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เอกสารสรุปเงือนไขทัวไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น 

กรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger”  

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel 

(Online)) 

คําจาํกดัความ (ทสํีาคัญ) 

ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังของผู ้เอาประกันภัยทีได้รับความ

คุม้ครองซึงเริมตน้และสินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั  

กรณีเดนิทางไปกลบั (Round Trip) 

ความคุม้ครองให้เริมต้นตงัแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออก

จากทีอยู่อาศยัเพือการเดินทางนัน หรือก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออก

จากประเทศไทย 2 ชวัโมง ทงันีแลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึนทีหลงั และ

ดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงัผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงทีอยู่อาศยั

ภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชวัโมงนับแต่กลบัถึงประเทศไทย 

หรือจนกระทงัวนัสินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ

เกิดขึนก่อน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอืนในกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

กรณีเดนิทางไปหรือกลับเพยีงอย่างเดยีว (One – way) 

ความคุม้ครองให้เริมต้นตงัแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออก

จากทีอยู่อาศยัเพือการเดินทางนัน หรือก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออก

จากประเทศไทย 2 ชวัโมง ทงันีแลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึนทีหลงั และ

ดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงัครบ …2.. ชัวโมง หลงัจากทีผูเ้อา

ประกนัภยัเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง  ณ จุดทีลงจากยานพาหนะทีผู ้

เอาประกันภัยใช้เดินทาง หรือจนกระทังว ันสินสุดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่าง

อืนในกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

ทงันีการเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทย

นัน ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขนัตอนแลว้เป็น

สาํคญั   

การขยายระยะเวลาการเดินทาง : หากผู ้เอาประกันภัยเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในช่วงเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและ

จําเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนืองในฐานะผู ้ป่วยใน กรมธรรม์

ประกันภยันีจะขยายความคุ้มครองไปจนถึงวนัทีบริษัท หรือบริษัทที

ได้รับมอบอํา นาจพิจา รณ าว่ าผู ้ เอาประ กันภัยสามา รถ ออกจา ก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเดินทางกลบับ้านหรือ

ภูมิลาํเนาได ้ทงันีบริษทัจะจาํกดัความรับผิดสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัทีไดร้ะบุไวที้หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ผูข้นส่งสาธารณะ หมายถึง ผู ้ขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนําทีได้รับอนุญาต

ประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลทีถูกต้องตามกฎหมายในการ

ประกอบธุรกิจการขนส่งผูโ้ดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตามเส้นทางทีได้

กาํหนดไวแ้น่นอนและเป็นเส้นทางตามปกตินิยม 

การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผลประโยชนก์ารเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบติัเหตุ 

2. ผลประโยชนค่์ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

3. ผลประโยชนอื์น ๆ ตามทีระบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ เอกสารแนบทา้ย 

ทงันีบริษทัให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองในข้อทีจํานวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านนั 

 

ข้อยกเว้นทัวไป (ทสํีาคัญ) 

1. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกยีวกับจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพตดิ โรคทาง

พันธุกรรม  

2. ผู้ เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศทีรัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการได้ประกาศเพือเสนอแนะ 

หรือแนะนํา หรือมีการเตือนเกียวกับการนัดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรือการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อ 

3. เมือผู้เอาประกนัภัยกระทําผดิกฎหมายหรือไม่ปฏิบัตติามนโยบายของรัฐบาลรวมทังเงือนไขวซ่ีา 

4. การรักษาพยาบาลทีเกดิจากแพทย์ทีเป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอา

ประกันภัย หรือผู้ที เป็นเพือนเดินทางกับผู้ เอาประกันภัย หรือบุคคลทีมีความเกียวพันกับผู้ เอา

ประกันภัย  

5. การตังครรภ์ โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การคลอดบุตร การทําแท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้นการ

บาดเจ็บนันเกดิจากอุบตัเิหตุทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยันี)  

6. ขณะผู้เอาประกนัภยัฝึกซ้อมหรือร่วมแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันกีฬา หรือการฝึกซ้อมในฐานะ

มือสมคัรเล่น 

7.  การเดนิทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์ หรือการเดินทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่างประเทศ 

8.  สภาพทเีป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-Exiting condition) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

เอกสารนีเป็นเพียงเอกสารสรุปเงือนไขทวัไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันนั ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษา

รายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัทีไดรั้บอยา่งถีถว้น  

***กรุณาตรวจสอบเงือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนี

ขัดหรือแย้งกบัข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยให้ใช้ข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยับังคบัแทน*** 
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กรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger” 

 (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger”  

(Sell through electronic channel (Online)) (One way) 

โดยการเชือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึงเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยันี และเพือ

เป็นการตอบแทนเบียประกนัภยัทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตเ้งือนไข

และขอ้กาํหนดทวัไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้

สญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี 

หมวดที 1 คําจาํกดัความ 

ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือ

เป็นความหมายเดียวกนัทังหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนใน

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงือนไขและ

ขอ้กาํหนดทวัไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย 

ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั และ

เอกสารสรุปสาระสําคัญ เงือนไขและขอ้กําหนดทวัไป ความ

คุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ซึงถือเป็นส่วน

หนึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

2 บริษทั หมายถึง บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

3 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยันี ซึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การ

ประกนัภยัเพือประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั    

4 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

นี และ/หรือ เอกสารแนบ ซึงเป็นบุคคลทีได้รับความคุ้มครอง

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี    

5 ระยะเวลาเอาประกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาตังแต่เริมความคุ้มครองจนกระทังเวลาทีกรมธรรม์

ประกันภัยสินสุดความคุ้มครอง ตามทีระบุไว้ในหน้าตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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6 อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และ

ทาํใหเ้กิดผลทีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั   

7 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึง

เกิดขึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน 

8 การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคทีเกิดขึนกับ      

ผูเ้อาประกนัภยั 

9 การบาดเจ็บสาหสั                

การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง 9.1 ในกรณีของผูเ้อาประกันภัย หมายถึงการบาดเจ็บสาหัส

หรือการเจ็บป่วยรุนแรงซึงต้องการการรักษาจากแพทย ์

และจะมีผลทําให้ผูเ้อาประกันภัยได้รับการรับรองจาก

แพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ตามกําหนดการ

เดินทางเดิม  

9.2 ในกรณีของญาติสนิท หมายถึง การบาดเจ็บสาหสัหรือการ

เจ็บป่วยรุนแรง ซึงได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเป็น

อนัตรายแก่ชีวิต และมีผลทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถ

เดินทางตอ่ไปไดต้ามกาํหนดการเดินทางเดิม  

10 ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังของผูเ้อาประกันภยัทีไดรั้บความ

คุม้ครองซึงเริมตน้และสินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั  

10.1 กรณีเดนิทางไปกลบั (Round Trip) 

ความคุ้มครองให้เริมตน้ตงัแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทาง

ออกจากทีอยู่อาศ ัยเพือการเดินทางนัน หรือก่อนผูเ้อาประกันภัย

เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชวัโมง ทงันีแลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึน

ทีหลงั และดาํเนินต่อเนืองกันไปจนกระทงัผูเ้อาประกนัภยัเดินทาง

กลบัถึงทีอยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชวัโมงนบัแต่

กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังว ันสินสุดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็น

อยา่งอืนในกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

10.2 กรณีเดนิทางไปหรือกลบัเพยีงอย่างเดยีว (One – way) 

ความคุ้มครองให้เริมตน้ตงัแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทาง

ออกจากทีอยู่อาศ ัยเพือการเดินทางนัน หรือก่อนผูเ้อาประกันภัย

เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชวัโมง ทงันีแลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึน

ทีหลงั และดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงัครบ 24 ชวัโมง หลงัจาก
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ทีผู ้เอาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ณ จุดทีลงจาก

ยานพาหนะทีผูเ้อาประกนัภยัใช้เดินทาง หรือจนกระทังวนัสินสุด

ระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน เวน้แต่

จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืนในกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

ทังนีการเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจาก

ประเทศไทยนนั ใหถื้อการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองโดยถูกตอ้งทุก

ขนัตอนแลว้เป็นสาํคญั   

10.3 การขยายระยะเวลาการเดินทาง: หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับ

การรักษาพยาบาลในช่วงเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและ

จาํเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรม์

ประกนัภยันีจะขยายความคุม้ครองไปจนถึงวนัทีบริษทั หรือบริษทั

ทีได้รับมอบอาํนาจพิจารณาว่าผูเ้อาประกันภัยสามารถออกจาก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเดินทางกลบับา้นหรือ

ภูมิลาํเนาได ้ทังนีบริษทัจะจาํกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกินจาํนวน

เงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวที้หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

11 ผูข้นส่งสาธารณะ หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนาํทีไดรั้บอนุญาต

ประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลทีถูกต้องตามกฎหมายใน

การประกอบธุรกิจการขนส่งผูโ้ดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตาม

เสน้ทางทีไดก้าํหนดไวแ้น่นอนและเป็นเส้นทางตามปกตินิยม 

12 แพทย ์ หมายถึง ผูท้ีสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึน

ทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

วิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถินทีให้บริการทางการแพทย ์หรือ

ทางดา้นศลัยกรรม   

13 พยาบาล หมายถึง ผูที้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

14 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์ โดยสามารถรับ

ผูป่้วยไวค้้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีทีมีจํานวน

บุคลากรทางการแพทย์ทีเพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการที

ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิงมีหอ้งสําหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บ

อนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย

สถานพยาบาลของอาณาเขตนนัๆ 
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15 ผูป่้วยใน หมายถึง ผูที้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชวัโมง ซึงตอ้งลงทะเบียนเป็น

ผูป่้วยใน โดยไดร้ับการวินิจฉัยและคําแนะนาํจากแพทย์ตามข้อ

บ่งชีซึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาทีเหมาะสม

สาํหรับการรักษาการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วยนนัๆ และใหร้วมถึง

กรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชวัโมง 

16 สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์ โดยสามารถ

รับผูป่้วยไวค้้างคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการ

เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนนั ๆ 

17 คลินิก หมายถึง สถานพยาบา ลแผ นปัจจุบันทีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ดาํเนินการโดยแพทยใ์ห้ทาํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค 

และไมส่ามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

18 ภูมิลาํเนา หมายถึง ประเทศทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบว่าผูเ้อาประกนัภยัมี

สญัชาตินนัๆ 

19 ญาติสนิท หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พีน้องร่วมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ผูที้เป็นผูดู้แล ผูถู้กดูแลตามกฎหมาย ปู่  ย่า ตา ยายของ    

ผูเ้อาประกนัภยั และบิดา มารดาของคู่สมรส   

20 

 

ผูใ้กลชิ้ดในทางธุรกิจ หมายถึง 20.1 บุคคลทีเกียวข้องกับผู ้เอาประกันภัยในการทํา ธุรกิจ 

(ไม่ใช่ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั) ทีมีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจทีต่อเนืองกบัผูเ้อาประกนัภยั และมีการพึงพาทาง

ธุรกิจซึงกนัและกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

20.2 บุคคลทางธุรกิจทีร่วมเดินทางไปกับผูเ้อาประกันภัยด้วย

จุดหมายเดียวกันและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของผูเ้อา

ประกนัภยั หรือ 

20.3 ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 

21 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัทีเป็น

สากล และนาํมาซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความ

จาํเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกับขอ้สรุปจากประวติัการ

บาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออืนๆ (ถา้มี) 

22 ความจาํเป็นทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ทีมีเงือนไข ดงันี 
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   22.1 ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะการ

บาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 

   22.2 ตอ้งมีข้อบ่งชีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน

เวชปฏิบติัปัจจุบนั 

   22.3 ต้องมิใช่ เพือความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของ

ครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาล

เพียงฝ่ายเดียว และ 

   22.4 ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล

ผูป่้วยทีเหมาะสม ตามความจาํเป็นของภาวะการบาดเจ็บ

หรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการนนัๆ 

23 ค่ า ใช้ จ่ า ย ที จํา เ ป็ นแ ล ะ

สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีควรจะเป็นเมือเทียบกบั

การให้บริการของโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ

คลินิกทีเรียกเก็บกบัผูป่้วยทวัไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

เวชกรรม หรือคลินิกซึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานนั 

24 สภาพทีเป็นมาก่อน 

การเอาประกนัภยั 

หมายถึง โรค (รวมทงัโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติทีเกิด

ขึนกบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 24 เดือน ก่อนวนัทีความคุม้ครอง

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะมีผลบงัคบัซึงมีนยัสําคญัเพียงพอที

ทาํใหบุ้คคลทวัไปพึงแสวงหาการวินิจฉยั ดูแลหรือรักษา หรือทาํ

ใหแ้พทย ์พึงใหก้ารวินิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

25 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (AcquiredImmune Deficiency Syndrome) 

ซึงเกิดจากการติดเชือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการ

ติดเชือจุลชีวภาพ เนืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือ

การติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึงโดยผลการตรวจเลือดแสดง

เ ป็ น เ ลื อ ด บว ก ข อ ง ไ ว รั ส  HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) การติดเชือจุลชีวภาพ ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเชือที

ทาํให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii 

Pneumonia) เชือทีทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบหรือเรือรัง 

(Organism Or Chronic Enteritis) เชือไวรัส (Virus) และ/หรือ 

เชือราทีแพร่กระจายอยู่ทวัไป (Disseminated Fungi Infection) 

เนืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดั
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เฉพาะเนืองอก Kaposi’s Sarcoma เนืองอกเซลลน์าํเหลืองที

ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 

Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืนๆ ซึงเป็นทีรู้จกัในปัจจุบนั

นีว่าเป็นอาการของภูมิคุ ้มกันบกพร่อง(Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) หรือซึงเป็นสาเหตุทีทาํให้คนทีเป็น

เสียชีวิตอยา่งกระทนัหนั เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนั

บ ก พ ร่ อ ง  (AIDS) ใ ห้ ร ว ม ถึ ง เ ชื อ ไ ว รั ส  HIV(Human 

Immunodeficiency Virus) โรคทีทําให้เ ยือสมองเสือม

(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชือไวรัส 

26 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึงใช้กาํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลาํพัง การ

กระทาํการแทน หรือทีเกียวเนืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึง

กระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ ที

คล้ายคลึงกัน รวมทังเพือต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ

สาธารณชน หรือส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน

ตระหนกหวาดกลวั 

27 บริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ หมายถึง นิติบุคคลทีได้รับมอบอาํนาจจากบริษัทในการให้บริการความ

ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแต่เพียงผูเ้ดียวแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามทีระบุ

ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

28 บา้น หมายถึง สถานทีทีผูเ้อาประกนัภยัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

29 สถานทีทาํงาน หมายถึง สถานทีทีผูเ้อาประกนัภยัทาํงานในประเทศไทย 

30 การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย 

หมวดที 2 เงือนไขและข้อกาํหนดทัวไป 

2.1  สัญญาประกนัภยั 

 สญัญาประกนัภยันีเกิดขึนจากการทีบริษทัเชือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อา

ประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิมเติม (ถา้มี) ทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยั และ/หรือผูเ้อา

ประกันภัยลงลายมือชือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์

ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญ เงือนไขและข้อกาํหนดทัวไป ความคุ้มครอง และข้อยกเวน้ตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยันีไวใ้ห ้
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 ในกรณีทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จใน

ขอ้แถลงตามวรรคหนึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนันไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ 

ซึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนนัๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเก็บเบียประกนัภยัสูงขึนหรือบอกปัดไม่ยอม

ทาํสัญญา สญัญาประกนัภยันีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมี

สิทธิบอกลา้งสัญญาได ้

 บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร

ตามวรรคหนึง 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลยีนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภยั 

              กรมธรรมป์ระกนัภยันี รวมทงัขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั 

การเปลียนแปลงขอ้ความใดๆในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยันี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 

2.3.1 ความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) จะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัตามคาํจาํกดัความ 

"ระยะเวลาการเดินทาง" ทุกครังทีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางภายในระยะเวลาประกนัภยั 

2.3.2 ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) สําหรับการคุม้ครองการเดินทางหลายครัง โดยให้มี

ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังสูงสุดไม่เกิน ..120... วนั  

2.4 การตคีวาม 

 ในกรณีทีมีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ เกิดขึนทีเกียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ตีความตามกฎหมายไทย และ

คู่สญัญาตกลงยินยอมใหฟ้้องร้องในเขตอาํนาจของศาลในประเทศไทย  

2.5 การตรวจทางการแพทย์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจาํเป็น

กบัการประกนัภยันี และมีสิทธิทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อขอ้กฏหมาย

โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้าย 

2.6 การเข้าสวมสิทธิ 

 ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัจะเขา้สวมสิทธิของผูถื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัเพือทีจะใชสิ้ทธินนัทาํการเรียกร้องต่อบุคคล หรือองคก์รทีควรจะ

มีส่วนรับผิดชอบในความสูญเสียนนั และผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งดาํเนินการ

จดัส่งเอกสารและสิงของใดๆ หรือกระทาํการใดๆ ทีจาํเป็นเพือทีจะรักษาสิทธิในการเรียกร้องนนัไวโ้ดยทีผูถื้อ
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กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ทีจะทาํให้สูญเสียสิทธิดงักล่าวภายหลงั

ทีเกิดความสูญเสียนนัแลว้   

2.7 การแจ้งและการเรียกร้อง  

       ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่

กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีทีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้

บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้

โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ สาํหรับสถานการณ์อืนๆ จะตอ้งแจง้ให้เร็วทีสุด แต่ไม่เกิน 30 วนัหลงัจากวนั

เกิดเหตุ  

 กรณีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบในระยะเวลาที

กาํหนดขา้งต้น ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทน หากผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัสามารถพิสูจน์ไดว่้าการไม่แจง้นีเป็นเหตุอนั

สมควรซึงไม่ไดเ้กิดจากความผิดของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั และไดจ้ดัดาํเนินการ

เรียกร้องมายงับริษทัเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.8  การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย  

2.8.1 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 

  การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยที์ระบุอาการสาํคญั  ผลการวินิจฉยั และการรักษา 

3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

4. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

 ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืน

ตน้ฉบบัใบเสร็จทีรับรองยอดเงินทีจ่ายไป เพือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนทีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอืน 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอืนใด หรือจากการประกนัภยัอืน

มาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสร็จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอืน 

เพือเรียกร้องส่วนทีขาดจากบริษทั 
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2.8.2 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตาเนืองจาก

อุบติัเหตุ 

  ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีให้แก่บริษทั

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีแพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ โดยค่าใชจ่้ายของผูถื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยที์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ 

3. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

2.8.3 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตเนืองจากอุบติัเหตุ   

   ผูรั้บประโยชนจ์ะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวิต โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน ์

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบมรณบตัร 

3. สาํเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ 

4. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั     

6. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

7. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

 2.8.4 กรณีเรียกร้องค่าทดแทนอืน ๆ  

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีให้แก่บริษทั

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไดแ้จง้การเรียกร้องต่อบริษทั โดยค่าใชจ่้ายของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผู ้

เอาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั 

3. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทางอืนๆ 

4. บนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ (ถา้มี) 

5. ใบกาํกบัสินคา้และเอกสารประกอบทีเกียวขอ้งอืน ๆ  

6. เอกสารหรือจดหมายยืนยนัของผูข้นส่งสาธารณะ รวมถึงรายละเอียดของการเดินทางที

เกียวขอ้ง (ถา้มี) 
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7. ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับข้อตกลงคุม้ครองการยกเลิกการเดินทาง และ

ข้อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวนัเดินทาง ผูเ้อาประกันภัยจะต้องส่งหลกัฐานเพิมเติม

ดงัต่อไปนี 

ก. เอกสารยืนยนัว่าผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าเดินทางและค่าทีพกั รวมทงัเอกสาร

ตน้ฉบบัของค่าใชจ้่ายเพิมเติมสาํหรับค่าเดินทางและค่าทีพกัทีไดจ่้ายไป  

ข. เอกสารค่ารักษาพยาบาลหรือใบมรณบตัรจากแพทยที์ใหก้ารรักษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยั 

ญาติสนิท หรือผูใ้กลชิ้ดในทางธุรกิจ สาํเนาหมายเรียกตวั 

8. สาํเนาคาํสังในจาํนวนเงินทีตอ้งใชใ้นการประกนัตวั 

9. เอกสารอืนๆ ทีบริษทัอาจขอเพิมเติม หากจาํเป็น 

           การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวจะไม่ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียสิทธิในการเรียกร้องไป หาก

ผูเ้อาประกันภัยแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดังกล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที

กาํหนด เวน้แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.9 การจ่ายค่าทดแทน 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความ

เสียหายทีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้ผูรั้บประโยชน์ส่วนค่า

ทดแทนอยา่งอืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้

ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความ

จาํเป็น แต่ทงันีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

     หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้

ดอกเบียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย ทงันีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระ 

 หากการรักษาพยาบาลไดเ้กิดขึนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอก     

ประเทศไทย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในวนัทีทีระบุไว้ใน

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

2.10 การเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 

 บริษทัจะไม่รับผิดสําหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉอ้ฉลหรือทุจริตของผูถื้อกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าว ทีไดใ้ช้วิธีการหรือ

เครืองมือทีฉอ้ฉลใดๆ เพือใหไ้ดรั้บผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยันี และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์
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ประกนัภยันีไดท้นัที ในกรณีนี บริษทัจะคืนเบียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบียประกนัภยัสําหรับ

ระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  

2.11      การชําระเบียประกนัภัยและการคืนเบียประกนัภัย 

2.11.1 เบียประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัที โดยผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 

และกรมธรรมป์ระกนัภยัจะเริมมีผลบงัคบัตามวนัทีทีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

2.11.2 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภัย

หลงัจากบริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยั

ไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานฑูตและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อน

วนัเริมความคุม้ครอง 

2.11.3 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อา

ประกนัภยั หรือบริษทัสามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ตามเงือนไขทีระบุไว ้ดงันี 

(1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้า

ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตามทีอยู่

ครังสุดทา้ยทีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีนีบริษทัจะคืนเบียประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ

ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตาม

ส่วน 

(2) ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั

นีไดโ้ดยการแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบียประกนัภัย

สําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีไดใ้ช้บังคับมาแลว้ออกตามอตัราเบียประกนัภยัระยะสันตาม

ตารางทีระบุไวด้งัต่อไปนี 

ตารางอัตราเบียประกนัภยัระยะสัน 

ระยะเวลาทีเอาประกนัภัย 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบยีประกนัภัยเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 
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ระยะเวลาทีเอาประกนัภัย 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบยีประกนัภัยเต็มปี 

10 90 

11 95 

12 100 

  การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือนไขในขอ้นี ไม่ว่าจะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการ

บอกเลิกทังฉบับเท่านัน ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ ้มครองเพียงส่วนหนึงส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์

ประกนัภยัได ้

2.12 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีทีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพาทนนัโดย

วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.13      เงือนไขบังคบัก่อน 

 บริษทัอาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบัติ

ถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

หมวดที 3 ข้อยกเว้นทัวไป 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย          

อนัเกดิจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกดิขึนในเวลาดงัต่อไปนี 

1. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้  

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา” นัน ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลือด

ตงัแต่ 150   มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป 

2. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกยีวกับจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพตดิ โรคทาง

พันธุกรรม  

3. การเรียกร้องค่าใช้จ่าย ทุกชนิดทีเกยีวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเชือโรคเกียวกับเพศสัมพันธ์ ระบบ

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น Human Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS) หรือรูปแบบอืนๆ ของ HIV หรือ AIDS ไม่ว่าจะเกดิขึนอย่างไร 
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 4.  ขณะทีผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าทีเป็นทหาร ตํารวจ ผู้ ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงาน

ดบัเพลงิ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิารในสงครามหรือปราบปราม 

5. ขณะทีขณะผู้เอาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมส่ีวนยัวยุให้เกดิการวิวาท 

6. ขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีมีความผดิสถานหนัก หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 

7. ผู้ เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศทีรัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการได้ประกาศเพือเสนอแนะ 

หรือแนะนํา หรือมีการเตือนเกียวกับการนัดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรือการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อ 

8. สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า

จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล         

การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือ

เหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอยัการศึก  

9.  การก่อการร้าย  

10. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เนืองมาจากการเผาไหม้ของเชือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์

ซึงดาํเนินติดต่อไปด้วยตวัเอง 

11. การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอืนใดทีอาจเกิดการ

ระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

12. ขณะทีความเสียหายเกดิขึน ณ ประเทศทียกเว้นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้าม)ี 

13. เมือผู้เอาประกนัภัยกระทําผดิกฎหมายหรือไม่ปฏิบัตติามนโยบายของรัฐบาลรวมทังเงือนไขวซ่ีา 

14. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

15. การรักษาพยาบาลทีเกดิจากแพทย์ทีเป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอา

ประกันภัย หรือผู้ที เป็นเพือนเดินทางกับผู้ เอาประกันภัย หรือบุคคลทีมีความเกียวพันกับผู้ เอา

ประกันภัย  

16. การตังครรภ์ โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การคลอดบุตร การทําแท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้นการ

บาดเจ็บนันเกดิจากอุบัตเิหตุทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยันี)  

17. ขณะทีผู้เอาประกันภัยอยู่ในเรือสินค้า ทีแท่นขุดเจาะนํามัน เหมืองใต้ดิน หรือขณะปฎิบัติการเกียวกับ

วตัถุระเบิด  

18. ขณะผู้เอาประกนัภยัฝึกซ้อมหรือร่วมแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันกีฬา หรือการฝึกซ้อมในฐานะ

มือสมคัรเล่น 

19. ขณะผู้เอาประกนัภยักาํลงัขับขี หรือปฏิบัตหิน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 
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20.  ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุก

ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

21.  ขณะทีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ง สเก็ต 

ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 

หรือเครืองร่อน การเล่นบันจจีมัพ์ การดาํนําทีต้องใช้ถังอากาศและเครืองช่วยหายใจใต้นํา 

22.  การเดนิทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์ หรือการเดินทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่างประเทศ 

23.  สภาพทเีป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-Exiting condition) 

24. กรณีทีผู้ เอาประกนัภัยได้รับการวนิิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของการเจบ็ป่วย 

25.  ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกดิจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซึงกระจายไปทัว 

26. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดจาก หรือเป็นผลสืบเนืองมาจากมลพิษทีเกิดขึนในประเทศที         

ผู้ เอาประกนัภัยเดนิทางไป  

หมวดที 4 ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษทัหรือบริษทัทีได้รับมอบอํานาจ 

ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษทัหรือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจนนัจะอยู่ภายใตก้ฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัของประเทศทีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป การบริการของบริษทัหรือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะอยู่

ภายใตก้ารยินยอมของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง บริษทัและ/หรือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะไม่รับผิดชอบสําหรับ

ความล่าชา้หรือการขดัขวางในการใหบ้ริการตามทีไดต้กลงเนืองจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์การนดัหยุดงาน 

การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ขอ้จาํกดัในการเคลือนยา้ยอย่างเสรี การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย สงคราม

กลางเมือง หรือสงครามต่างชาติ ผลทีเกิดตามมาของสารกมัมนัตภาพรังสี หรือเหตุการณ์ภยัธรรมชาติต่างๆ  

 

หมวดที 5 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยนีมีผลบังคับภายใต้เงือนไขและข้อกําหนดทัวไป ข้อตกลงคุ ้มครอง 

ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพือเป็นการตอบแทนเบียประกันภัยที                   

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองดงัต่อไปนี   
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากอุบตัเิหตุ 

คํานิยาม 

การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตังแต่ข้อมือหรือข้อเท้าและให้หมาย

รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดังกล่าว

ขา้งตน้โดยสินเชิง และมีขอ้บ่งชีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถ

กลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

 

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ                

ทในอาชีพประจาํ และอาชีพอืนๆ ไดโ้ดยสินเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิด

จากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง และทาํ

ให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิด

อุบติัเหตุหรือการบาดเจบ็ทีไดร้ับทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามตาราง

ผลประโยชนด์งันี 

ตารางผลประโยชน์ 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั  สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรสินเชิงนัน ไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

นบัแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ เวน้แต่มีขอ้บ่งชีทางการแพทยช์ดัเจน

ว่า ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตงัแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

หรือสายตาสองขา้ง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั  สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และสายตาหนึงขา้ง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึงขา้ง 
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 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ  

 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านนั  

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีรวมกนั

ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลง

คุม้ครองนียงัไม่เต็มจาํนวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนสินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั

เท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีเหลืออยูเ่ท่านนั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรสินเชิงจากอบุัตเิหต)ุ 

1. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองการได้รับเชือโรค ปรสิต เว้นแต่การตดิเชือโรค หรือ

บาดทะยกั หรือโรคกลวันํา ซึงเกดิจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบัตเิหตุ 

2. ขณะทีผู้ เอาประกนัภัยขับขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้ายกลับภูมิลําเนา   

และ/หรือ การส่งศพกลบัภูมิลาํเนาและการจัดการศพ 

คํานิยาม 

การเ คลือน ย้าย เ พื อการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

หมายถึง 1. การขนส่งผู ้เอาประกันภัย ฉุกเฉินจากสถานทีทีผู ้เอา

ประกนัภยัประสบอบุติัเหตุ หรือเจ็บป่วยไปยงัโรงพยาบาล

ทีใกลที้สุดทีสามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม 

หรือ 

  2. การขนส่งผูเ้อาประกนัภยัหลงัจากรับการรักษาเบืองตน้จาก

โรงพยาบาลในท้องถิน และสภาพร่างกายของผู ้เอา

ประกนัภัยอาํนวยให้มีการเคลือนยา้ยไปโรงพยาบาลอืน

หรือกลบัภูมิลาํเนาเพือการรักษาต่อ หรือเพือการพกัฟืน 

ค่าใช้จ่ายทีได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการเคลือนยา้ย ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลและ

ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการช่วยเหลือทางการแพทย ์การส่งตัว

หรือการส่งศพกลบัภูมิลาํเนา ทงันีค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งตามที

ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและจดัการโดย

บริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ 

การส่งศพกลบั หมายถึง การจัดการทีจําเ ป็นสําหรับการส่งกลับศพหรืออัฐิไปยัง

ภูมิลาํเนา กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตขณะเดินทาง                    

ความคุ้มครอง 

 การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลือนย้ายกลบัภูมลิาํเนา 

  ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนีให้ความคุ ้มครองการเคลือนย้ายเพือการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินสาํหรับผูเ้อาประกนัภยัทีไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วยขณะเดินทาง ภายใน

ระยะเวลาการเดินทาง ซึงเป็นไปตามความเห็นของบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจทีมีความเห็นว่าเหมาะสมทีจะ

เคลือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปยงัสถานทีอืน หรือส่งกลบัภูมิลาํเนาเพือรับการรักษาพยาบาล โดยบริษทัทีไดรั้บ

มอบอาํนาจจะจดัการเรืองการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยวิธีการทีเหมาะสมทีสุดตามสภาพการ

บาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั ทงันีบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายทีไดรั้บความคุม้ครองโดยตรงต่อบริษทั

ทีไดรั้บมอบอาํนาจ  
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วิธีการจดัการเรืองการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ อาจ

รวมถึงการขนยา้ยฉุกเฉินทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยสายการบินพาณิชย ์รถไฟ หรือโดยวิธีอืนที

เหมาะสม 

การตดัสินใจเกียวกับวิธีการขนส่งหรือจุดหมายปลายทางจะทาํโดยบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ โดย

พิจารณาจากความจาํเป็นทางการรักษาของผูเ้อาประกนัภยัเท่านนั 

การส่งศพกลบัภูมลิาํเนา และการจดัการศพ 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองการจดัการส่งศพหรืออฐิักลบั

ภูมิลาํเนา กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง 

ซึงดาํเนินการจดัการโดยบริษทัทีได้รับมอบอาํนาจ ทังนีบริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายทีไดรั้บความคุ้มครองให้กับ

บริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจโดยตรง 

 กรณีส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนาทีไม่ใช่ประเทศไทย จาํนวนเงินความรับผิดของบริษทัจะจาํกดัไม่เกิน

ค่าใชจ่้ายในการส่งกลบัมาประเทศไทยเท่านนั 

 บริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายสาํหรับการจดัการศพโดยสัปเหร่อ ค่าหีบศพ ค่าฝังศพ หรือค่าฌาปณกิจศพตาม

จาํนวนทีจ่ายจริงใหก้บัผูรั้บประโยชน์ ทงันีไม่รวมค่าใชจ่้ายในการจดังานศพ 

 จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสําหรับความคุ้มครองการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือนยา้ยกลบัภูมิลาํเนา หรือความคุ้มครองการส่งศพกลบัภูมิลาํเนาและการจัดการศพ รวมกนัสูงสุดไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือนย้ายกลบัภูมิลาํเนา และ/หรือ การส่งศพกลบัภูมลิาํเนาและการจดัการศพ) 

 บริษทัได้มอบหมายให้บริษัททีไดรั้บมอบอาํนาจ ให้ความช่วยเหลือผูเ้อาประกนัภัยในการจัดการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินตามเงือนไขดงัต่อไปนี 

1. การตดัสินใจต่างๆ จะทาํอย่างดีทีสุดเพือผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกันภัย

เท่านนั 

2. แพทยข์องบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะติดต่อโรงพยาบาลในทอ้งถินหรือถา้มีความจาํเป็นจะขอ

ขอ้มูลจากแพทยป์ระจาํตวัของผูเ้อาประกนัภยัเพือการตดัสินใจทีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของ    

ผูเ้อาประกนัภยั 

3. ผูเ้อาประกันภยัยอมรับว่าการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จะไดรั้บการจดัการโดย

บุคคลากรทางการแพทยข์องบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจทีมีคุณวฒิุในประเทศนนัๆ 

4. การจดัการของบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนันๆ และกฎหมาย

ขอ้บงัคบัสากล บริการของบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
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5. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัปฏิเสธทีจะปฏิบติัตามการตดัสินใจของบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะถือว่า  

ผูเ้อาประกนัภยัไดย้กเวน้ความรับผดิตามกฎหมายของบริษทัและบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจากผลที

อาจจะเกิดขึนตามมาจากการกระทาํของผูเ้อาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัจะเสียสิทธิทีจะไดรั้บ

การบริการจากบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ และการชดใชจ้ากบริษทั 

6. เมือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจไดใ้ห้บริการความช่วยเหลือ บริษทัจะไดร้ับสิทธิเป็นเจา้ของตวัการ

เดินทางเดิม ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งตวัเดินทางนนัให้บริษทัทีได้รับมอบอาํนาจหรือคืนเงินที

ไดรั้บคืนจากบริษทัจดัการเดินทางให้บริษทั ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ได้ซือตวัขากลบัไวแ้ลว้ บริษทั

สงวนสิทธิเรียกเงินค่าใชจ่้ายทีผูเ้อาประกนัภยัควรจะตอ้งชาํระสาํหรับค่าเดินทางกลบัคืนบริษทั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้ มครองการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือนย้ายกลบัภูมิลาํเนา และ/หรือ การส่งศพกลบัภูมลิาํเนาและการจดัการศพ)  

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความ

เสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกดิขึนในกรณดีงัต่อไปนี 

1. การจัดการทีไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดการโดยบริษัททีได้รับมอบอํานาจ เว้นแต่ว่าด้วยสาเหตุ

นอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย  และผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งบริษัททีได้รับมอบ

อํานาจในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิทีจะจ่ายคืน

ค่าใช้จ่ายต่อผู้ เอาประกันภัยเท่าทีบริษัททีได้รับมอบอํานาจในสถานการณ์เดียวกันจะจัดหาให้ และ

ไม่เกนิจํานวนเงินผลประโยชน์ทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

2. ข้อยกเว้นด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล: ความสูญเสียหรือความเสียหายที

เกดิจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซึงกระจายไปทัว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

คํานิยาม 

สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถึง ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไตฝุ้่ น ควนัและเขม่าหนาแน่น

ในอากาศทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภยัใน

การเดินทาง  

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคับ การประกันภัยนีให้ความคุ ้มครองเมือการเดินทางของผูเ้อา

ประกนัภยัทีไดรั้บการยืนยนัแลว้ถูกยกเลิกภายใน 30 วนัก่อนวนัเริมการเดินทาง เนืองจากเหตุการณ์ทีไม่ได้

คาดหมาย และอยูเ่หนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั อนัมีสาเหตุดงัต่อไปนี 

ก. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือญาติสนิท หรือ              

ผูใ้กลชิ้ดทางธุรกิจ หรือ 

ข. การยกเลิกตารางเดินทางของผู ้ขนส่งสาธารณะเนืองจากการจลาจล การนัดหยุดงาน                      

การประทว้ง การก่อความวุน่วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรือ 

ค. การถูกหมายเรียกเพือไปใหก้ารเป็นพยานในศาลของผูเ้อาประกนัภยั      

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัสําหรับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกการเดินทาง

หลงัจากทีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้ สําหรับค่าทีพกั ค่าพาหนะเดินทางทีผูเ้อาประกนัภยัไดท้าํการ

จ่ายเงินล่วงหนา้ไปแลว้ หรือตอ้งจ่ายตามสัญญา หรือค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในการจองโปรแกรมการท่องเทียว หรือ

ค่าปรับสําหรับการยกเลิกการเดินทาง ซึงไม่สามารถเรียกร้องไดจ้ากผูใ้ด โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตาม

จาํนวนค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทงันีค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจะตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการต่างๆ ทีเกียวขอ้งสําหรับการ

เดินทางนนัๆ  

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลกิการเดนิทาง) 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ให้บริษทัจดัการเดินทาง หรือบริษทันาํเทียว  หรือบริษทัจดัการขนส่ง หรือ    

ผูใ้หบ้ริการทีพกัทราบทนัทีเมือจาํเป็นตอ้งยกเลิกการเดินทาง 

กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไมแ่จง้บริษทัจดัการเดินทาง หรือบริษทันาํเทียว หรือผูจ้ดัการขนส่ง หรือผูใ้ห้บริการ

ทีพกัทราบทนัทีหรือแจง้หลงัจาก 48 ชวัโมงนบัจากทีทราบสาเหตุทีตอ้งยกเลิกการเดินทาง โดยทีการล่าชา้ในการ

แจ้งดังกล่าวนันเป็นความผิดของผูเ้อาประกันภยั และหากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ณ วนัทีผูเ้อาประกันภัยแจ้งให้
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ผูเ้กียวขอ้งทราบสูงกว่าค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน ณ วนัทีผูเ้อาประกนัภยัควรจะไดแ้จง้ผูเ้กียวขอ้งทราบ บริษทัจะชดใช้

ให้ผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน ณ วนัทีจะแจง้ผูเ้กียวขอ้งทราบเท่านนั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง

รับผิดชอบส่วนต่างทีไม่ไดรั้บการชดใชจ้ากบริษทัดว้ยตนเอง 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลกิการเดนิทาง) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการยกเลิกการเดินทางอันเกิดจาก หรือสืบเนืองจาก

สาเหตุ หรือเกดิขนึในกรณีดงัต่อไปนี 

1.   การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรือ

รัฐบาลของประเทศปลายทาง  

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรือ

โปรแกรมความคุ้มครองของรัฐบาล หรือ กรณีเรียกคืนได้จากโรงแรม สายการบิน ตวัแทนจัดการ

เดนิทาง ผู้ให้บริการท่องเทียว หรือผู้ให้บริการทีพักอาศัย  

3. การไม่ฉีดวคัซีนตามตารางเวลา หรือตามกฎเกณฑ์ของประเทศปลายทาง 

4. เหตุการณ์ทีผู้ เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดขึน หรือรู้ในวันทีหรือก่อนวันทีออกกรมธรรม์

ประกันภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การล่าช้าในการเดินทาง 

คํานิยาม 

สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถึง ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไตฝุ้่ น ควนัและเขม่าหนาแน่น

ในอากาศทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภยัใน

การเดินทาง  

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองเมือตารางการเดินทางของ      

ผูข้นส่งสาธารณะทีผูเ้อาประกนัภยัไดจ้ดัไวเ้พือการเดินทางล่าชา้กว่ากาํหนดมากกวา่ ...3... ชวัโมงติดต่อกนั นบั

จากเวลาทีระบุในตารางเดินทางทีไดแ้จง้ไวต้่อผูเ้อาประกนัภยั ซึงมีสาเหตุมาจากการนดัหยุดงาน การประทว้ง 

สภาพอากาศเลวร้าย เครืองยนตข์ดัขอ้งหรือความบกพร่องทางโครงสร้างของยานพาหนะของผูข้นส่งสาธารณะ 

หรือไฟไหมอ้ย่างรุนแรง ณ สถานทีออกเดินทาง จนทาํให้ไม่สามารถเดินทางได ้บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์

สําหรับค่าอาหาร และค่าทีพกัตามความเหมาะสมตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวห้น้าตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัสําหรับการล่าชา้กว่ากาํหนดของยานพาหนะสาธารณะทุกๆ …3… ชวัโมงเต็ม

ทงันีไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดทีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดนิทาง) 

การคาํนวณผลประโยชน์จะคาํนวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของ                  

ผูเ้อาประกนัภยักบัเวลาจริงทีถึงจุดหมายปลายทาง 

หากผูข้นส่งสาธารณะไดมี้การจดัหายานพาหนะอืนให้กบัผูเ้อาประกนัภยั การคาํนวณผลประโยชน์จะ

คาํนวณจากผลต่างระหวา่งเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผูเ้อาประกนัภยักบัเวลาจริงทีถึงจุดหมาย

ของยานพาหนะทีผูข้นส่งสาธารณะจดัหาให ้

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดินทาง) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ

สืบเนืองจากสาเหต ุดงัต่อไปนี 

1. ความล่าช้าทีมสีาเหตุดงัต่อไปน ี

1.1 การทีผู้ เอาประกนัภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดนิทางได้ทันเวลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

1.2 การนัดหยุดงานหรือการประท้วงซึงได้เริมขึนและได้มีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบก่อนวันที

กรมธรรม์ประกนัภัยเริมความคุ้มครองโดยทีผู้เอาประกันภยัสามารถเปลียนแปลงการเดนิทางได้ 

2. การสูญเสียหรือเสียหายทีสามารถเรียกร้องได้จากผู้ทีเกยีวข้องอืนๆ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง 

คํานิยาม 

สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถึง ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝุ่ น ควันและเขม่า

หนาแน่นในอากาศทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความ

ปลอดภยัในการเดินทาง  

ยานพาหนะขนส่งสาธารณะ หมายถึง เครืองบินพาณิชย์ รถยนต์โดยสาร เรือสําราญเดินสมุทร รถไฟ 

รถไฟฟ้า ทีได้รับอนุญาตประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาล

ถูกตอ้งตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่งผูโ้ดยสาร 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบังคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองกรณีทีผูเ้อาประกนัภัยพลาด

การต่อยานพาหนะขนส่งสาธารณะเพือการเดินทางต่อเนืองตามตารางการเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะทีได้

ยืนยนัการเดินทางไวแ้ลว้ เนืองจากการเดินทางมาถึงล่าชา้ของผูข้นส่งสาธารณะทีผูเ้อาประกนัภยัใช้บริการอยู่ 

ซึงมีสาเหตุมาจากการนดัหยุดงาน การประทว้ง สภาพอากาศเลวร้าย เครืองยนตข์ดัขอ้งหรือความบกพร่องทาง

โครงสร้างของยานพาหนะของผูข้นส่งสาธารณะ หรือไฟไหมอ้ย่างรุนแรง ณ สถานทีออกเดินทาง และเมือ

เดินทางมาถึงยงัจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะแลว้ยงัไม่สามารถจดัหายานพาหนะอืนทีจะออกเดินทางต่อเนือง ได้

ภายในระยะเวลา...5...ชวัโมงนบัแต่เวลาทีเดินทางมาถึงจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะ  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัให้กบั  

ผูเ้อาประกนัภยัสําหรับการล่าชา้กว่ากาํหนดของยานพาหนะขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนืองทุกๆ …5… ชวัโมง

ติดต่อกนั ทงันีไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดทีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

นอกจากนีบริษทั และ/ หรือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะดาํเนินการจดัการและรับผิดชอบสําหรับค่าที

พักค้างคืนในโรงแรมตามความเหมาะสม กรณีทีมีการล่าช้าในการต่อยานพาหนะขนส่งสาธารณะอย่าง

ต่อเนือง ...5...ชัวโมงติดต่อกนั ตามจาํนวนเงินทีระบุไวห้น้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ทังนีจํานวนเงินเอา

ประกนัภยัรวมสําหรับความคุม้ครองนีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามทีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั 
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เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่าช้า

ของผู้ขนส่ง) 

 การคาํนวณผลประโยชน์จะคาํนวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเดินทางมาถึงจริงกบัเวลาทีออกเดินทาง

โดยยานพาหนะทดแทน  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง) 

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ

สืบเนืองจากสาเหต ุดงัต่อไปนี  

1.  ความล่าช้าจากสาเหตุดงัต่อไปนี 

1.1 การทีผู้ เอาประกนัภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดนิทางได้ทันเวลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

1.2 การนัดหยุดงาน การประท้วงซึงได้เริมขึน และได้มกีารประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบก่อน

วนัทีกรมธรรม์ประกันภัยจะเริมความคุ้มครอง โดยทีผู้ เอาประกันภัยสามารถเปลยีนแปลงการ

เดนิทางได้ 

2.   การสูญเสียหรือเสียหายทีสามารถเรียกร้องได้จากผู้ทีเกยีวข้องอืนๆ 

3.   ค่าทีพักค้างคืนทีไม่ได้จดัการโดยบริษัทหรือบริษัททไีด้รับมอบอํานาจ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตวั 

คํานิยาม 

สัมภาระในการเดนิทางและ 

ทรัพย์สินส่วนตวั 

หมายถึง ของใชส่้วนตวัและทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั หรือทรัพยสิ์นที 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบ และเป็นทรัพยสิ์นทีผูเ้อาประกนัภยั

นาํติดตวัไป หรือซือระหว่างการเดินทาง  

สิงของมีค่า หมายถึง เครืองประดบั อญัมณี นาฬิกา สิงของทีทาํมาจากวตัถุมีค่าหรือหิน

มีค่า ขนสัตว ์เครืองหนงั  

คู่  หรือ ชุด หมายถึง จาํนวนชินของสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัซึง

ประกอบกนัเป็นชุดหรือสามารถใชด้ว้ยกนั 

เงนิพกตดิตวั หมายถึง เหรียญกษาปณ์ ธนบตัร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตวัเดินทาง

บัต ร โ ร ง แ ร ม ที พัก  บัต ร วัน ห ยุ ด พัก ผ่อ น  ห รื อ บัต ร ข อ ง ข วัญ                     

(Gift Vouchers) ซึงสามารถเปลียนเป็นเงินสดหรือออกใหม่ทดแทนได ้

เอกสารส่วนตัว หมายถึง กรีนการ์ด หนงัสือเดินทาง บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี  

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองสําหรับการสูญเสีย เสียหาย 

หรือสูญหายทีเกิดขึนภายในระยะเวลาการเดินทางสําหรับสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตวัของ             

ผูเ้อาประกนัภยัทีนาํไปหรือซือในระหว่างการเดินทาง โดยบริษทัจะชดใชส้าํหรับการสูญเสีย หรือเสียหาย หรือ

สูญหายตามจาํนวนเงินทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินจาํกดัแต่ละรายการ แลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกว่า และ

ทงันีไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ในกรณีทีการสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึน ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที

ตาํรวจในท้องทีทีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว หรือหากอยู่ในความควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม หรือผูข้นส่ง

สาธารณะจะต้องแจง้ฝ่ายบริหารของโรงแรม หรือฝ่ายบริหารของผูข้นส่งสาธารณะ โดยตอ้งแจ้งภายใน 24 

ชวัโมงหลงัจากพบการสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสูญหาย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรซึงไม่อาจ

แจง้ภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ และตอ้งเก็บเอกสารบนัทึก

ประจาํวนัของเจา้หน้าทีตาํรวจ หรือเอกสารรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น โรงแรม 

หรือสายการบินไวเ้ป็นหลกัฐาน  

ในกรณีทรัพยสิ์นทีสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสูญหายเป็นส่วนหนึงของคู่หรือชุด การพิจารณาชดใชจ้ะ

ไม่นาํมูลค่าทรัพยสิ์นทีเป็นคู่หรือชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยสิ์น
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รายการนันๆ ทีเสียหายหรือสูญหายเท่านนั ทงันีจะไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวใ้นหน้าตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

บริษทัสามารถเลือกทีจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้ผูเ้อาประกนัภยัเป็นเงินสด โดยหักค่าเสือมจาก

วงเงินทีจะชดใช้ หรือซ่อมแซมสัมภาระในการเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผูเ้อาประกันภยั  กรณีที

สัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความเสียหายสินเชิงจนไม่สามารถ

ซ่อมแซมได ้บริษทัจะชดใชใ้ห้เสมือนว่าสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวันนัไดสู้ญหายไป และ

เมือบริษทัไดช้ดใชค่้าทดแทนดงักล่าวแลว้ บริษทัมีสิทธิทีจะครอบครองทรัพยสิ์นดงักล่าวและดาํเนินการขาย

ซากตามความเหมาะสม  

ในกรณีพบทรัพยสิ์นทีสูญหายไป ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยจดหมายลงทะเบียน

ทนัทีทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บแจง้ว่าทรัพยสิ์นทีสูญหายไปถูกคน้พบ กรณีบริษทัยงัไม่ไดช้ดใชค่้าทดแทนใหก้บั                                

ผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเรียกคืนทรัพยสิ์นนนั ถา้ทรัพยสิ์นนันไดรั้บความเสียหายและอยู่ภายใต้

ความคุม้ครองนี บริษทัจะจ่ายค่าเสียหาย และวงเงินชดเชยสาํหรับรายการทีเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง

หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัเท่านนั กรณีทีบริษทัไดช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัแลว้ ผูเ้อาประกนัภยั

สามารถเลือกทีจะสละสิทธิในทรัพยสิ์นนนั หรือเรียกคืนทรัพยสิ์นนนั โดยคืนวงเงินทีบริษทัไดช้ดใชใ้ห้ผูเ้อา

ประกนัภยักลบัคืนบริษทัโดยหกัรายการทีไม่ไดรั้บคืนออกไป ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่เรียกคืนทรัพยสิ์นนนัภายใน 

15 วนัจากวนัทีไดรั้บแจง้ บริษทัจะถือวา่ผูเ้อาประกนัภยัเลือกทีจะสละสิทธิในทรัพยสิ์นนนั 

ทงันี การประกนัภยัภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้

ขอ้ตกลงคุม้ครองนีและขอ้ตกลงคุม้ครองการล่าชา้ของสัมภาระในการเดินทางพร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระใน

การเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตวั) 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นส่วนตวัทงัหมด 

2. ในกรณีทีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนีแลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิ

ของผูเ้อาประกนัภยั เพือใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบุคคล หรือองคก์ารใดๆ เฉพาะในส่วนทีบริษทัไดจ่้าย

ค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ ในการนีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบ

เอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าทีจาํเป็น และตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นทีเสียหายต่อบริษทั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดนิทาง

และทรัพย์สินส่วนตัว)               

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง 

1.   สัตว์ รถยนต์ (รวมทังอุปกรณ์ประดบัยนต์) เรือ ยานพาหนะอืน ผลไม้ อาหาร เครืองใช้ในบ้าน วัตถุ

โบราณ งานหัตถกรรม เครืองแก้ว เครืองกระเบือง กระเบืองเคลือบ หินอ่อน เครืองปันดินเผา หรือ
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สิงของแตกง่ายอืนๆ รูปวาด งานศิลปะ แว่นตา (เลนส์ และกรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่วนตัว 

เอกสารสําคญัทางการเงิน แสตมป์ เงนิพกตดิตวั บัตรเครดติ ซิมการ์ด กญุแจ   

2. การสูญเสีย หรือเสียหายสิงของมีค่าทีไม่ได้เกบ็ไว้กับตวัผู้เอาประกนัภยั ยกเว้นได้เกบ็ลอ็คในตู้นิรภัย 

3. การสูญเสียหรือเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่วน รอยคราบ การเสียหายจากสภาพบรรยากาศหรือ

สภาพอากาศ การเสือมสภาพ การรัวไหลของของเหลว การเปรอะเปือนนํามันหรือสารหล่อลืน การ

เปรอะเปือนสีหรือสนิมของสัมภาระในการเดินทาง การบกพร่องของเครืองจักรหรือเครืองไฟฟ้า 

แมลง หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรือความเสียหายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรือขณะกําลัง

ผลติ/ประกอบ และความเสียหายนันเนืองมาจาก การผลติ/ประกอบนัน 

4. การลกัทรัพย์โดยปราศจากการงดัแงะ บุกรุก หรือการใช้กญุแจผี 

5. การสูญเสีย หรือเสียหาย ของกระเป๋าเดนิทางทีไม่มีการปิดลอ็ค หรือถูกทิงไว้โดยไม่มีคนดูแล 

6. การสูญเสีย หรือเสียหายทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัอืน หรือได้รับการชดใช้

โดยผู้ขนส่งสาธารณะ โรงแรม หรือจากแหล่งอืนแล้ว  

7. การสูญเสีย หรือเสียหายต่อกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกันภัยทีได้ส่งไปล่วงหน้า หรือขนส่งแยก

ไปต่างหาก 

8. การสูญเสีย หรือเสียหายของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า ตลอดจนอุปกรณ์ทุกชนิด 

9. การสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยจากการยึด ทําลาย โดยคําสังของรัฐบาล

หรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าทีศุลกากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศปลายทาง 

10. ทรัพย์สินทีซือหลงัจากมาถึงสถานทีปลายทางทีระบุในตวัเดนิทาง 

11. การลกัทรัพย์โดยลูกจ้าง พนักงานของผู้เอาประกนัภัย 

12. การสูญเสียหรือเสียหายทีเกิดขึนในประเทศไทย ยกเว้นการลักทรัพย์ การสูญเสียหรือเสียหายจาก

สายการบินหรือตวัแทนของสายการบิน 

13. การสูญเสียหรือเสียหายของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ยกเว้นเป็นการสูญเสียหรือเสียหายทีเกิดขึน

จากอบัุตเิหตตุ่อผู้ เอาประกนัภัย 

14. การสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณ์ทีเช่า หรือให้เช่า 

15. การสูญเสียหรือเสียหายของข้อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือ

สิงอืนใดในทํานองเดยีวกนั  
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง 

ความคุ้มครอง  

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองกรณีสัมภาระในการเดินทาง

ไปถึงทีหมายล่าช้า หรือถูกส่งไปผิดที หรือสูญหายไปชวัคราวในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง บริษทัจะจ่าย

ผลประโยชน์สําหรับการซือเสือผา้ เครืองแต่งตวั หรือเครืองใชส่้วนตวัทีจาํเป็นเร่งด่วนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั              

โดยจะจ่ายตามจาํนวนเงินตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับทุกๆ ...5... ชวัโมง นบัจากเวลาที ผู ้

เอาประกันภยัเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระในการเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง ทงันีไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัสูงสุดทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทงันี การประกนัภยัภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้

ขอ้ตกลงคุ้มครองนีและข้อตกลงคุ ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและ

ทรัพยสิ์นส่วนตวั พร้อมกนัในเหตุการณเ์ดียวกนัได ้

ดงันัน ในกรณีพิสูจน์ไดว้่าสัมภาระในการเดินทางของผูเ้อาประกันภยัไดสู้ญหายไปอย่างถาวร บริษทั         

จะหกัจาํนวนเงินทีบริษทัไดจ่้ายไปภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี จากจาํนวนเงินค่าทดแทนทีบริษทัใหค้วามคุม้ครอง

ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหาย หรือสูญหายต่อสมัภาระในการเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวั 

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง)  

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชค้วามพยายามอย่างเต็มทีเพือให้มนัใจวา่สัมภาระไดปิ้ดล็อคและมีการระบุขอ้มูล

บนป้ายถูกตอ้งและชดัเจน 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง)  

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง   

1. การล่าช้าซึงเกิดขึนโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วงทีเกิดขึนขณะ

จัดการเดนิทาง หรือก่อนกรมธรรม์ประกันภยัจะเริมความคุ้มครอง แล้วแต่วันไหนจะถึงทีหลงั 

2. สัมภาระในการเดินทางทีมีเอกสารรับรองสําหรับการขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้า (Bill of Loading)  

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air waybill)  ใบตราส่งสินค้าทางรถไฟ (Rail Way Bill) หรือใบรับ

พัสดุภณัฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) เป็นต้น  

3. สัมภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสังของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที

ศุลกากร หรือหน่วยราชการอืนของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ 

4. การล่าช้าทีเกดิขึนในประเทศไทย  

 


