เอกสารสรุปสาระสาคัญ เงื่อนไขทั่วไปและข้ อกาหนด ความคุ้มครอง และข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ) (Online))
ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครองการบาดเจ็บ ความสู ญเสี ย หรื อความเสียหายอันเกิด
จากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การก่ อการร้ าย การเป็ นสมาชิก ขององค์ ก รการก่ อการร้ าย การลัก ลอบขนยาเสพติด หรื อ การค้ าที่
เกีย่ วเนื่องกับยาเสพติด หรื อการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรื ออาวุธชีวภาพ
2. การแผ่ รัง สี หรื อการแพร่ กัมมัน ตภาพรั งสี จากเชื้ อ เพลิง นิ วเคลีย ร์ หรื อ จากกากนิ วเคลีย ร์ ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้ วยตัวเอง
3. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่ ก็ตาม) การรุ กราน หรื อการกระทาของศัตรู ต่างชาติ สงครามกลาง
เมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึน้ ต่อต้านรัฐบาล การจลาจล
การนัดหยุดงาน
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
5. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป หรื อเดินทางผ่ าน หรื อเดินทางภายในประเทศที่ถูกคว่าบาตรทาง
เศรษฐกิจ (Trade sanction) ตามข้ อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Security Council) เช่ น สาธารณรัฐเบลารุส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
พม่า, สาธารณรัฐโกตติววั ร์ (ไอวอรี่โคสต์ ), สาธารณรัฐคิวบา, , สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน, สาธารณรัฐ
อิรัก, เลบานอน, รัฐลิเบีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, สาธารณรัฐโซมาลี, สาธารณรัฐ
ซูดาน, สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสาธารณรัฐซิมบับเว
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ ้มครอง และ เอกสารแนบท้ายทั้งหมดมีข ้อจ ากัด ความคุ ้มครอง ซึ่ งรายละเอีย ดต่ างๆ โปรดดู ที่
กรมธรรม์ประกันภัย
 T 1. ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 T 2. ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
จากอุบตั ิเหตุขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ หรื อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
 T 4. ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
 T 5. ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์ รายวันสาหรับการเข้ารักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยใน จากอุบตั ิเหตุและ

Page 1 of 48

 T 7.
 T 8.
 T 9.







T 10.
T 11.
T 13.
T 14.
T 15.
T 16.
T 17.

 T 20.

เจ็บป่ วย
ข้อตกลงคุม้ ครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อตกลงคุม้ ครอง การสูญเสียหรื อเสียหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
ข้อตกลงคุม้ ครอง การสูญเสียหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว อันเนื่ องมาจาก
ภัยธรรมชาติ
ข้อตกลงคุม้ ครอง การเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทาง
ข้อตกลงคุม้ ครอง ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่ องบิน
ข้อตกลงคุม้ ครอง การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
ข้อตกลงคุม้ ครอง การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ข้อตกลงคุม้ ครอง การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
ข้อตกลงคุม้ ครอง การสูญหายของเงิน หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
ข้อตกลงคุม้ ครอง การสูญเสียหรื อความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และรางวัลพิเศษสาหรับ
“โฮล-อิน-วัน”
ข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์ ก ารเคลื่อนย้ายเพื่อการรัก ษาพยาบาลฉุ กเฉิ น / การเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย

หมายเหตุ
ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ละเอียดครบถ้ว นให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกัน ภัย การเดิน ทางไป
ต่างประเทศ(International Travel Insurance) (ขายผ่านทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์) (Online)) ที่ ได้รับความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ
(International Travel Insurance)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกัน ภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกัน ภัย และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่า
มีความหมายเดียวกัน ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ต าม เว้น แต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทัว่ ไปและ
1. กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ
พิเศษ ข้อรับรอง ใบค าขอประกัน ภัย ใบแถลงสุ ข ภาพและข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ใบบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยและ
เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ ซึ่ งถือเป็ น
ส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. บริษัท
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัย
และ/หรื อในใบบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และ
4. อุบัตเิ หตุ
ทาให้เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง และ
เกิดขึ้นหลังจากกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้เริ่ มต้นความคุม้ ครอง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ึงเกิดขึ้น
5. การบาดเจ็บ
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุ อื่น และเกิ ด ขึ้ น หลังจาก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มต้นความคุม้ ครอง
หมายถึง การป่ วยเป็ นโรค หรื อ มี อ าการหรื อ มี ค วามผิด ปกติ หรื อการ
6. การเจ็บป่ วย
ติดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ซึ่งการเจ็บป่ วยหรื อการ
เป็ นโรคนั้น เป็ นสาเหตุ ข องการเรี ยกร้ อง และเกิ ด ขึ้ น หลังจาก
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กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มต้นความคุม้ ครอง
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
8. ค วามสู ญ เสี ยห รื อความ หมายถึง การบาดเจ็บ ทางร่ างกายของผูเ้ อาประกัน ภัยโดยอุบัติ เหตุ และ
ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะสายตา ทุพพลภาพ
เสียหายใดๆ
หรื อ ได้รับบาดเจ็บ
หมายถึง ความเสี ยหายส่ ว นแรกที่ ผเู ้ อาประกัน ภัยจะต้องรั บผิด ชอบเอง
9. ความรับผิดส่ วนแรก
แต่ละครั้ง
หมายถึง ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาได้รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ข้ ึ น
10. แพทย์
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้อ งจากแพทยสภาและได้รั บ อนุ ญาตให้
ประกอบวิ ช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ การทาง
การแพทย์ห รื อทางด้ า นศัล ยกรรม ซึ่ งไม่ ใ ช่ แพทย์ที่ เป็ น
ผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ คู่ ส มรส หรื อผูร้ ่ วมสายโลหิ ต หรื อ ผูส้ ื บ
สายโลหิตของผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฏหมาย
11. พยาบาล
หมายถึง ผู ้ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ ก าร รั ก ษ าใน โ ร งพ ย าบ าล ห รื อ
12. ผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้อง
ลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจาก
แพทย์ต ามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะ
เวลาที่เหมาะสมสาหรั บการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
นั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสียชีวิต
ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จ จุบนั ใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์
13. โรงพยาบาล
โดยสามารถรั บ ผูป้ ่ วยไว้ค ้างคื น และมี องค์ป ระกอบทางด้าน
สถานที่ ที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการ
จัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการ
ผ่าตัด ใหญ่ แ ละได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จ จุบนั ใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์
14. สถานพยาบาลเวชกรรม
โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนิ น ก ารเป็ น สถาน พ ยาบ าลเวชก รรม ต าม ก ฎ หม าย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
7. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

Page 4 of 48

15. คลินิก

16. มาตรฐานการแพทย์

17. ความจาเป็ นทางการแพทย์

18. เอดส์ (AIDS)

หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จ จุ บัน ใดๆที่ ได้รับอนุ ญ าตตามกฏหมาย
ดาเนินการโดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และ
ไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่เป็ น
สากลและนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติก าร
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องสอดคล้องกับการวินิ จ ฉัย และการรั กษาตามภาวะการ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2) ต้อ งมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์อ ย่า งชัด เจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ั บบริ การ หรื อของผูใ้ ห้ก ารรัก ษาพยาบาลเพี ยงฝ่ ายเดี ยว
และ
4) ต้องเป็ นการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แ ล
ผูป้ ่ วยที่ เหมาะสม ตามความจ าเป็ นของภาวะการบาดเจ็ บ
หรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
หมายถึง ภู มิคุ้ ม กัน บกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติด
เชื้ อจุ ลชี พฉวยโอกาส เนื้ องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm)
หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) การติดเชื้ อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ
เชื้ อที่ ทาให้เกิ ด โรคปอดบวม หรื อปอดอัก เสบ (Pneumocystis
Carinii Pneumonia) เชื้ อ ที่ ท าให้ เกิ ด โรคล าไส้ อ ัก เสบเรื้ อรั ง
(Organism or Chronic Enteritis) เชื้ อไวรั ส (Virus) และ/หรื อ
เชื้ อ ราที่ แพร่ ก ระจายอยู่ทั่ว ไป (Disseminated Fungi Infection)
เนื้ อ งอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ ไม่จ ากัด
เฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้ องอกเซลล์น้ าเหลื อ งที่
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19. ปี กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

20. การก่อการร้ าย

หมายถึง

21. สถานที่สาธารณะ

หมายถึง

22. ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง

23. การเดินทางไปต่างประเทศ

หมายถึง

ระ บ บ ศู น ย์ ป ร ะ ส าท ส่ ว น ก ล าง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั
นี้ ว่ า เป็ นอาการของภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อง (Acquired Immune
Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ ค นที่ เป็ น
เสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ
โรคภูมคิ ้มุ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human
Immune Deficiency Virus) โ ร ค ที่ ท า ใ ห้ เยื่ อ ส ม อ ง เสื่ อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดย
บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลใดไม่ ว่ าจะเป็ นการกระท าเพี ย งล าพัง
การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด
ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์
ที่ ค ล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล และ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสาธารณะชนตกอยู่ใน
ภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
สถานที่ ใดที่ ส าธารณชนเข้าถึ ง ได้ (แต่ ไ ม่ จ ากัด เฉพาะ) เช่ น
ท่ าอากาศยาน ร้ า นค้ า ร้ า น อาหาร ห้ อ งโถงของโรงแรม
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที่ฝึกตีกอล์ฟ อาคาร
สาธารณะ และสถานที่ต่างๆ ที่คล้ายกัน
รู ป แบบการขนส่ งที่ ให้บริ ก ารเป็ นประจ าตามตารางเวลาและ
ด าเนิ น การโดยบริ ษ ัท ขนส่ ง ที่ มี ใบอนุ ญ าต และมุ่ ง หมายให้
สาธารณชนท้องถิ่นใช้เป็ นเครื่ องมือในการเดินทางและที่ประเทศ
นั้น ยอมรั บ (เช่ น หมายถึงรถโดยสารประจาทาง เรื อข้ามฟาก
ยานเหนื อ น้ า (hovercraft) เรื อ ไฮโดรฟอยล์ เรื อ รถไฟ รถราง
หรื อรถไฟใต้ดิน เครื่ องบิน) แต่ ยกเว้น การขนส่ งทุกรู ปแบบที่
เช่าเหมาลา หรื อ จัดให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทัศนาจร แม้เมื่อเป็ น
บริ การที่จดั ขึ้นเป็ นประจาตามตารางเวลา
การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย ไปยังประเทศที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้ อกาหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิ ดขึ้ นจากการที่ บริ ษ ัทเชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัย
ในใบแถลงสุขภาพ และ/หรื อข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่ แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ งหรื อรู ้อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งนั้นให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริ ษทั ให้
เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษ ัทจะไม่ปฏิเสธความรั บผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนื อจากที่ ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์แห่ งสัญญาประกันภัยและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญ ญาจะต้องได้รับความยิน ยอมจากบริ ษัท และได้บัน ทึ ก ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายหรื อบันทึกสลักหลังโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั แล้วจึงจะสมบูรณ์
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดิ น ทางแต่ละครั้ งของผูเ้ อาประกัน ภัยซึ่ งเริ่ มต้น และสิ้ น สุ ด ภายในระยะเวลาประกัน ภัย
3.1 ในกรณี ที่เป็ นความคุ ้ม ครองแบบรายเที่ ยว (Single Trip) ความคุ ้มครองเริ่ ม ต้น และสิ้ น สุ ด ภายใน
ระยะเวลาประกันภัย โดยให้เริ่ มตั้งแต่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทยเพื่อการเดินทางไป
ต่างประเทศ และดาเนินต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อ
ภายใน 2 ชัว่ โมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดก่อน
3.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ ้มครองการเดิน ทางหลายครั้ ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 3.1 และระยะเวลาการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
หากผูเ้ อาประกัน ภัยเข้ารั บการรั ก ษาพยาบาลในช่ ว งระยะเวลาที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัยมีผลบังคับ และ
จาเป็ นต้องรับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่ องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุม้ ครองไป
จนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัย ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
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4. การแจ้งอุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษัททราบทันที เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
5. การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ เจ็บ ป่ วย หรื อได้รับความ
สู ญเสี ยหรื อเสี ยหายภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกัน ภัยฉบับนี้ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนด
ดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายใน
กาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว ในกรณี น้ ีให้รวมถึงการได้รับหมายศาล
หรื อหมายเรี ยก ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่กระทาการต่ อรอง ยินยอม หรื อ
ปฏิเสธ ต่อการเรี ยกร้องใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานต่างๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเองมายังบริ ษทั
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เสี ยหาย และในกรณี ที่บริ ษทั ร้องขอ ผูเ้ อาประกันภัยต้องส่ ง
ซากทรั พย์สิน ที่ เสี ยหายมายังบริ ษ ัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง หากบริ ษ ัทได้จ่ า ยค่าสิ น ไหมทดแทนเต็มจานวน
สาหรับทรัพย์สินรายการนั้นๆแล้ว ซากทรัพย์สินนั้นๆ จะเป็ นตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษทั
6. การส่ งหลักฐานความความเสียหาย
6.1 กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ ค่ ารัก ษาพยาบาลผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องส่ งหลัก ฐานดังต่ อ ไปนี้ ให้แก่บริ ษ ัท
ภายใน 30 วัน นับจากวัน ที่ อ อกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิ ก โดยค่ าใช้จ่ ายของ
ผูเ้ อาประกันภัย
6.1.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
6.1.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
6.1.3 ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
6.1.4 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6.1.5 หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่
รับรองยอดเงิน ที่ จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ข าด แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้
สวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจาก
สวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
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6.2 กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
6.2.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
6.2.2 ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อสูญเสียอวัยวะ
6.2.3 หนังสื อยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุจากสายการบินพาณิ ชย์ (กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อ
การสู ญเสียอวัยวะ เนื่องมาจากอุบตั ิเหตุขณะโดยสารอยูใ่ นสายการบินพาณิ ชย์)
6.2.4 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6.2.5 หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
6.3 กรณี เรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการเสียชีวิต
ผูร้ ั บประโยชน์จ ะต้องส่ งหลัก ฐานดังต่ อไปนี้ ให้แก่ บ ริ ษ ัท ภายใน 30 วัน นับจากวัน ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย
เสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
6.3.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
6.3.2 ใบมรณบัตร
6.3.3 สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
6.3.4 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
6.3.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกัน
6.3.6 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
6.3.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
6.3.8 หนังสือยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุจากสายการบินพาณิ ชย์ (กรณี เสี ยชีวิตเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ
ขณะโดยสารอยูใ่ นสายการบินพาณิ ชย์)
6.3.9 หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองต่างๆภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยส่งเอกสารการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ครบถ้วน ตามที่บริ ษทั กาหนด
7. การรับช่ วงสิทธิ
บริ ษ ัทมีสิทธิที่จะเรี ยกร้อง จัดการ หรื อดาเนิ น การกับการเรี ยกร้องใดๆ ในนามของผูเ้ อาประกันภัยกับ
คู่กรณี ของผูเ้ อาประกันภัย ภายใต้ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
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8. การฉ้ อฉล
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่กระทาการในลักษณะฉ้อฉล ดังนี้
8.1 เรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็ นเท็จ ทุจริ ต หรื อเกินความเป็ นจริ ง หรื อ
8.2 แถลงการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินจริ ง หรื อ
8.3 ส่งเอกสารการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็ นเท็จ หรื อปลอม หรื อ
8.4 เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการกระทาที่ผเู ้ อาประกันภัยเจตนาให้เกิดขึ้น หรื อมีส่วนรู ้เห็นใน
กรณี น้ ี บริ ษทั อาจจะ
- ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน
- ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับข้อตกลงอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
- ถือเอาสัญญาประกันภัยฉบับนี้เป็ นโมฆะ
- เรี ยกค่าสินไหมทดแทนที่ได้จ่ายให้ผเู ้ อาประกันภัยแล้วคืนจากผูเ้ อาประกันภัย
- ไม่คืนค่าเบี้ยประกันภัยให้ผเู ้ อาประกันภัย
- แจ้งตารวจเพื่อดาเนินคดีกบั ผูเ้ อาประกันภัย
9. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษัท มี สิ ท ธิ ต รวจสอบประวัติ ก ารรั ก ษาพยาบาล และการตรวจวิ นิ จ ฉั ย รวมทั้งผลการตรวจทาง
ห้องปฏิ บัติ ก าร ผลการตรวจทางรั งสี ผลตรวจพิเศษต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องของผูเ้ อาประกัน ภัยเท่ าที่ จ าเป็ นกับ การ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิที่จะขอตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระที่บริ ษทั แต่งตั้ง รวมทั้ง
ทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ
ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อา
ประกันภัย
10. การจ่ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่ วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จาเป็ น แต่ท้งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชอบชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
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บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นเงินบาทไทย โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้
ในใบเสร็ จรับเงิน หรื อหลักฐานการชาระเงิน
11. การชาระเบีย้ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
12. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.1 ในกรณี ที่เป็ นความคุ ้มครองแบบรายเที่ ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภัยหลังจาก
บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้รับอนุมตั ิ
วีซ่า (Visa) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ่ มคุม้ ครอง
12.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Policy) ผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อบริ ษทั ต่างสามารถใช้
สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดงั นี้
12.2.1 การบอกเลิกโดยบริ ษทั
12.2.1.1 เมื่ อ บริ ษัท ไม่ รั บ ต่ อ อายุก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ในวัน ที่ ค รบรอบปี กรมธรรม์
ประกันภัย
12.2.1.2 เมื่อบริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย
ตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไป
แล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด และบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
12.2.2 การบอกเลิกโดยผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภัยฉบับนี้
เมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษัททราบ การบอกเลิกจะมีผลบังคับใน
วันที่ที่บริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อวันที่ที่ระบุในใบแจ้ง แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลังสุด และมี
สิ ทธิที่จ ะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่ กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุม้ ครองไปแล้วออกตามส่วนของอัตราเบี้ยประกันภัย
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการ
บอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้นไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่ งส่วนใดระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัย
ได้
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13. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
13.1 เมื่ อผูเ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิต จากสาเหตุ ที่ไม่ ได้รั บ ความคุ ้มครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้
ซึ่งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
13.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัย มีอายุครบ 81 ปี ในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
13.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถานโดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่ยงั
ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามสัดส่วนของอัตราเบี้ยประกันภัยนับตั้งแต่วนั ที่ถูกจองจา
13.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปข้อ 11
13.5 เมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนอย่างใดอย่างหนึ่ ง จนครบมูลค่าสู งสุ ดของผลประโยชน์ในการสู ญเสี ยหรื อ
ความเสียหายใดๆแล้ว
14. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
15. เงื่อนไขบังคับมาก่อน
บริ ษ ัท อาจจะไม่ รับ ผิด ชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ เว้น แต่ ผูเ้ อาประกัน ภัย
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องแล้วครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย
และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
16. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้น
แต่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย ไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความ
คุม้ ครอง
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หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครองการบาดเจ็บ ความสู ญเสี ย หรื อความเสียหายอันเกิด
จากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การก่อการร้ าย การเป็ นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้ าย การลักลอบขนยาเสพติด หรื อการค้าที่เกีย่ วเนื่อง
กับยาเสพติด หรื อการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรื ออาวุธชีวภาพ
2. ส งค ราม (ไม่ ว่ าจะป ระกาศ ห รื อ ไม่ ก็ ต าม ) การรุ ก ราน ห รื อ การก ระท าข อ งศั ต รู ต่ างช าติ
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮื อขึ้นต่ อต้ านรัฐบาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน
3. การแผ่ รั ง สี หรื อการแพร่ กั ม มั น ตภาพรั ง สี จากเชื้ อเพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อจากกากนิ ว เคลี ย ร์ ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัว ทางนิวเคลียร์
ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้ วยตัวเอง
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
5. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
6. ขณะที่ผู้เอาประกัน ภัยเดิน ทางไป หรื อ เดิน ทางผ่ านในประเทศ ดัง นี้ สาธารณรัฐ เบลารุ ส สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า สาธารณรัฐโกตติวัวร์ (ไอวอรี่โคสต์ ) สาธารณรัฐคิวบา
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน สาธารณรัฐอิรัก เลบานอน รัฐลิเบีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
สาธารณรัฐโซมาลี สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสาธารณรัฐซิมบับเว

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและ ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัย
ต้องช าระ บริ ษัท ตกลงจะให้ค วามคุ ้มครองเฉพาะความคุ ้มครองที่ ระบุ ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย
ดังต่อไปนี้
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(T 1)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อ ข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการ
สู ญ เสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยสิ้ น เชิ ง และมีข ้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัด เจนว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
การอาบน้า หมายถึง ความสามารถในการชาระร่ างกายในห้องน้ า หรื อการอาบน้ า หรื ออื่นๆ ที่ มีความ
หมายถึงการรักษาความสะอาดของร่ างกาย
การแต่ งตัว หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่ และถอดเสื้ อผ้า และถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่
เสื่อมสภาพ
การรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารที่มีการจัดเตรี ยมในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม
ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
การควบคุมการขับถ่ ายของร่ างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการทาหน้าที่ของลาไส้และกระเพาะ
ปัสสาวะ ในขณะที่ใช้หรื อไม่ใช้ท่อช่วย เครื่ องรองรับ หรื อเครื่ องอุปกรณ์เทียมอื่นๆ เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว
การเคลื่อนย้ าย หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่ ภายในสถานที่ จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่ งที่ อยู่ใน
ระดับเดียวกัน
การเคลื่ อนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่ อนย้ายตนเองจากเตี ยงนอนไปยังเก้าอี้หรื อส่ วนอื่นๆ ที่ มี
ลักษณะเดียวกัน
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง
1. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยประกอบหน้าที่ การงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชี พอื่นๆ ได้เกิดสภาวะทุ พพลภาพถาวร
สิ้นเชิง เป็ นผลทาให้ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
หรื อ
2. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชี พอื่นๆ ได้เกิดสภาวะทุ พพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง เป็ นผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจประจาวันตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไปได้ดว้ ยตนเอง โดยปราศจาก
ความช่ ว ยเหลื อจากบุ ค คลอื่ น ใด ภารกิ จ ประจ าวัน ดังกล่ าวได้แ ก่ (1) การอาบน้ า (2) การแต่ ง ตัว (3) การ
รับประทานอาหาร (4) การควบคุมการขับถ่ายของร่ างกาย (5) การเคลื่อนย้าย (6) การเคลื่อนไหว

Page 14 of 48

ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทางร่ างกายของ
ผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180
วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในใน
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้
ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวิต
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุ คคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุ พพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่ ว ัน ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ หรื อมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ชัด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อ เท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองดังกล่าวข้างต้นเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น และ
ให้ถือว่าเป็ นการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย
ข้ อยกเว้ น เฉพาะ(ใช้ บังคับ สาหรับข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ ก ารเสี ยชีวิต การสู ญ เสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้มุ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้
1. ขณะที่ ผู้ เอาประกัน ภั ย ปฏิ บั ติง านหรื อ ท าหน้ าที่ เป็ น ช่ างประปา ช่ างไฟฟ้ า ช่ างเครื่ อ งยนต์ ช่ างไม้
ช่ างทาสี ช่ างตกแต่ ง ช่ างก่ อสร้ าง หรื องานที่เกี่ยวกับการติดตั้ง งานประกอบ บารุ งรักษา หรื อซ่ อมแซม
เครื่ องจักร เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องจักรไฮโดรลิก หรื อทางานในสถานที่ที่มคี วามเสี่ยงสู ง หรื อใช้ แรงงานอื่นๆ
ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงงานบริการ งานควบคุมดูแล งานขาย หรื องานประเภทการจัดการ หรื องานประกอบอาหาร
2. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้ องตามกฏหมาย
ของประเทศนั้นๆ
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3. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มกี ารตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอลล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ขึน้ ไป
4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเองไม่
ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผู้อื่นกระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรื อไม่ ก็ตาม
ทั้งนีร้ วมถึงอุบัตเิ หตุจากการที่ผ้เู อาประกันภัยกิน ดื่มหรื อฉีดยาหรื อสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่ า
แพทย์สั่ง
5. การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ ไข ปั ญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา)การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
6. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยล่าสั ตว์ในป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย
แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจีจ้ มั๊ พ์ ปี นหรื อไต่เขาที่ต้องใช้ เครื่ องมือช่ วย ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศ และ
เครื่ องช่ วยหายใจใต้นา้
7. ขณะที่ผู้เอาประกัน ภัยก าลังขึ้น หรื อก าลังลง หรื อ ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่ อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
8. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยอยู่ ณ บริเวณแท่ นขุดเจาะนา้ มัน หรื อเหมืองใต้ดิน
9. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
10. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยปฎิบัตหิ น้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัตกิ ารในสงคราม หรื อ
ปราบปราม
11. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
12. อาหารเป็ นพิษ
13. การปวดหลัง อัน มีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลัง เคลื่ อนทับ เส้ นประสาท(Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มรี อยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่ วน
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ
14. การได้ รับเชื้ อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผล ที่ได้
รับมาจากอุบัตเิ หตุ
15. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่งได้ รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภั ย
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(T 2)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัตเิ หตุขณะโดยสารยาน
ขนส่ งสาธารณะ หรื อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อ ข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการ
สู ญ เสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยสิ้ น เชิ ง และมีข ้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัด เจนว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
การอาบน้า หมายถึง ความสามารถในการชาระร่ างกายในห้องน้ า หรื อการอาบน้ า หรื ออื่นๆ ที่ มีความหมายถึง
การรักษาความสะอาดของร่ างกาย
การแต่ งตัว หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่ และถอดเสื้ อผ้า และถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่
เสื่อมสภาพ
การรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารที่มีการจัดเตรี ยมในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม
ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
การควบคุมการขับถ่ ายของร่ างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการทาหน้าที่ของลาไส้และกระเพาะ
ปัสสาวะ ในขณะที่ใช้หรื อไม่ใช้ท่อช่วย เครื่ องรองรับ หรื อเครื่ องอุปกรณ์เทียมอื่นๆ เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว
การเคลื่อนย้ าย หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่ ภายในสถานที่ จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่ งที่ อยู่ใน
ระดับเดียวกัน
การเคลื่ อนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่ อนย้ายตนเองจากเตี ยงนอนไปยังเก้าอี้หรื อส่ วนอื่นๆ ที่ มี
ลักษณะเดียวกัน
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง
1. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยประกอบหน้าที่ การงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชี พอื่นๆ ได้เกิดสภาวะทุ พพลภาพถาวร
สิ้นเชิง เป็ นผลทาให้ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
หรื อ
2. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้เกิดสภาวะทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง เป็ นผลทาให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ภารกิจ ประจาวัน ตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้น ไปได้ดว้ ยตนเอง โดยปราศจาก
ความช่ ว ยเหลื อจากบุ ค คลอื่ น ใด ภารกิ จ ประจ าวัน ดังกล่ าวได้แ ก่ (1) การอาบน้ า (2) การแต่ ง ตัว (3) การ
รับประทานอาหาร (4) การควบคุมการขับถ่ายของร่ างกาย (5) การเคลื่อนย้าย (6) การเคลื่อนไหว
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ยานขนส่ งสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรื อทางอากาศ ซึ่งขับขี่โดยผูข้ บั ขี่ที่มีใบอนุญาต
และดาเนิ นการโดยผูไ้ ด้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนินการขนส่งผูโ้ ดยสารที่ชาระค่าโดยสารและต้องวิ่งรับหรื อ
ส่งผูโ้ ดยสารตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้
1. รถยนต์โดยสาร หมายถึง รถยนต์นงั่ ได้เกิน 7 คน รวมคนขับ เช่น รถตูโ้ ดยสาร รถปิ คอัพรถโดยสารที่นงั่
สองแถว และรถเมล์โดยสารที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะ
ทั้งนี้ให้รวมถึง รถยนต์นงั่ รับจ้างสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นงั่ ได้ไม่เกิน 7 คนรวมคนขับที่จดทะเบียนเป็ น
รถยนต์นงั่ รับจ้างสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อแท็กซี่ และรถยนต์สี่ลอ้ เล็กรับจ้าง
2. ยานพาหนะสาธารณะ
รถยนต์ นั่งส่ วนบุคคล หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรื อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลเกิน 7 คน
หรื อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ความคุ้มครอง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั เกิดจาก
- อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ขณะเป็ นผูข้ บั ขี่หรื อโดยสารอยูใ่ นรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล หรื อ
- อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับยานขนส่งสาธารณะ ในขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื ออยูใ่ นยานขนส่งสาธารณะใน
ฐานะผูโ้ ดยสารที่ชาระค่าโดยสาร
หรื อ การบาดเจ็ บ จากสาเหตุ ด ัง กล่ าวท าให้ผูเ้ อาประกัน ภัยต้อ งรั ก ษาตัว ติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผูป้ ่ วยใน
ในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิต เพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริ ษ ัทจะจ่ ายค่ า
ทดแทนให้ดงั นี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวิต
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุ คคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุ พพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่ ว ัน ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ หรื อมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ชัด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อ เท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
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7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองดังกล่าวข้างต้นเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น และ
ให้ถือว่าเป็ นการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย
ข้ อยกเว้ น เฉพาะ(ใช้ บังคับ สาหรับข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ ก ารเสี ยชีวิต การสู ญ เสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัตเิ หตุขณะโดยสารยานขนส่ งสาธารณะ หรื อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้มุ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้
1. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยปฏิบัตงิ านหรื อทาหน้ าที่เป็ น ช่ างประปา ช่ างไฟฟ้ า ช่ างเครื่ องยนต์ ช่ างไม้ ช่ างทาสี
ช่ างตกแต่ ง ช่ างก่อสร้ าง หรื องานที่เกีย่ วกับการติดตั้ง งานประกอบ บารุ งรักษา หรื อซ่ อมแซมเครื่ องจักร
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องจักรไฮโดรลิก หรื อทางานในสถานที่ที่มีความเสี่ ยงสู ง หรื อ ใช้ แรงงานอื่นๆ ทั้งนี้ไม่
รวมถึงงานบริการ งานควบคุมดูแล งานขาย หรื องานประเภทการจัดการ หรื องานประกอบอาหาร
2. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้ องตามกฏหมาย
ของประเทศนั้นๆ
3. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มกี ารตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอลล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ขึน้ ไป
4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้อู ื่นกระทา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรื อไม่กต็ าม
ทั้งนีร้ วมถึงอุบัตเิ หตุจากการที่ผ้เู อาประกันภัยกิน ดื่มหรื อฉีดยาหรื อสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่ า
แพทย์สั่ง
5. การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปั ญหาการมีบุตร
ยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา)การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
6. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยล่าสั ตว์ในป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย
แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจีจ้ มั๊ พ์ ปี นหรื อไต่เขาที่ต้องใช้ เครื่ องมือช่ วย ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศ และ
เครื่ องช่ วยหายใจใต้นา้
7. ขณะที่ผู้เอาประกัน ภัยก าลังขึ้น หรื อก าลังลง หรื อ ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่ อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

Page 19 of 48

8. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยอยู่ ณ บริเวณแท่ นขุดเจาะนา้ มัน หรื อเหมืองใต้ดิน
9. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
10. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยปฎิบัตหิ น้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัตกิ ารในสงคราม หรื อ
ปราบปราม
11. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
12. อาหารเป็ นพิษ
13. การปวดหลัง อัน มีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลัง เคลื่ อนทับ เส้ นประสาท(Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มรี อยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่ วน
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ
14. การได้ รับเชื้ อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผล ที่ได้
รับมาจากอุบัตเิ หตุ
15. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่งได้ รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
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(T4)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่ได้รับ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศเป็ นเหตุให้ผเู ้ อา
ประกันภัยต้องเข้ารั กษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน หรื อผูป้ ่ วยนอก ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม บริ ษ ัทจะ
จ่ายเงินชดเชยตามจานวนเงินค่ารักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจานวนเงิน
ที่ผเู ้ อาประกันภัยจ่ายจริ ง แต่ ท้งั นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริ ษทั ต้องรับผิด หักด้วยจานวนเงินความรับผิด
ส่วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี้(ถ้ามี)
ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้มุ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
1. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่กาเนิด
3. การรั ก ษาตั ว เพื่ อ พั ก ผ่ อนหรื อเพื่ ออนามั ย การนวดเพื่ อ สุ ขภาพหรื อผ่ อ นคลาย การพั ก ฟื้ น
การตรวจสุ ขภาพ ค่าตรวจรักษาใดๆ ที่มไิ ด้ เกีย่ วข้ องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
4. การรักษาโรคหรื อภาวะที่เกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติ ดสารเสพติด หรื อ
โรคทางพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. กาย-อุปกรณ์ เทียมทุกชนิด ได้ แก่ ไม้ เท้ า แว่นตา เครื่ องช่ วยให้ ได้ ยนิ (Hearing Aid) เครื่ องช่ วยการพูด
(Speech Device) เครื่ องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
7. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้ แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรื อ การรักษาเพื่อ
แก้ไขความบกพร่ องของร่ างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัดตกแต่ง
ที่จาเป็ นต้ องกระท าอันเป็ นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่ อให้ อวัยวะดังกล่ าวสามารถกลับมาทางานได้
อย่างเดิม
8. ค่ าใช้ จ่ ายในการรั ก ษาพยาบาลที่ เกิด จากแพทย์ ที่ เป็ นผู้ เ อาประกัน ภั ย เอง หรื อ เป็ นบิ ด า มารดา
คู่สมรส หรื อบุตร ของผู้เอาประกันภัย
9. การปลูก ฝี หรื อ การฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกัน โรค ยกเว้ น การฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าภายหลัง
การถูกสัตว์ทาร้ าย และวัคซีนป้ องกันโรคบาดทะยัก ภายหลังได้ รับบาดเจ็บ
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10. การรักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ในประเทศไทย เมื่อพ้ น 7 วันหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย
11. ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกินไปกว่าหรื อไม่ได้ เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นทางการแพทย์
12. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่สามารถครอง
สติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มกี ารตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอลล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ขึน้ ไป
13. การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้อู ื่นกระทา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรื อไม่ ก็
ตาม ทั้งนีร้ วมถึงอุบัตเิ หตุจากการที่ผ้เู อาประกันภัยกิน ดื่มหรื อฉีดยาหรื อสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยา
เกินกว่าแพทย์สั่ง
14. การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไข ปัญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา)การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
15. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี
ด้ วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ น แต่ ก ารโดดร่ มเพื่ อ รั กษาชี วิต ) ขณะกาลัง ขึ้น หรื อก าลัง ลงหรื อ
โดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ มั๊ พ์ ปี นหรื อไต่เขาที่ต้องใช้ เครื่ องมือช่ วย ดานา้ ที่ต้องใช้
ถังอากาศ และเครื่ องช่ วยหายใจใต้นา้
16. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึน้ หรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
17. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยอยู่ ณ บริเวณแท่ นขุดเจาะนา้ มัน หรื อเหมืองใต้ดิน
18. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
19. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฎิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม
หรื อปราบปราม
20. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
21. การรักษาโรคทางทันตกรรมหรื อการผ่าตัดทางทันตกรรม เว้นแต่การรักษาเบื้องต้นที่ได้ เกิดขึน้ ภายใน
7 วันนับจากวันเกิดอุบัตเิ หตุ และเป็ นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัตเิ หตุน้นั
22. การเปลีย่ นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
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(T5)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ รายวันสาหรับการเข้ ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จากอุบัตเิ หตุและเจ็บป่ วย
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็ บ หรื อเจ็ บ ป่ วยที่ ไ ด้รั บ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นในระหว่ า งการเดิ น ทางไปต่ างประเทศ เป็ นเหตุ ใ ห้
ผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์
รายวันสาหรับการเข้ารักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยใน (ทุกๆ 24 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 วัน) ให้ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย นับตั้งแต่วนั แรกที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป้ ่ วยใน สูงสุ ดไม่เกินจานวนวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากเป็ นกรณีที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมมากกว่าหนึ่งครั้ง ด้วยสาเหตุหรื อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเดียวกันโดยที่ระยะเวลาการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง ห่ างกันไม่เกิน
90 วัน ให้ถือว่าเป็ นการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งเดี ยวกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อกาหนด
ระยะเวลาของผลประโยชน์สูงสุดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ รายวันสาหรับการเข้ ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จากอุบัตเิ หตุและเจ็บป่ วย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. รายงานแพทย์ผทู ้ าการตรวจรักษาผูเ้ อาประกันภัย
3. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ รายวันสาหรับการเข้ ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน
จากอุบัตเิ หตุและเจ็บป่ วยเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้มุ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
1. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่กาเนิด
3. การรั ก ษาตั ว เพื่ อ พั ก ผ่ อนหรื อเพื่ ออนามั ย การนวดเพื่ อ สุ ขภาพหรื อผ่ อ นคลาย การพั ก ฟื้ น
การตรวจสุ ขภาพ ค่าตรวจรักษาใดๆ ที่มไิ ด้ เกีย่ วข้ องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
4. การรักษาโรคหรื อภาวะที่เกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรื อ
โรคทางพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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6. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้ แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรื อการรักษาเพื่อ
แก้ ไ ขความบกพร่ องของร่ างกาย ศั ล ยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery) เว้ น แต่ เป็ นการผ่ าตัด
ตกแต่งที่จาเป็ นต้องกระทาอันเป็ นผลจากการเกิดอุบัตเิ หตุ เพื่อให้ อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางาน
ได้ อย่างเดิม
7. การปลูก ฝี หรื อ การฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกัน โรค ยกเว้ น การฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าภายหลัง
การถูกสัตว์ทาร้ าย และวัคซีนป้ องกันโรคบาดทะยัก ภายหลังได้ รับบาดเจ็บ
8. การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมที่มรี ะยะเวลาเกินไปกว่ า หรื อไม่ ได้ เกิดขึ้น
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์
9. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่สามารถครอง
สติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มกี ารตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอลล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ขึน้ ไป
10. การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้อู ื่นกระทา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรื อไม่ ก็
ตาม ทั้งนีร้ วมถึงอุบัตเิ หตุจากการที่ผ้เู อาประกันภัยกิน ดื่มหรื อฉีดยาหรื อสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยา
เกินกว่าแพทย์สั่ง
11. การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไข ปัญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา)การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
12. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี
ด้ วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ น แต่ ก ารโดดร่ มเพื่ อ รั กษาชี วิต ) ขณะกาลัง ขึ้น หรื อก าลัง ลงหรื อ
โดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ มั๊ พ์ ปี นหรื อไต่เขาที่ต้องใช้ เครื่ องมือช่ วย ดานา้ ที่ต้องใช้
ถังอากาศ และเครื่ องช่ วยหายใจใต้นา้
13. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึน้ หรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
14. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยอยู่ ณ บริเวณแท่ นขุดเจาะนา้ มัน หรื อเหมืองใต้ดิน
15. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
16. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฎิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม
หรื อปราบปราม
17. ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว
่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
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(T7)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลที่อยู่ดว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรื อโดยอ้อมกับผูเ้ อาประกันภัย หรื อเป็ นลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างทางการที่จา้ ง
หรื อบุค คลซึ่งในขณะเกิ ดอุบตั ิ เหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผเู ้ อาประกัน ภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรื อการ
ฝึ กงาน
ค่าใช้ จ่ายในการต่อสู้ คดี หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสูค้ ดี
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ ให้ค วามคุ ้ม ครองความรั บ ผิด ต่ อบุ ค คลภายนอกที่ ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องชดใช้เป็ น
ค่าเสียหายจากความรับผิดตามกฎหมาย รวมค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ ดี โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับ
การสูญ เสี ยหรื อความเสี ยหายในจานวนเงินที่สูญเสี ยหรื อเสี ยหายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับ
1. การเสียชีวิต หรื อการบาดเจ็บต่อร่ างกาย หรื อความเจ็บป่ วยของบุคคลภายนอกใดๆ
2. ความสูญเสียหรื อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใดๆ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุและเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ซึ่งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณี ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับบาดเจ็บ
3. ใบเสร็ จรับเงินค่ าซ่อมแซม หรื อใบเสร็ จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณี ที่จาเป็ นต้องซื้อ
ของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทาให้ของชิ้นนั้นๆ เสียหาย
4. ใบแจ้งความ
5. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
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ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่ านั้น)
การประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ความรับผิดส่ วนแรกที่ผ้เู อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ ามี)
2. ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผ้เู อาประกันภัยทาขึน้ ซึ่งถ้ าไม่มสี ัญญาดังกล่าวความรับ
ผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึน้
3. ความรับผิดอันเกิดจากหรื อเกีย่ วเนื่องจากการปรับทางแพ่ง อาญา หรื อโดยสัญญา
4. ความรับผิดซึ่งเกิดจากการเป็ นเจ้าของ ครอบครอง การดูแล การควบคุม การใช้ หรื อการให้ สัญญาหรื อการ
ชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย หรื อในนามของผู้เอาประกันภัย สาหรับ
4.1 ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ (รวมทั้งเครื่ องจักรหรื อยานใดๆ ที่ดันหรื อลาก
โดยเครื่ องยนต์) กลไล ซึ่งไม่รวมถึงเรื อพาย เรื อท้ องแบน หรื อเรื อแคนู
4.2 รถจักรยานยนต์
4.3 สัตว์ (ไม่รวมถึงม้า สุ นัข และแมว)
4.4 อาวุธปื น (ไม่รวมถึงปื นที่ใช้ เพื่อการเล่นกีฬา)
5. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินซึ่งเป็ นของผู้เอาประกันภัยเอง หรื อที่อยู่ในความครอบครอง
หรื อการควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
6. การสู ญเสียหรื อความเสียหายที่เกีย่ วกับความรับผิด ซึ่งถือเอาสิทธิตามสัญญา
7. การสู ญ เสี ย หรื อความเสี ยหายที่เกี่ยวข้ องกับ ผู้เอาประกันภัยซึ่งกระทาโดยจงใจ เจตนามุ่งร้ าย หรื อการ
กระทาที่ผดิ กฎหมาย
8. ความรั บ ผิด ซึ่ งเกิดจากคาแนะน าหรื อ บริก ารทางเทคนิคหรื อ วิชาชี พใดๆ โดยผู้เอาประกัน ภัย หรื อ ผู้ที่
ทาหน้ าที่แทนผู้เอาประกันภัย รวมถึงการที่ผ้เู อาประกันภัยหรื อผู้ที่ทาแทนผู้เอาประกันภัยให้ การรักษา เว้น
แต่การปฐมพยาบาล
9. การกระท าของสั ตว์ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เอาประกันภัย หรื อทรัพย์ สินที่ผู้เอาประกันภัย เป็ น
เจ้าของควบคุมดูแล
10. การปรับทางแพ่ง อาญา หรื อโดยสัญญา
11. ค่าเสียหายที่กาหนดขึน้ เพื่อลงโทษเป็ นตัวอย่างหรื อค่าเสียหายทวีคูณ
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(T8)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสียหรื อเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
ความรับ ผิด ส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ ว นแรกที่ผูเ้ อาประกัน ภัยต้องรับผิด ชอบเองสาหรั บการ
สูญเสียหรื อความเสียหาย ในแต่ละครั้งและทุกๆครั้ง
ทรัพย์สินส่ วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนาติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ของใช้ ในบ้ าน หมายถึ ง ของใช้ที่ ใช้ป ระจ าในบ้า นโดยปกติ แ ล้ว บุ ค คลทั่ว ไปจะไม่ น าติ ด ตัว ไปใน
ขณะเดินทาง ได้แก่ เสื้อผ้าที่ไม่จาเป็ นสาหรับการเดินทาง เครื่ องครัว เครื่ องอานวยความสะดวกภายในบ้าน เป็ นต้น
ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่เป็ นสัญลักษณ์ หรื อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรื อสิ่งต่างๆที่จาหน่าย
หรื อให้เป็ นที่ระลึก
เครื่ องประดับ หมายถึง สิ่ งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ และนาฬิกาที่สวมใส่ เป็ น
เครื่ องประดับตามร่ างกาย
ความคุ้มครอง
การประกั น ภั ย นี้ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองถึ ง การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ น ทางหรื อ
ทรัพย์สินที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนาติดตัวไปด้วยในการเดินทางซึ่งผูเ้ อาประกันภัยนาติดตัวไปด้วยและ
ได้รับการสูญเสียหรื อความเสียหายในระหว่างระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ขณะที่ก ระเป๋ าเดิน ทางหรื อทรัพย์สิน ส่ วนตัว อยู่ในความควบคุมดูแลของพนัก งานโรงแรม หรื อบริ ษ ัท
ผูข้ นส่ ง การสูญเสี ยหรื อความเสียหายเช่นว่านี้ ต้องได้รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝ่ ายบริ หาร
ของโรงแรมนั้น หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ขนส่งนั้น หรื อ
2. เป็ นผลจากบุ ค คลใดๆ กระท าการในลัก ษณะเป็ นการบังคับ อย่างรุ นแรง หรื อโดนข่ ม ขู่ หรื อ ขู่ เข็ ญ
ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อเอากระเป๋ าเดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัวนั้น
บริ ษทั จะชดใช้ให้สาหรับการสูญเสียหรื อความเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง ให้ดงั นี้
1. บริ ษทั จะชดใช้การสูญเสีย หรื อ ความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจานวนเงิน ต่อชิ้น คู่ หรื อชุด ทั้งนี้ ไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริ ษทั อาจเห็นควรชดใช้ให้เป็ นเงินสด หรื อเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรื อซ่อมแซม
ในกรณี ที่ของสิ่งนั้นๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. บริ ษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรื อ เลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรื อซ่อมแซม ซึ่งบริ ษทั จะ
หักค่าเสื่อมราคาเมื่อเป็ นที่ยอมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณี ที่สิ่งของนั้นๆ มีอายุเกิน 1 ปี
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เงื่อนไขเพิม่ เติม
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรื อผูม้ ีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ การโรงแรม
และสายการบินที่มีอานาจควบคุมดูแลสถานที่ที่เกิดความสู ญเสียหรื อความสู ญหาย หายใน 24 ชัว่ โมงนับ
จากเหตุก ารณ์ และต้องแนบบัน ทึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของผูม้ ีอานาจหน้าที่ ดงั กล่า วมาพร้ อมกับการ
เรี ยกร้องด้วย
2. ในกรณี บริ ษ ัทได้จ่ ายค่ าสิ น ไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ แล้ว บริ ษ ัทจะเข้ารับช่ วงสิ ทธิข อง
ผูเ้ อาประกัน ภัย เพื่อใช้สิทธิ เรี ยกร้ องต่อ ต่ อบุ ค คลใดๆ หรื อองค์ก รใดๆ เฉพาะในส่ วนที่ บริ ษทั ได้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี้ ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่งมอบเอกสาร
ต่างๆพร้อมดาเนิ นการเท่าที่จาเป็ น เพื่อป้ องกันสิ ทธิท้ งั หลายเช่น ว่านั้น และจะต้องไม่กระทาการใดๆอัน
เป็ นที่เสียหายต่อบริ ษทั
3. ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องรั บผิด ชอบสาหรับความเสี ยหายส่ วนแรกต่ อการสู ญ เสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ
ในจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของการสูญเสีย หรื อความเสี ยหาย
แต่ละครั้ง และทุกๆการสูญเสีย หรื อความเสียหาย (ถ้ามี)
4. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการทุกประการเท่าที่จะทาได้เกี่ยวกับกระเป๋ าเดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัว โดย
ก. ไม่ทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผดู ้ ูแล และ
ข. ต้องจัดการป้องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื่อให้ทรัพย์สินส่วนตัวและกระเป๋ าเดินทางปลอดภัย
สิ่งของที่เป็ นคู่ หรื อชุดจะถือว่าเป็ นสิ่ งของหนึ่ งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ่ งคู่ กล้องถ่ายรู ปและเลนส์ และ
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ ผูเ้ อาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเรี ยกร้อง
ค่ าสิ น ไหมทดแทนในข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์ ก ารสู ญ เสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ น ทางและ
ทรัพย์สินส่ วนตัว ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสู ญเสียหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สิน
ส่วนตัวอันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และ โฮลอิน-วัน (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งเท่านั้น
การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนการสู ญเสียหรื อเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. จดหมายรับรองความสู ญเสียหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายบริ หารโรงแรมหรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ผูข้ นส่ง กรณี การสูญเสียหรื อความเสียหายนั้นอยูใ่ นความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ง
3. รายการและราคาของที่สูญเสียหรื อเสียหาย รวมถึงใบเสร็ จรับเงิน(ถ้ามี)
4. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
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ข้ อยกเว้ นเฉพาะ(ใช้ บังคับ สาหรั บข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญ เสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์ สิน
ส่ วนตัวเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
1. สั ตว์ ยานพาหนะที่เดินด้ วยเครื่ องจักรกล (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบยานพาหนะนั้นด้ วย) รถจักรยานยนต์
หรื อ รถยนต์ ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของใช้ ในบ้ าน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพวาด เครื่ องประดับมีค่า
ได้ แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่ องทอง เครื่ องเงินทั้งปวง เลนส์ คอนแท็คเลนส์ เก้าอีม้ ลี ้อสาหรับคนพิการ
ฟันปลอม ขาแขนปลอม เหรียญกษาปณ์ หรื อของที่ระลึก เครื่ องดนตรี ใบหุ้น หนังสื อสั ญญา หลักทรัพย์
ทุกประเภท โฉนด การสู ญหายของ เงินสด ธนบัตร พันธบัตร คูปอง แสตมป์ เอกสารตัว๋ เงิน บัตรเครดิต
หรื อการเปลีย่ นทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจาตัว ใบขับขี่ เอกสารเดินทาง
2. การสู ญเสียหรื อความเสียหายของอุปกรณ์ที่เช่ า หรื อให้ เช่ า
3. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่ วงหน้ า หรื อของที่ระลึก
และสิ่งของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรื อส่ งทางเรื อ โดยมิได้ ไปด้ วยกันกับผู้เอาประกันภัย
4. การสู ญเสียหรื อความเสียหายของสินค้า หรื อตัวอย่างสินค้า
5. การสู ญเสียหรื อความเสียหายของข้ อมูลที่บันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรื อ
สิ่งอื่นใดในทานองเดียวกัน
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองการสู ญเสียหรื อความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัว อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. การสู ญเสียหรื อความเสี ยหายที่มีสาเหตุมาจากการสึ กหรอ การเสื่ อมสภาพทีละน้ อย แมลงกัดกิน สั ตว์ ที่
ชอบทาลายพืชได้ แก่ หนู การเสื่ อมสภาพในตัวเอง หรื อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่ องจากผู้เอาประกันภัย
ดาเนินการใดๆ เพื่อทาการซ่ อมแซม การทาความสะอาด หรื อการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ
2. การยึดทรัพย์ หรื อการกักกันทรัพย์ภายใต้ กฎหมายศุ ลกากร การริบทรัพย์ โดยรัฐบาล การขนส่ งสินค้าผิด
กฎหมาย หรื อ กระทาการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย
3. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ย หายต่ อทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ การชดใช้ จากแหล่ งอื่ น ได้ แก่ ทรั พ ย์ สิ นที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น การได้ รับการชดใช้ จากบริษัทรับจ้างขนส่ ง หรื อโรงแรม
4. การสู ญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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(T9)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสียหรื อเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
ความรับ ผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ ผเู ้ อาประกัน ภัยต้องรับผิด ชอบเองสาหรับการ
สูญเสียหรื อความเสียหาย ในแต่ละครั้งและทุกๆครั้ง
ทรัพย์สินส่ วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนาติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ของใช้ ในบ้ าน หมายถึ ง ของใช้ที่ ใช้ป ระจ าในบ้า นโดยปกติ แ ล้ว บุ ค คลทั่ว ไปจะไม่ น าติ ด ตัว ไปใน
ขณะเดินทาง ได้แก่ เสื้อผ้าที่ไม่จาเป็ นสาหรับการเดินทาง เครื่ องครัว เครื่ องอานวยความสะดวกภายในบ้าน เป็ นต้น
ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่เป็ นสัญลักษณ์ หรื อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรื อสิ่งต่างๆที่จาหน่าย
หรื อให้เป็ นที่ระลึก
เครื่ องประดับ หมายถึง สิ่ งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ และนาฬิกาที่สวมใส่ เป็ น
เครื่ องประดับตามร่ างกาย
ความคุ้มครอง
การประกั น ภั ย นี้ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองถึ ง การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ น ทางหรื อ
ทรัพย์สินที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของและนาติดตัวไปด้วยในการเดินทางซึ่งผูเ้ อาประกันภัยนาติดตัวไปด้วยและ
ได้รับการสูญเสียหรื อความเสียหายจากภัยธรรมชาติในระหว่างระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศ
บริ ษทั จะชดใช้ให้สาหรับการสูญเสียหรื อความเสียหายให้ดงั นี้
1. บริ ษทั จะชดใช้การสูญเสีย หรื อ ความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจานวนเงิน ต่อชิ้น คู่ หรื อชุด ทั้งนี้ ไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริ ษทั อาจเห็นควรชดใช้ให้เป็ นเงินสด หรื อเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรื อซ่อมแซม
ในกรณี ที่ของสิ่งนั้นๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. บริ ษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรื อ เลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรื อซ่อมแซม ซึ่งบริ ษทั จะ
หักค่าเสื่อมราคาเมื่อเป็ นที่ยอมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณี ที่สิ่งของนั้นๆ มีอายุเกิน 1 ปี
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เงื่อนไขเพิม่ เติม
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรื อผูม้ ีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ การโรงแรม
และสายการบินที่มีอานาจควบคุมดูแลสถานที่ที่เกิดความสูญเสี ยหรื อความสูญหาย ภายใน 24 ชัว่ โมงนับ
จากเหตุก ารณ์ และต้องแนบบันทึ ก เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของผูม้ ีอานาจหน้าที่ ด ังกล่ าวมาพร้ อมกับการ
เรี ยกร้องด้วย
2. ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องรับผิด ชอบสาหรั บความเสี ยหายส่ วนแรกต่ อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ
ในจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของการสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย
แต่ละครั้ง และทุกๆการสูญเสีย หรื อความเสียหาย (ถ้ามี)
3. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการทุกประการเท่าที่จะทาได้เกี่ยวกับกระเป๋ าเดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัว โดย
ก. ไม่ทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผดู ้ ูแล และ
ข. ต้องจัดการป้องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื่อให้ทรัพย์สินส่วนตัวและกระเป๋ าเดินทางปลอดภัย
สิ่ งของที่เป็ นคู่ หรื อชุดจะถือว่าเป็ นสิ่ งของหนึ่ งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ่ งคู่ กล้องถ่ายรู ปและเลนส์
และ อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
การประกัน ภัย ภายใต้ค วามคุ ้มครองในข้อตกลงคุ ้ม ครองฉบับ นี้ ผูเ้ อาประกัน ภัยสามารถใช้สิท ธิ
เรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรื อความเสียหายของกระเป๋ าเดินทางและ
ทรัพย์สินส่ วนตัว ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสู ญเสียหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สิน
ส่วนตัวอันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และ โฮลอิน-วัน (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งเท่านั้น
การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนการสู ญเสียหรื อเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัว อันเนื่ องมาจาก
ภัยธรรมชาติ
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. จดหมายรับรองความสู ญเสียหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายบริ หารโรงแรมหรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ผูข้ นส่ง กรณี การสูญเสียหรื อความเสียหายนั้นอยูใ่ นความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ง
3. รายการและราคาของที่สูญเสียหรื อเสียหาย รวมถึงใบเสร็ จรับเงิน(ถ้ามี)
4. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
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ข้ อยกเว้ นเฉพาะ(ใช้ บังคับ สาหรั บข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญ เสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์ สิน
ส่ วนตัว อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
1. สั ตว์ ยานพาหนะที่เดินด้ วยเครื่ องจักรกล (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบยานพาหนะนั้นด้ วย) รถจักรยานยนต์
หรื อ รถยนต์ ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของใช้ ในบ้ าน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพวาด เครื่ องประดับมีค่า
ได้ แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่ องทอง เครื่ องเงินทั้งปวง เลนส์ คอนแท็คเลนส์ เก้าอีม้ ลี ้อสาหรับคนพิการ
ฟันปลอม ขาแขนปลอม เหรียญกษาปณ์ หรื อของที่ระลึก เครื่ องดนตรี ใบหุ้น หนังสื อสั ญญา หลักทรัพย์
ทุกประเภท โฉนด การสู ญหายของ เงินสด ธนบัตร พันธบัตร คูปอง แสตมป์ เอกสารตัว๋ เงิน บัตรเครดิต
หรื อการเปลีย่ นทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจาตัว ใบขับขี่ เอกสารเดินทาง
2. การสู ญเสียหรื อความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เช่ า หรื อเช่ าซื้อ
3. การสู ญเสี ย หรื อความเสียหาย ต่อทรัพย์สินอันเป็ นผลโดยตรง หรื อโดยอ้อมจากการแข็งข้ อ การกบฏ การ
ปฏิวตั ิ สงครามกลางเมืองการยึดอานาจ หรื อการดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรื อ
ป้ องกันเหตุการณ์ ดังกล่าว การยึดทรัพย์ หรื อการทาลายใต้กบฏข้ อบังคับด่ านกักกัน หรื อศุ ลกากร การริบ
ทรัพย์ตามคาสั่งของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ หรื อหน่ วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย หรื อความเสี่ยงจากการขนส่ ง
หรื อการขายของเถื่อน หรื อผิดกฎหมาย
4. การสู ญ เสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย ที่ส่งไปล่ วงหน้ า ส่ งทางไปรษณีย์
หรื อจัดส่ งแยกต่างหาก
5. การสู ญเสียหรื อความเสียหายของสินค้า หรื อตัวอย่างสินค้า
6. การสู ญเสียหรื อความเสียหายของข้ อมูลที่บันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรื อ
สิ่งอื่นใดในทานองเดียวกัน
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองการสู ญเสียหรื อความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัว อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. การสู ญเสียหรื อความเสี ยหายที่มีสาเหตุมาจากการสึ กหรอ การเสื่ อมสภาพทีละน้ อย แมลงกัดกิน สั ตว์ ที่
ชอบทาลายพืชได้ แก่ หนู การเสื่ อมสภาพในตัวเอง หรื อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่ องจากผู้เอาประกันภัย
ดาเนินการใดๆ เพื่อทาการซ่ อมแซม การทาความสะอาด หรื อการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ
2. การยึดทรัพย์ หรื อการกักกันทรัพย์ภายใต้ กฎหมายศุ ลกากร การริบทรัพย์ โดยรัฐบาล การขนส่ งสินค้าผิด
กฎหมาย หรื อ กระทาการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย
3. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ย หายต่ อทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ การชดใช้ จากแหล่ งอื่ น ได้ แก่ ทรั พ ย์ สิ นที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น การได้ รับการชดใช้ จากบริษัทรับจ้างขนส่ ง หรื อโรงแรม
4. การสู ญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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(T10)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทาง
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
การบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อเจ็ บ ป่ วยรุ น แรง หมายถึ ง ผู ้เอาประกั น ภั ย หรื อสมาชิ ก ของครอบครั ว
ซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฏหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรื อการ
เจ็บป่ วยนั้น เป็ นผลให้ผูเ้ อาประกัน ภัยหรื อสมาชิก ของครอบครั วได้รั บการรั บรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรที่ จ ะ
เดินทางหรื อเดินทางต่อไปสาหรับการเดินทางนั้น
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิ ดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้องของคู่สมรส
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองการเลื่อน หรื อการบอกเลิก การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้ น
ภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทาง อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสี ย ชี วิต หรื อ การบาดเจ็บ สาหัส หรื อ เจ็ บ ป่ วยรุ นแรง ของผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ สมาชิ ก ของ
ครอบครัว ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
2. การเกิ ด การนัด หยุด งานขึ้ นโดยไม่ค าดคิ ด การจลาจล สงครามกลางเมื อง ซึ่ งเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ทาให้ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
3. เมื่อที่พกั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้
น้ าท่วม หรื อภัยธรรมชาติคล้ายกัน ได้แก่ พายุใต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว
4. ได้รับจดหมายเรี ยกให้ไปเป็ นพยานที่ศาล หรื อได้รับหมายบังคับจากศาล
บริ ษทั จะชดใช้เงิน คืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับการสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายของการเลื่อนหรื อการ
บอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว ได้แก่เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตัว๋
ล่วงหน้า และ /หรื อค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า เฉพาะความสูญเสี ยหรื อความเสียหายซึ่ง
ไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่นและเป็ นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันเริ่ มต้นการ
เดินทาง และ /หรื อค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ความคุม้ ครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อ
ผูเ้ อาประกัน ภัยได้เอาประกัน ภัยก่อนได้ทราบเหตุก ารณ์ ใดๆ ซึ่ งอาจก่ อให้เกิด การเลื่อน หรื อการบอกเลิก การ
เดินทางนั้น

Page 33 of 48

การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนการเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทาง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสือจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบินระบุจานวนเงินที่เก็บ
3. ใบรั บ รองแพทย์ข องผู ้เอาประกัน ภัย หรื อสมาชิ ก ของครอบครั ว กรณี การบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ
เจ็บป่ วยรุ นแรง
4. สาเนาใบมรณะบัตรของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกของครอบครัว กรณี เสียชีวิต
5. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทางเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ค้มุ ครองการเลื่อน หรื อการบอกเลิกการเดินทาง อันเกิดจากหรื อ
สื บเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการควบคุมหรื อ กฏข้ อบังคับของรัฐบาล
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชาระหนีส้ ิน หรื อขาดการชาระหนีส้ ินของบริษัทจัดการท่ องเที่ยว
หรื อผู้ทาการขนส่ งอันเป็ นสาเหตุให้ มกี ารบอกเลิกการเดินทาง
3. การสู ญเสียหรื อความเสียหายใดๆ ที่ได้ รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัยอื่นที่ยงั มีผลบังคับ หรื อ
โครงการของรัฐบาล หรื อการที่จะได้ รับการชดใช้ จากแหล่ งอื่น ได้ แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการ
ท่ องเที่ยว หรื อผู้ดาเนินการอื่นใดที่เกีย่ วกับการเดินทาง อาหาร และที่พกั
4. โรคเอดส์ หรื อผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของเชื้ อไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ที่สัมพัน ธ์ กับโรค
เอดส์
5. กามโรค หรื อโรคใดๆ ที่ตดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การทาประกันภัยนีภ้ ายในเวลาตา่ กว่า 7 วันก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวติ หรื อการบาดเจ็บ
สาหัสจากอุบัตเิ หตุของผู้เอาประกันภัย หรื อสมาชิกของครอบครัว)
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(T11)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่าใช้ จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครื่ องบิน
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาตจากัดความเพิม่ เติม
การบาดเจ็บสาหัส หรื อ การเจ็บป่ วยรุนแรง หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัย หรื อสมาชิกของครอบครัว ซึ่งต้อง
ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฏหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยนั้น
เป็ นผลให้ผูเ้ อาประกันภัย หรื อสมาชิกของครอบครัว ได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรที่จะเดินทาง หรื อ
เดินทางต่อไปสาหรับการเดินทางนั้น
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิ ดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ของคู่สมรส
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้ชาระไปสาหรับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และ/หรื อ ค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามมาจากการที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกาหนดเนื่องจาก
1. การเสี ย ชี วิต หรื อ การบาดเจ็บ สาหัส หรื อ เจ็ บ ป่ วยรุ นแรง ของผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ สมาชิ ก ของ
ครอบครัว ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
2. เครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้
3. ภัยธรรมชาติ ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
4. การเกิ ด การนัด หยุด งานขึ้ นโดยไม่ค าดคิ ด การจลาจล สงครามกลางเมื อง ซึ่ งเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ทาให้ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนาของแพทย์
บริ ษทั จะชดใช้ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิด ขึ้น จริ ง แต่ ไม่เกิน จานวนเงิ นเอาประกัน ภัย สุ งสุ ด ตามที่ ระบุ ไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางเพิ่มขึ้น โดยทางเครื่ องบิ น ทางบก ทางเรื อ (ค่าโดยสารชั้น
ประหยัด ในกรณี ที่เป็ นไปได้) หรื อค่ าที่ พกั ที่ เกิ ด ขึ้ น และการสู ญ เสี ย ค่ าเดิน ทาง และ/หรื อค่าที่ พกั ที่ ได้จ่ายไป
ล่วงหน้า หรื อที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องถูกริ บมัดจา หลังจากเริ่ มต้นการเดินทางอันเป็ นผลมาจากสาเหตุขา้ งต้น ทั้งนี้
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนา
ของแพทย์
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ความคุม้ ครองนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัย ก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ
ซึ่ งก่ อให้เกิด การลดจ านวนวัน เดิ น ทางดังกล่าว ผูป้ ระกัน ภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่ าสิ น ไหมทดแทนผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ ายในการลดจ านวนวัน เดิ น ทาง และผลประโยชน์ ก ารเลื่อนหรื อการบอกเลิก การเดิ น ทาง(ถ้ามี) สาหรั บ
เหตุการณ์เดียวกัน พร้อมกันได้
การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนค่าใช้ จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครื่ องบิน
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาตัว๋ เครื่ องบินล่าสุดที่ซ้ือ พร้อมใบเสร็ จรับเงิน
3. ใบรั บ รองแพทย์ข องผู ้เอาประกัน ภั ย หรื อสมาชิ ก ของครอบครั ว กรณี การบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ
เจ็บป่ วยรุ นแรง
4. สาเนาใบมรณะบัตรของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกของครอบครัว กรณี เสียชีวิต
5. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครื่ องบิน
เท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทางอันเกิดจากหรื อ
สืบเนื่องจากโรคเอดส์ หรื อผลตรวจเลือดแสดงได้เป็ นเลือดบวกของเชื้อไวรัส HIV และโรคอื่นๆที่สมั พันธ์กบั โรค
เอดส์
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(T13)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การชดเชยความล่าช้ าในการเดินทาง
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ ให้ค วามคุ ้ม ครองในกรณี ก ารออกเดิ น ทางของยานพาหนะสาธารณะที่ เดิ น ทางตาม
ตารางเวลาที่ ผูเ้ อาประกัน ภัยได้เตรี ยมการไว้ว่าจะใช้เดิ น ทางในต่ างประเทศเกิ ด ความล่ าช้าเป็ นเวลาอย่างต่ า
6 ชัว่ โมงติดต่อกัน นับจากเวลาที่ระบุในแผนการเดินทางที่จดั ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย (อ้างอิงตามเวลาที่ระบุในตัว๋
เครื่ องบิน) เนื่ องจากสภาพอากาศไม่อานวย เครื่ องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรื อการนัดหยุดงาน หรื อการปฏิบตั ิงานอื่น
โดยลูก จ้างของยานพาหนะสาธารณะที่ทาให้ไม่สามารถเดิ นทางได้ บริ ษ ัทจะจ่ ายค่าทดแทนตามจ านวนเงิ น เอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนั้นทุกเวลา 6 ชัว่ โมง
เต็มต่อเนื่องของความล่าช้า สูงสุดไม่เกินจานวนเงินที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนการชดเชยความล่าช้ าในการเดินทาง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาตัว๋ เครื่ องบินและ Boarding Pass
3. จดหมายแจ้งจากผูท้ ี่มีอานาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น
4. จดหมายแจ้งจากสายการบินพาณิ ชย์น้ นั ๆ ระบุว่าเกิดการล่าช้าจริ ง
5. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยความล่าช้ าในการเดินทางเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองการล่าช้าในการเดินทางอันเกิดจากหรื อ สื บเนื่ องจาก
สาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. การนั ด หยุด งาน หรื อ สภาพการจราจรทางอากาศ ที่ เกิ ด ขึ้ นอยู่ ก่ อ นแล้ว หรื อที่ เกิ ด ขึ้ นในวัน ที่
ผูเ้ อาประกันภัยได้ทาประกันภัยนี้
2. การถูกถอนใบอนุญาตผูข้ นส่งทางอากาศ และทางน้ า โดยผูม้ ีอานาจในประเทศนั้นๆ
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(T14)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
ความคุ้มครอง
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยพลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสาหรับการเดินทางทางเครื่ องบิน รถไฟ หรื อ
เรื อ เดิ น ทะเล ที่ ไ ด้ยืน ยัน การเดิ น ทางตามตารางการเดิ น ทางแล้ว ณ จุ ด ที่ ต ้อ งมี ก ารเปลี่ ยนถ่ ายยานพาหนะ
อันเนื่ องมาจากการล่าช้าของเครื่ องบิน รถไฟ หรื อเที่ยวเรื อที่เดินทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนั้น และไม่
สามารถจัดหายานพาหนะอื่นที่จะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 8 ชัว่ โมงนับแต่เวลาที่เดินทางมายังจุด
เปลี่ยนถ่ายยานพาหนะโดยแท้จริ ง บริ ษทั จะชดใช้เงินแก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับค่ าใช้จ่ายสาหรับค่าที่พกั โรงแรม
เพื่อค้างคืน ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริ ง แต่ท้งั นี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และจะชดใช้ให้เพี ยงเหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ งเท่ านั้น ส าหรั บการเดิ น ทางไป
ต่างประเทศแต่ละครั้ง
เอกสารการเรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการพลาดการต่ อเที่ยวบิน (เพิ่มเติมจากเอกสารหลัก ในการเรีย กร้ อ งค่ า
สินไหมทดแทน)
1. ใบเสร็ จรับเงินค่าที่พกั โรงแรม ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ม ที่เกิดขึ้นระหว่างรอการเดินทาง
2. จดหมายแจ้งจากผูม้ ีอานาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น
ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบินเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองค่าใช้ จ่าย หรื อการพลาดการต่อเที่ยวบิน อันเกิดจากหรือ
สื บเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผลมาจากการที่ผ้เู อาประกันภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดเริ่มต้นที่ออกเดินทางครั้งแรก ไม่ว่าด้ วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม
2. ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ ได้ นาหนังสื อแจ้ งจากสายการบิน บริษัทรถไฟ หรื อ
บริษัท เดิน เรื อ หรื อผู้แทนจาหน่ ายบัตรโดยสารหรื อรายการท่ องเที่ยวนั้น ระบุ ถึง สาเหตุข องการล่ าช้ า
ระยะเวลาของการล่าช้ าของสายการบิน ขบวนรถไฟหรื อเรื อเดินทะเล
3. ความล่าช้ าที่เกิดขึน้ เนื่องจากการนัดหยุดงาน หรื อการประท้ วง ซึ่งได้ เริ่มขึน้ หรื อได้ ประกาศก่อนวันที่ออก
กรมธรรม์ประกันภัย หรื อวันที่ระบุไว้ในตัว๋ เดินทาง หรื อวันที่มกี ารเดินทางวันใดวันหนึ่งสุ ดแต่ว่าวันใดจะ
มาก่อน

Page 38 of 48

4. การที่ระบบขนส่ งมวลชนใช้ การไม่ ได้ เนื่ อ งจากการนัดหยุดงานหรื อ การประท้ วงซึ่ งได้ เริ่มขึ้น หรื อ ได้
ประกาศก่อนที่ผ้เู อาประกันภัยจะออกจากบ้ าน หรื อสถานที่ที่ ผ้เู อาประกันภัยควรที่จะสามารถดาเนินการ
เปลีย่ นแปลงการเดินทางได้
5. จ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยไปนั้ นสามารถจะเรี ย กคื น ได้ จากสายการบิ น รถไฟ สายต่ างประเทศ หรื อ
เรื อเดินทะเล
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(T15)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าของกระเป๋าเดินทาง
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองในกรณี กระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างการ
เดินทางหรื อสายการบินส่ งไปผิดสถานที่ หรื อสู ญหายชัว่ คราว หลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋ า
เดินทาง ณ จุดหมายปลายทางตามกาหนดการในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทย (อ้างอิงตามเวลาที่ระบุในตัว๋
เครื่ องบิน)บริ ษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับการซื้อเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งตัว หรื อเครื่ องใช้ส่วนตัวที่
จาเป็ นเร่ งด่วนที่ผเู ้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปก่อนดังนี้
1. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทยเกิ นกว่า 8 ชัว่ โมง

บริ ษทั จะชดใช้เงินคืนตามที่ผเู ้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปจริ งล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทยเกินกว่า 16 ชัว่ โมง
หากกระเป๋ าเดินทาง ยังไม่มาอยูใ่ นความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผู ้
เอาประกันภัยเป็ นจานวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรื อในประเทศไทยเกินกว่า 24 ชัว่ โมง
หากกระเป๋ าเดินทาง ยังไม่มาอยูใ่ นความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู ้ อา
ประกันภัยเป็ นจานวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ น
จานวนเงินไม่เกินจานวนเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และทั้งนี้ผเู ้ อาประกันภัย
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง และข้อตกลง
คุม้ ครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรื อความเสียหายของกระเป๋ าเดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัว
(ถ้ามี) พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
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เงื่อนไขเพิม่ เติม
บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะใน
ส่วนที่บริ ษทั ได้จ่ายค่าชดเชยไป ในการนี้ ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่งมอบเอกสาร
ต่างๆ พร้อมดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อป้ องกันสิทธิท้งั หลายเช่นว่านั้น และจะต้องไม่กระทาการใดๆ ให้เป็ นที่เสียหาย
แก่บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ดาเนินการฟ้องร้องหลังจากเกิดการสูญเสียหรื อความเสียหายต่อบุคคลที่ทา
ให้เกิดการสูญเสียหรื อความเสียหายเช่นว่านั้น
การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนการล่าช้ าของกระเป๋าเดินทาง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินสาหรับการซื้อเสื้อผ้าหรื อเครื่ องใช้ที่จาเป็ น
3. จดหมายรับรองจากสายการบิน
4. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
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(T16)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญหายของเงิน หนังสื อเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความ
เอกสารการเดิ น ทาง หมายถึ ง บั ต รโดยสารที่ ผู ้โ ดยสารช าระค่ า โดยสารให้ แ ก่ ผู ้ให้ บ ริ การขนส่ ง
ทางบก ทางน้ า หรื อ ทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอย่างถูกต้อง
ลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรื อ ที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กาลังประทุษร้าย
เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรื อ การพาทรัพย์น้ ันไป หรื อยื่นให้ชิงทรั พย์น้ นั หรื อยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้
หรื อปกปิ ดการกระทาความผิดนั้นหรื อให้พน้ จากการจับกุม
ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองรวมถึงบรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทนความสู ญเสียหรื อ
ความเสี ยหายของเอกสารการเดิ นทาง เช่น ค่ าใช้จ่ ายในการขอรับหนังสื อเดิน ทาง วีซ่า ใบอนุ ญาตขับขี่ รถยนต์
หนังสือรับรองการเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันแทนเอกสารการเดินทางที่สูญหาย รวมถึงเงินสด
ธนบัตร เช็คเดินทาง หรื อดราฟท์ ของผูเ้ อาประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อภัย
ธรรมชาติระหว่างการเดิน ทางไปต่างประเทศ โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เพื่อ
ความสูญเสียหรื อความเสี ยหายดังกล่าว ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง สู งสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนการสู ญหายของเงิน หนังสื อเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
เมื่อเกิดการสูญหายของเงินหรื อเอกสารการเดินทางขึ้น ผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยทันที และแจ้งการสูญเสี ยหรื อเสี ยหายดังกล่าวต่อบริ ษทั โดยไม่ชกั ช้า
2. ส่งรายการการสู ญเสียโดยละเอียดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เกิดความสูญเสี ย
หรื อความเสียหายนั้น หรื อในทันทีที่สามารถกระทาได้
ผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองต้องจัดส่ งบรรดารายละเอียดและเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความสู ญเสี ย
หรื อความเสียหายตามที่บริ ษทั ต้องการดังต่อไปนี้ และต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ตามความจาเป็ น
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าเดินทาง ค่าที่พกั
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3. ใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทดแทนที่สูญหาย
4. ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจท้องถิ่น กรณี ถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรกรรม
5. หลักฐานอืน่ ๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญหายของเงิน หนังสื อเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
เท่ านั้น)
การประกัน ภั ย ตามข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองนี้ไ ม่ คุ้ ม ครองการสู ญ หายอัน เกิด จาก หรื อ สื บเนื่ อ งจากหรื อ
ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การใช้ บัตรเครดิตทุกชนิด ใบหุ้น เอกสารตัว๋ เงิน
2. ไม่มกี ารรายงานสู ญหายที่เกิดขึน้ กับเจ้าหน้ าที่ตารวจที่มอี านาจในท้ องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมงภายหลัง
จากการเกิดเหตุ และไม่มบี ันทึกประจาวันของเจ้าหน้ าที่ตารวจ
3. การสู ญ หายที่เป็ นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา
และป้ อ งกัน ไว้ ก่ อ นตามสมควรเพื่ อ ความปลอดภั ย ของทรั พ ย์ สิ น นั้ น ตลอดจนถึ ง การสู ญ หายอัน
เนื่องมาจากการแลกเปลีย่ นสกุลเงิน หรื อการลดค่าของเงิน
4. การสู ญหายของเช็ ค เดิ น ทาง โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ร ายงานการสู ญหายต่ อธนาคารหรื อตั ว แทนที่ อ อก
เช็คเดินทางดังกล่าวให้ ภายหลังเกิดเหตุทันที
5. การสู ญหายที่ไม่สามารถพิสูจน์ หลักฐานได้
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(T17)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสียหรื อความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และรางวัลพิเศษสาหรับ “โฮล-อิน-วัน”
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึงไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรื อรถลากถุงกอล์ฟ
ความคุ้มครอง
1. การสู ญเสียหรื อความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
ในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผูเ้ อาประกันภัยสูญหายหรื อเสี ยหาย
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุการณ์อนั ไม่อาจคาดหมายได้ในขณะที่หรื อสื บเนื่ องจากการฝึ กหัด การซ้อม หรื อการ
เล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กหัดกอล์ฟสาธารณะ หรื อในขณะเดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พกั ของ
ผูเ้ อาประกัน ภัยกับสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กหัด กอล์ฟสาธารณะดังกล่าว บริ ษ ัทจะจ่ายค่ าทดแทนให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัยสาหรับการเสียหายหรื อสูญหายนั้นตามที่เกิดขึ้นจริ ง สู งสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับอุปกรณ์หนึ่ งชิ้น หรื อหนึ่ งคู่ หรื อหนึ่งชุด บริ ษทั อาจจ่ายค่าชดใช้หรื อเลือก
ที่จะจัดหาของใหม่มาทดแทน หรื อซ่อมแซมอุปกรณ์ กอล์ฟ โดยหักค่าเสื่ อมราคา ในกรณี ที่บริ ษทั ประเมินมูลค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วไม่คุม้ ค่าที่จะซ่อม บริ ษทั จะชดใช้ให้ผเู ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งว่าอุปกรณ์น้ นั สูญหาย
2. รางวัลพิเศษสาหรับ “โฮล-อิน-วัน”
2.1 กรณี ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัยสามารถท า “โฮล-อิ น -วัน ” ได้ในการแข่ งขัน อย่างเป็ นทางการภายใต้ กฎ
ระเบี ยบ ในการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่ มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยเปิ ดให้บุค คลทั่วไปเข้าร่ วมแข่ งขัน ได้และ
“โฮล-อิน-วัน” ดังกล่าวนี้ ได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผูเ้ ข้าแข่งขัน ผูจ้ ดั สนามและผูจ้ ดั การแข่งขัน หรื อ
2.2 ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยสามารถทา “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการเล่นนอกเหนื อจากการแข่งขันที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 2.1 และ “โฮล-อิน-วัน” ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผูจ้ ดั การสนาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงิน
รางวัลตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อมีการจ่ายเงิน รางวัล “โฮล-อิน -วัน ” ไปครั้งหนึ่ งแล้ว ไม่ว่ากรณี ใดจะไม่มีก ารให้เงิ นรางวัลสาหรั บ
“โฮล-อิน-วัน” ครั้งต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้น้ ี
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การจากัดความรับผิด
จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริ ษทั สาหรับ ข้อตกลงคุม้ ครองการสู ญเสียหรื อความเสียหายของอุปกรณ์
การเล่นกอล์ฟและรางวัลพิเศษสาหรับ “โฮล-อิน-วัน” รวมทั้งสิ้ นไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนการสู ญเสี ยหรื อความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ ฟ และรางวัลพิเศษสาหรับ
“โฮล-อิน-วัน”
เมื่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผูเ้ อาประกัน ภัยสู ญหาย ผูเ้ อาประกัน ภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
หรื อผูม้ ีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงแรม สนามกอล์ฟ หรื อสนามฝึ กหัดกอล์ฟสาธารณะที่มีอานาจ
ควบคุมดูแลสถานที่ที่เกิดการสู ญหาย หรื อความสู ญเสี ยภายใน 24 ชัว่ โมง นับจากเวลาที่เกิดเหตุการณ์ และต้อง
แนบบั น ทึ กเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรของผู ้มี อ านาจห น้ า ที่ ดั ง กล่ า วมาพร้ อ มกั บ การเรี ยกร้ อ งด้ ว ย ทั้ งนี้
ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการทุกประการที่กระทาได้ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของตน
ก. ไม่ทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผดู ้ ูแล และ
ข. ต้องจัดการป้องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื่อให้อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟปลอดภัย
หลักฐานในการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. (อุปกรณ์กอล์ฟ) ใบเสร็ จรับเงินค่าอุปกรณ์กอล์ฟ
3. (อุปกรณ์ก อล์ฟ ) ใบบัน ทึกประจาวัน จากเจ้าหน้าที่ตารวจท้องถิ่น กรณี ถูกชิ งทรัพย์ ปล้นทรัพย์
โจรกรรม
4. (โฮล-อิน-วัน ) กรณี แข่งขัน ใช้หนังสื อรับรองการทาโฮล-อิน -วัน ลงนามโดยผูแ้ ข่ งขัน ผูจ้ ดั การ
สนาม และผูจ้ ดั การแข่งขัน
กรณี อื่นๆ ใช้หนังสือรับรองการทาโฮล-อิน-วัน ลงนามโดยผูจ้ ดั การสนาม
5. หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญเสียหรื อความเสี ยหายของอุปกรณ์ การเล่นกอล์ ฟ และ
รางวัลพิเศษสาหรับ “โฮล-อิน-วัน” เท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ค้มุ ครองความสู ญเสีย หรื อความเสียหายอันเกิดจาก หรื อสื บเนื่อง
จากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลา ดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรื อเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์น้นั
2. ความสู ญ เสี ยหรื อ เสี ย หายที่เกิด ขึ้น ขณะที่อุป กรณ์ ก ารเล่ น กอล์ ฟถู ก ทิ้งไว้ โดยไม่ มีผู้ดู แ ล เว้ น แต่ ความ
สู ญเสียหรื อเสียหายนั้นเกิดขึน้ ภายในอาคารที่ปิดล๊อกทางเข้ าออก หรื อยานพาหนะ
3. ความสู ญเสียหรื อเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึ กหัด การซ้ อม หรื อการเล่นกอล์ฟ

Page 45 of 48

4. ความสู ญเสียหรื อเสียหายอันเป็ นผลมาจากการกระทาโดยเจตนา หรื อความประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรง
ของผู้เอาประกันภัย
5. ความสู ญเสียหรื อความเสียหายอันเกิดจากการยึดทรัพย์หรื อยึดหน่ วงโดยศุลกากรหรื อเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
6. ความสู ญเสียหรื อเสียหายที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ขณะทีอ่ ุปกรณ์การเล่นกอล์ฟบรรทุกอยู่บนเครื่ องบิน
หรื ออากาศยานหรื อยานพาหนะทางนา้
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(T20)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/
การส่ งศพกลับประเทศไทย
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance))
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยระหว่างการเดินทาง และ
จ าเป็ น ต้ อ งเคลื่ อ น ย้า ยผู ้เอาป ระกั น ภั ย ด้ ว ยวิ ธี การที่ เหม าะสมกั บ ค วามจ าเป็ น ตามความ เห็ น หรื อ
คาแนะนาของ บริ ษ ัท แอสไปร์ ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า ผูใ้ ห้บริ การ
หรื อผูแ้ ทนผูม้ ีอานาจของผูใ้ ห้บริ การ เพื่อให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรื อเพื่อนาผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่
ประเทศไทย บริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายดังกล่ าวโดยตรงให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ สู งสุ ดไม่เกินจานวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วิ ธี ข องการเคลื่ อ นย้า ยเพื่ อ การรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น นี้ ผู ้ใ ห้ บ ริ การ หรื อตัว แทนผู ้มี อ านาจของ
ผูใ้ ห้บริ การจะตัดสินใจและกาหนดเกี่ยวกับวิธีการ รู ปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจรวมถึง
ค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรื อ ทางบก ทางรถไฟ หรื อวิธีการขนส่งอย่างอื่นที่เหมาะสม และอยูบ่ น
พื้นฐานของการักษาพยาบาลที่จาเป็ น
ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายที่กาหนดนี้เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริ การซึ่ งกาหนด และ/หรื อจัดเตรี ยมการโดย
ผูใ้ ห้บริ การ สาหรับการขนส่งหรื อการบริ การรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นตามความจาเป็ น
ซึ่งเป็ นผลมาจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในที่น้ ี
การประกัน ภัย นี้ ให้ ค วามคุ ้ม ครองรวมถึงเมื่ อผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รั บ ความบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ วยของ
ผูเ้ อาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิด
การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้น ผูใ้ ห้บริ การ หรื อตัวแทนผูม้ ีอานาจของผูใ้ ห้บริ การ จะดาเนิ นการจัดเตรี ยมการนา
ศพหรื ออัฐิของผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ประเทศไทย โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับการส่งศพหรื ออัฐิกลับ
ประเทศไทยโดยตรงให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงบริ ก ารต่ า งๆ และการเตรี ยมการของผูจ้ ัด การศพ (สัปเหร่ อ ) รวมถึงค่ าหี บศพ
การดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
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ข้ อยกเว้นเฉพาะ(ใช้ บังคับสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน/ การ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่ งศพกลับประเทศไทยเท่ านั้น)
การประกัน ภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สืบเนื่องจากสาเหตุ หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ายร่ างกายตนเอง ไม่ว่า
จะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นกระทา ไม่ว่าจะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้
รวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที่ผเู ้ อาประกันภัยกิน ดื่มหรื อฉีดยาหรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์
สัง่
4. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร
5. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฎิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม
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