดต่อกัน นับจากเวลาที$ระบุในแผนการเดินทางที$จดั ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย (อ้างอิงตามเวลาที$ระบุในตัว
เครื$ องบิน) เนื$องจากสภาพอากาศไม่อาํ นวย เครื$ องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรื อการนัดหยุดงาน หรื อการปฏิบตั ิงาน
อื$นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะที$ทาํ ให้ไม่สามารถเดิ นทางได้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามจํานวนเงิ น
เอาประกันภัยที$ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนันทุกเวลา 6
ชัว$ โมงเต็มต่อเนื$องของความล่าช้า สู งสุ ดไม่เกินจํานวนเงินที$ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการชดเชยความล่ าช้ าในการเดินทาง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาตัว เครื$ องบินและ Boarding Pass
3. จดหมายแจ้งจากผูท้ ี$มีอาํ นาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที$ยวนัน
4. จดหมายแจ้งจากสายการบินพาณิ ชย์น นั ๆ ระบุวา่ เกิดการล่าช้าจริ ง
5. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการล่าช้าในการเดินทางอันเกิดจากหรื อ สื บเนื$ องจาก
สาเหตุดงั ต่อไปนี
1. การนัด หยุ ด งาน หรื อ สภาพการจราจรทางอากาศ ที$ เ กิ ด ขึ น อยู่ ก่ อ นแล้ว หรื อ ที$ เ กิ ด ขึ น ในวัน ที$
ผูเ้ อาประกันภัยได้ทาํ ประกันภัยนี
2. การถูกถอนใบอนุญาตผูข้ นส่ งทางอากาศ และทางนํา โดยผูม้ ีอาํ นาจในประเทศนันๆ

Page 37 of 46

(T14)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การพลาดการต่ อเที0ยวบิน
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
ความคุ้มครอง
ในกรณี ที$ผูเ้ อาประกันภัยพลาดการเดิ นทางต่อในต่างประเทศสําหรับการเดินทางทางเครื$ องบิน รถไฟ
หรื อเรื อเดิ นทะเล ที$ได้ยืนยันการเดิ นทางตามตารางการเดิ นทางแล้ว ณ จุดที$ตอ้ งมีการเปลี$ ยนถ่ายยานพาหนะ
อันเนื$องมาจากการล่าช้าของเครื$ องบิน รถไฟ หรื อเที$ยวเรื อที$เดินทางมายังจุดเปลี$ยนถ่ายยานพาหนะนัน และไม่
สามารถจัดหายานพาหนะอื$นที$จะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 8 ชัว$ โมงนับแต่เวลาที$เดินทางมายัง
จุดเปลี$ยนถ่ายยานพาหนะ บริ ษทั จะชดใช้เงินแก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าที$พกั โรงแรมเพื$อค้างคืน
ค่าอาหาร ค่าเครื$ องดื$มที$จาํ เป็ นที$จ่ายจริ ง แต่ท งั นีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที$ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และจะชดใช้ให้เพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ$งเท่านันสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครัง
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการพลาดการต่ อเทีย0 วบิน
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าที$พกั โรงแรม ค่าอาหาร และเครื$ องดื$ม
3. ตัว โดยสารเครื$ องบิน รถไฟ เรื อเดินทะเล
4. จดหมายแจ้งจากผูม้ ีอาํ นาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที$ยวนัน
5. จดหมายแจ้งจากผูข้ นส่ งนันๆ ระบุวา่ เกิดการล่าช้าจริ ง
6. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่าย หรื อการพลาดการต่อเที$ยวบิน อันเกิดจาก
หรื อสื บเนื$องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
1. เป็ นผลมาจากการที$ ผูเ้ อาประกันภัยพลาดการเดิ นทาง ณ จุ ดเริ$ มต้นที$ ออกเดิ นทางครังแรก ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆ ก็ตาม
2. ความเสี ยหายที$เกิดขึน ในกรณี ที$ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้นาํ หนังสื อแจ้งจากสายการบิน บริ ษทั รถไฟ หรื อ
บริ ษทั เดิ นเรื อ หรื อผูแ้ ทนจําหน่ ายบัตรโดยสารหรื อรายการท่องเที$ยวนัน ระบุถึงสาเหตุของการล่าช้า
ระยะเวลาของการล่าช้าของสายการบิน ขบวนรถไฟหรื อเรื อเดินทะเล
3. ความล่าช้าที$เกิ ดขึนเนื$ องจากการนัดหยุดงาน หรื อการประท้วง ซึ$ งได้เริ$ มขึนหรื อได้ประกาศก่อนวันที$
ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรื อวันที$ระบุไว้ในตัว เดินทาง หรื อวันที$มีการเดินทางวันใดวันหนึ$ งสุ ดแต่วา่
วันใดจะมาก่อน
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4. การที$ระบบขนส่ งมวลชนใช้การไม่ได้เนื$ องจากการนัดหยุดงานหรื อการประท้วงซึ$ งได้เริ$ มขึน หรื อ ได้
ประกาศก่ อ นที$ ผู ้เ อาประกัน ภัย จะออกจากบ้า น หรื อ สถานที$ ที$ ผู ้เ อาประกัน ภัย ควรที$ จ ะสามารถ
ดําเนินการเปลี$ยนแปลงการเดินทางได้
5. จํา นวนเงิ น ที$ จ่ า ยไปนั นสามารถจะเรี ยกคื น ได้ จ ากสายการบิ น รถไฟสายต่ า งประเทศ หรื อ
เรื อเดินทะเล
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(T15)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนีให้ความคุม้ ครองในกรณี กระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างการ
เดิ นทางหรื อสายการบิ นส่ งไปผิดสถานที$ หรื อสู ญหายชั$วคราว หลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางมาถึ งจุ ดรั บ
กระเป๋ าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางตามกําหนดการในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทย (อ้างอิงตามเวลาที$ระบุ
ในตัว เครื$ องบิน)บริ ษทั จะชดใช้เงิ นคืนให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยสําหรับการซื อเสื อผ้า เครื$ องแต่งตัว หรื อเครื$ องใช้
ส่ วนตัวที$จาํ เป็ นเร่ งด่วนที$ผเู ้ อาประกันภัยได้สาํ รองจ่ายไปก่อนดังนี
1. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึ งจุ ดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทยเกิ นกว่า 8
ชัว$ โมง บริ ษทั จะชดใช้เงินคืนตามที$ผเู ้ อาประกันภัยได้สํารองจ่ายไปจริ งล่วงหน้าสู งสุ ดไม่เกินร้อย
ละ 20 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที$ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึ งจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทยเกิ นกว่า 16
ชัว$ โมง หากกระเป๋ าเดินทาง ยังไม่มาอยูใ่ นความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะชดใช้เงิน
คืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินที$เพิ$มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ตามที$ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึ งจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทยเกิ นกว่า 24
ชัว$ โมง หากกระเป๋ าเดินทาง ยังไม่มาอยูใ่ นความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะชดใช้เงิน
คืนแก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินที$เพิ$มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที$
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยภายใต้ความคุ ม้ ครองในข้อตกลงคุ ม้ ครองฉบับนี บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย
เป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ นจํานวนเอาประกันภัยสู งสุ ดตามที$ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และทังนี ผูเ้ อา
ประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุ ม้ ครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋ าเดิ นทาง
และข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางหรื อทรัพย์สินส่ วนตัว
(ถ้ามี) พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื0อนไข
บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันภัยที$ได้รับความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะใน
ส่ วนที$บริ ษทั ได้จ่ายค่าชดเชยไป ในการนีผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสาร
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ต่างๆ พร้ อมดําเนิ นการที$ จาํ เป็ นเพื$อป้ องกันสิ ทธิ ท งั หลายเช่ นว่านัน และจะต้องไม่กระทําการใดๆ ให้เป็ นที$
เสี ยหายแก่บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ดาํ เนินการฟ้ องร้องหลังจากเกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อ
บุคคลที$ทาํ ให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายเช่นว่านัน
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินสําหรับการซือเสื อผ้าหรื อเครื$ องใช้ที$จาํ เป็ น
3. จดหมายรับรองจากสายการบิน
4. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
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(T16)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญหายของเงิน หนังสื อเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
เอกสารการเดิ น ทาง หมายถึ ง บัต รโดยสารที$ ผูโ้ ดยสารชํา ระค่ า โดยสารให้ แ ก่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง
ทางบก ทางนํา หรื อ ทางอากาศ ซึ$ งดําเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื$อการขนส่ งอย่างถูกต้อง
ลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื$น หรื อ ที$ผอู ้ ื$นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
ชิ งทรั พย์ หมายถึ ง การลักทรั พย์โดยใช้กาํ ลังประทุ ษ ร้ าย หรื อขู่เข็ญว่า ในทันใดนันจะใช้กาํ ลัง
ประทุษร้ายเพื$อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรื อ การพาทรัพย์น นั ไป หรื อยื$นให้ชิงทรัพย์น นั หรื อยึดถือเอา
ทรัพย์น นั ไว้ หรื อปกปิ ดการกระทําความผิดนันหรื อให้พน้ จากการจับกุม
ปล้ นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทําความผิดตังแต่ 3 คนขึนไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี คุม้ ครองรวมถึ งบรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมที$เกิ ดขึนเพื$อทดแทนความสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายของเอกสารการเดิ นทาง เช่ น ค่าใช้จ่ายในการขอรั บหนังสื อเดิ นทาง วีซ่า ใบอนุ ญาตขับขี$
รถยนต์ หนังสื อรั บรองการเดิ นทาง และเอกสารอื$นๆ ที$มีลกั ษณะเดี ยวกันแทนเอกสารการเดิ นทางที$ สูญหาย
รวมถึ งเงิ นสด ธนบัตร เช็ ค เดิ นทาง หรื อดราฟท์ ของผูเ้ อาประกันภัย อันเกิ ดจากการลักทรั พย์ การชิ งทรั พ ย์
การปล้นทรัพย์ หรื อภัยธรรมชาติระหว่างการเดิ นทางไปต่างประเทศ โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย เพื$อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายดังกล่าว ตามจํานวนเงิ นที$ตอ้ งจ่ายจริ ง สู งสุ ดไม่เกิ น
จํานวนเงินเอาประกันภัยที$ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการสู ญหายของเงิน หนังสื อเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
เมื$อเกิดการสู ญหายของเงินหรื อเอกสารการเดินทางขึน ผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที$ตาํ รวจโดยทันที และแจ้งการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายดังกล่าวต่อบริ ษทั โดยไม่ชกั ช้า
2. ส่ งรายการการสู ญเสี ยโดยละเอียดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที$เกิดความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนัน หรื อในทันทีที$สามารถกระทํา
ผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองต้องจัดส่ งบรรดารายละเอี ยดและเอกสารหลักฐานอันเกี$ ยวกับความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามที$บริ ษทั ต้องการดังต่อไปนี และต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ตามความจําเป็ น
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าเดินทาง ค่าที$พกั
3. ใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทดแทนที$สูญหาย
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4. ใบบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าที$ตาํ รวจท้องถิ$น กรณี ถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรกรรม
5. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ น
การประกัน ภัย ตามข้อ ตกลงคุ ้ม ครองนี ไ ม่ คุ ้ม ครองการสู ญ หายอัน เกิ ด จาก หรื อ สื บ เนื$ อ งจากหรื อ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี
1. การใช้บตั รเครดิตทุกชนิด ใบหุ น้ เอกสารตัว เงิน
2. ไม่มีการรายงานสู ญหายที$เกิ ดขึนกับเจ้าหน้าที$ตาํ รวจที$มีอาํ นาจในท้องที$เกิ ดเหตุภายใน 24 ชัว$ โมง
ภายหลังจากการเกิดเหตุ และไม่มีบนั ทึกประจําวันของเจ้าหน้าที$ตาํ รวจ
3. การสู ญหายที$เป็ นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแล
รักษาและป้ องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื$อความปลอดภัยของทรัพย์สินนัน ตลอดจนถึ งการสู ญหายอัน
เนื$องมาจากการแลกเปลี$ยนสกุลเงิน หรื อการลดค่าของเงิน
4. การสู ญ หายของเช็ ค เดิ น ทาง โดยที$ ไ ม่ ไ ด้มี ร ายงานการสู ญ หายต่ อ ธนาคารหรื อ ตัว แทนที$ อ อก
เช็คเดินทางดังกล่าวให้ภายหลังเกิดเหตุทนั ที
5. การสู ญหายที$ไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานได้
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(T19)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายเพือ0 เยี0ยมผู้ป่วยทีโ0 รงพยาบาล
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
คํานิยาม
สมาชิ กของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี$ น้อง บุตร ธิ ดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี$ น้อง ของคู่สมรส
บรรลุนิติภาวะ หมายถึง การมีอายุครบยีส$ ิ บ (20) ปี บริ บูรณ์
ความคุ้มครอง
ในกรณี ที$ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะ
ผู ้ป่ วยในในต่ า งประเทศ และไม่ มี ส มาชิ ก ของครอบครั ว ที$ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะอยู่ ก ั บ ผู ้เ อาประกั น ภัย ใน
ต่างประเทศ บริ ษทั จะจ่ายเงิ นผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายเพื$อเยี$ยมผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ เป็ นจํานวนเงิ น
เหมาจ่ายตามที$ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรี ยกร้ องผลผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพือ0 เยีย0 มผู้ป่วยที0โรงพยาบาล
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที$กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. รายงานแพทย์ผทู ้ าํ การตรวจรักษาผูเ้ อาประกันภัย
3. หลักฐานอื$นๆ ตามที$บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
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(T20)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเคลือ0 นย้ ายเพือ0 การรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน/ การเคลือ0 นย้ ายกลับประเทศไทย/
การส่ งศพกลับประเทศไทย
(สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศ (International Travel Insurance))
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนีให้ความคุม้ ครองเมื$อผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยระหว่างการเดินทาง
และจําเป็ นต้องเคลื$อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธีการที$เหมาะสมกับความจําเป็ นตามความเห็นหรื อคําแนะนําของ
ผูใ้ ห้บริ การ หรื อผูแ้ ทนผูม้ ีอาํ นาจของผูใ้ ห้บริ การเพื$อให้การรักษาทางการแพทย์ที$เหมาะสม หรื อเพื$อนํา
ผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ ประเทศไทย บริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื$อนย้ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ
สู งสุ ดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที$ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วิธีข องการเคลื$ อนย้า ยเพื$ อการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ นนี
ผูใ้ ห้บริ การหรื อตัวแทนผูม้ ี อาํ นาจของ
ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารจะตัด สิ น ใจและกํา หนดเกี$ ย วกับ วิ ธี ก าร รู ป แบบของการเคลื$ อ นย้า ยและจุ ด หมายปลายทาง
ซึ$ งอาจรวมถึ งค่ายานพาหนะขนส่ งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรื อ ทางบก ทางรถไฟ หรื อวิธีการขนส่ งอย่างอื$นที$
เหมาะสม และอยูบ่ นพืนฐานของการักษาพยาบาลที$จาํ เป็ น
ความคุ ้ ม ครองค่ า ใช้ จ่ า ยที$ ก ํ า หนดนี เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ การบริ การซี$ งกํ า หนด และ/หรื อ
จัดเตรี ยมการโดยผูใ้ ห้บริ การ สําหรับการขนส่ งหรื อการบริ การรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที$
เกิดขึนตามความจําเป็ นซึ$ งเป็ นผลมาจากการเคลื$อนย้ายเพื$อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นของผูเ้ อาประกันภัยตามที$
ระบุไว้ในที$น ี
การประกันภัยนีให้ความคุม้ ครองรวมถึงเมื$อผูเ้ อาประกันภัยได้รับความบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยของ
ผูเ้ อาประกันภัยที$เกิดขึนในระยะเวลาการเดินทาง และทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ ภายใน 30 วันนับจากวันที$
เกิดการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนันผูใ้ ห้บริ การหรื อตัวแทนผูม้ ีอาํ นาจของผูใ้ ห้บริ การจะดําเนินการจัดเตรี ยม
การนําศพหรื ออัฐิของผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ ประเทศไทย โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายที$เกิดขึนสําหรับการส่ งศพ
หรื ออัฐิกลับประเทศไทยโดยตรงให้แก่ผใู ้ ห้บริ การตามจํานวนเงินที$ตอ้ งจ่ายจริ ง
สู งสุ ดไม่เกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยที$ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงบริ การต่างๆ และการเตรี ยมการของผูจ้ ดั การศพ (สัปเหร่ อ) รวมถึงค่าหี บศพ
การดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใช้จ่ายอื$นๆ ในลักษณะเดียวกันที$ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื$องจากสาเหตุ หรื อค่าใช้จ่ายที$เกิดขึนดังต่อไปนี
1. สภาพที$เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
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2. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทําร้ายร่ างกายตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผูอ้ ื$นกระทํา ไม่วา่ จะอยู่ในระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่
ก็ตาม ทังนีรวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที$ผเู ้ อาประกันภัยกิน ดื$มหรื อฉี ดยาหรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยา
เกินกว่าแพทย์ส$ัง
4. การตังครรภ์ แท้งบุตร
5. ขณะที$ ผูเ้ อาประกันภัยปฎิ บตั ิ หน้าที$เป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บตั ิการในสงคราม
หรื อปราบปราม
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