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(ขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำ�ขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำ�ระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนด ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับ   ผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำ�จำ�กัดความ
		
ถ้อยคำ�และคำ�บรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็น
ความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย        หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไข และข้อกำ�หนดทั่วไป
   ข้ อ ตกลงคุ ้ ม ครอง เงื ่ อ นไขเฉพาะ ข้ อ ยกเว้ น เอกสารแนบท้ า ย ข้ อ ระบุ พ ิ เ ศษ
   ใบคำ�ขอเอาประกันภัย บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ถ้อยแถลงอื่นใดที่
   ผูเ้ อาประกันภัยได้ลงนามไว้ และเอกสารสรุป สาระสำ�คัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
   ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท                                 หมายถึง บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย
       หมายถึง บุคคลทีร่ ะบุชอ่ื เป็นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรือ เอกสารแนบ
   ซึง่ เป็นบุคคลที่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
คู่สมรส
       หมายถึง คูส่ มรสของผูเ้ อาประกันภัยทีจ่ ดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรือ ผูท้ ป่ี รากฏชือ่
   ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผูเ้ อาประกันภัยซึง่ ร่วม เดินทางไปด้วยกัน
บุตร		
       หมายถึง บุตรของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่มีอายุ
  ไม่เกินยี่สิบเอ็ดปี (21 ปี) ซึ่งยังไม่ได้สมรส และไม่ได้ประกอบอาชีพ และอยู่ในความ
  อุปการะของผู้เอาประกันภัย
บุคคลในครอบครัว        หมายถึง คู่สมรส และบุตรของผู้เอาประกันภัย
ญาติใกล้ชิด
       หมายถึง คูส่ มรสของผูเ้ อาประกันภัย บิดามารดา ปูย่ า่ ตายาย บุตร พีน่ อ้ งของผูเ้ อาประกันภัย
  ประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส
อุบัติเหตุ
       หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำ�ให้เกิดผล
  ที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
การบาดเจ็บ
       หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
                      และโดยอิสระจากเหตุอื่น
การเจ็บป่วย
       หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย
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ความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ

       หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำ�ให้ผู้เอาประกันภัย
  เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือต้องเข้ารับการรักษา
  พยาบาล
ความรับผิดส่วนแรก        หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
โรงพยาบาล
       หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้าง
  คืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ มีจำ�นวนบุคลากร ทางการแพทย์ที่เพียง
  พอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำ�หรับ
  การผ่าตัดใหญ่ (Major Surgery) และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำ�เนินการเป็น
  “โรงพยาบาล” ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม      หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำ�เนินการเป็น “สถานพยาบาลเวชกรรม” ตาม
  กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
คลินิก      
       หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ ซึ่ง
                      ดำ�เนินการโดยแพทย์ ทำ�การรักษาพยาบาล ตรวจวินจิ ฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ว่ ย
                    ไว้ค้างคืนได้
แพทย์      
       หมายถึง ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูก
  ต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่น
  ที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็นผู้เอา
  ประกันภัยเอง หรือคูส่ มรสตามกฎหมายหรือบุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์ทางเลือก             หมายถึง การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดยวิธกี ารแพทย์แผนไทย
  การแพทย์พน้ื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
พยาบาล     
       หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ป่วยใน      
       หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่จำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
  เวชกรรมไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง (6 ชั่วโมง) ติดต่อกันซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน
  โดยได้ ร ั บ การวิ น ิ จ ฉั ย และคำ � แนะนำ � จากแพทย์ ต ามข้ อ บ่ ง ชี ้ ซ ึ ่ ง เป็ น มาตรฐาน
  ทางการแพทย์และในระยะเวลาที่ เหมาะสมสำ�หรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการ
  เจ็บป่วยนัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็น “ผูป้ ว่ ยใน” แล้วต่อมาเสียชีวติ ก่อนครบ
  หกชั่วโมง (6 ชั่วโมง)
ผู้ป่วยนอก
       หมายถึง ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในห้อง
  รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินกิ ซึง่ ไม่มคี วามจำ�
  เป็นตามข้อวินจิ ฉัยและข้อบ่งชีท้ เ่ี ป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผูป้ ว่ ยใน
มาตรฐานทางการแพทย์      หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล และนำ�มา
  ซึ ่ ง แผนการรั ก ษาที ่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ ป ่ ว ยตามความจำ � เป็ น ทางการแพทย์ แ ละ
  สอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการ
  ชันสูตร หรืออืน่ ๆ (ถ้ามี)
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ความจำ�เป็นทางการแพทย์  หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
  1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือ
      การเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
  2. ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน
  3. ต้องมิใช่เพือ่ ความสะดวกของผูร้ บั บริการหรือของครอบครัวผูร้ บั บริการหรือของ
      ผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและ
  4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม
      ตามความจำ�เป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผู้รับบริการนั้นๆ
ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็น
       หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่
และสมควร
  โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินกิ เรียกเก็บกับผูป้ ว่ ยทัว่ ไปของ
  โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินกิ   ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการ
  รักษานัน้
หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน   หมายถึง หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้เอาประกันภัยที่ ได้รับอนุญาต
  หรือแต่งตั้งจากบริษัท
สภาพที่เป็นมาก่อน
   หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย
  ก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำ�คัญ
การเอาประกันภัย
(สภาพทางการแพทย์ทเ่ี ป็นอยู)่
  เพียงพอที่ทำ�ให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษาหรือทำ�ให้แพทย์
  พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา
เอดส์ (AIDS)
       หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจาก
  การติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส
  เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วย
  ใดๆ ซึ ่ ง โดยผลการตรวจเลื อ ดแสดงเป็ น เลื อ ดบวกของไวรั ส HIV (Human
  Immunodeficiency Virus)  การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จำ�กัด
  เฉพาะเชื้อที่ทำ�ให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii
  Pneumonia) เชื้อที่ทำ�ให้เกิดโรคลำ�ไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic
  Enteritis) เชือ้ ไวรัส (Virus) และ/หรือเชือ้ ราทีแ่ พร่กระจายอยูท่ ว่ั ไป (Disseminated
  Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง ให้รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s
  Sarcoma เนือ้ งอกเซลล์น�ำ้ เหลืองทีร่ ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous
  System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็น
  อาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่าง
  กะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ให้รวมถึงเชื้อไวรัส
  HIV โรคที่ทำ�ให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาด
  ของเชื้อไวรัส
ปีกรมธรรม์ประกันภัย        หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือนับแต่วนั ครบรอบปี
  
  กรมธรรม์ประกันภัยปีต่อ ๆ ไป
ที่อยู่อาศัย		
หมายถึง สถานทีซ่ ง่ึ เป็นทีพ
่ กั อาศัยตามปกติของผูเ้ อาประกันภัยในประเทศไทย
เส้นทางการเดินทาง        หมายถึง การเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง
  ตามที่ระบุไว้ในกำ�หนดการเดินทางในฐานะผู้โดยสารของ สายการบินพาณิชย์
  รวมถึงการหยุดพักเพื่อเติมน้ำ�มันหรือเปลี่ยนเครื่องบิน
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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ผู้ขนส่ง

ขนส่งสาธารณะ

การก่อการร้าย      

การประท้วงหรือ
การนัดหยุดงาน
เครื่องบิน        

       หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งที่ได้รบั ค่าขนส่งจากผูโ้ ดยสาร
  (ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้
  ขนส่งเหล่านั้น
      หมายถึง บริการของสายการบินพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผูโ้ ดยสาร หรือรถโดยสาร
  ประจำ�ทาง รถโดยสารขนาดใหญ่ (Coach) รถไฟ เรือโดยสารขนาดใหญ่ (Ferry)
  ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้บคุ คลทัว่ ไปโดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพือ่ ไปยังจุดหมาย
  ปลายทางตามที่ระบุไว้ในกำ�หนดการเดินทาง
       หมายถึง การกระทำ�ซึง่ ใช้ก�ำ ลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขูโ่ ดยบุคคล หรือกลุม่ บุคคล
  ใดไม่วา่ จะเป็นการกระทำ�เพียงลำ�พัง การกระทำ�การแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร
  ใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำ�เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์
  ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วน
  หนึง่ ส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืน่ ตระหนกหวาดกลัว
       หมายถึง รูปแบบใดๆ ก็ตามของการประท้วงของผู้ใช้แรงงานหรือนัดหยุดงาน ซึ่งมีจุดมุ่ง
  หมายเพื่อหยุดงาน ขัดขวาง หรือแทรกแซงการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ
       หมายถึง เครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารอย่างถูกต้อง
  ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง เฮลิคอปเตอร์

หมวดที่ 2 ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไป
2.1 สัญญาประกันภัย
			 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำ�ขอเอาประกันภัยและข้อ
		 แถลงเพิม่ เติม (ถ้ามี) ทีผ่ เู้ อาประกันภัยลงลายมือชือ่ ให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
		 บริษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ว้ให้ ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยรูอ้ ยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลง
		 ตามวรรคหนึง่ หรือรูอ้ ยูแ่ ล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนัน้ ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบ ซึง่ ถ้าบริษทั ทราบ
		 ข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย สูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทำ�สัญญาประกันภัย
		 สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้าง
		 สัญญาประกันภัยได้ บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
		 เอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2
		
		
		

ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ ข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัยการเปลีย่ นแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือ
ในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์

2.3 ระยะเวลาเอาประกันภัย
		 ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย
2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การเดินทางมีระยะเวลา เริ่มต้นตั้งแต่ที่ผู้
เอาประกันภัยออกจากที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ
				
(1) การสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
						 (2) ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางกลับมาถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือ
						 (3) ยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาที่กลับถึงประเทศไทย
				 2.3.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้งโดยให้มี
				
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุด ไม่เกิน 90 วัน
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				 หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจำ�เป็นต้องรับ
		 การรักษาอย่างต่อเนือ่ งในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัย
		 ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง
				 ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงการบาดเจ็บ
		 การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้
		 โดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำ�เป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุด
		 เท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต
		 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะ
		 ต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย
2.5 การตรวจทางการแพทย์
				 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำ�เป็นกับการ
		 ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำ�การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือหลักศาสนา
		 โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
				 ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีไม่ยนิ ยอมให้บริษทั ตรวจสอบ
		 ประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น
		 บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้
2.6 การจ่ายค่าทดแทน
				 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายในยี่สิบวัน (20 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
		 ทีค่ รบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำ�หรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอืน่
		 จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
				 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็น
		 ไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำ�หนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจำ�เป็นแต่
		 ทั้งนี้ไม่เกินเก้าสิบวัน (90 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
				 หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำ�หนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก
		 ในอัตราร้อยละสิบห้า (15) ต่อปี ของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
2.7 การชำ�ระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
2.7.1 เบี้ยประกันภัยจะถึงกำ�หนดชำ�ระเบี้ยประกันภัยทันทีหรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น
				 2.7.2 ในกรณีทเ่ี ป็นความคุม้ ครองแบบรายเทีย่ ว การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษทั ได้ออกกรมธรรม์
						 ประกันภัยแล้ว จะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA)
						 อันเนื่องมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูต และผู้เอาประกันภัยต้องแจ้ง
						 ให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
				 2.7.3 ในกรณีทเ่ี ป็นความคุม้ ครองแบบรายปี ผูเ้ อาประกันภัยหรือบริษทั ต่างสามารถใช้สทิ ธิในการบอกเลิกกรมธรรม์
						 ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
						 (1) บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่
						
น้อยกว่าสิบห้าวัน (15 วัน) โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้าย
						
ที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัย
						
สำ�หรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองแล้วออกตามส่วน
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						 (2) ผูเ้ อาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ ด้โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นลายลักษณ์
						
อักษรและมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืนหลังจากหักเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
						
ฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกินเดือน)

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

						 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขในข้อนีไ้ ม่วา่ จะกระทำ�โดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการบอกเลิกทัง้
		 ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึง่ ส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้้
2.8 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
				 ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้อง
		 ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
		 อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำ�การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำ�นักงาน
		 คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.9 เงื่อนไขบังคับก่อน
				 บริษทั อาจไม่รบั ผิดชดใช้คา่ ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนีเ้ ว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทน
		 ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 : ข้อยกเว้นทั่วไป
			 การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจาก
		 หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
			 3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำ�ร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ�โดยตนเอง
				
หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ� ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่
				
ผู้เอาประกันภัยกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือมีสารพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์สั่ง
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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			 3.2 การบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
				
ถือครองสติได้ คำ�ว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
				
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบ (150) มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
3.3 สงคราม การรุกราน การกระทำ�ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำ�ที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะ
				
ได้มกี ารประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
				
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้าน
				
รัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
				
การก่อการร้าย
			 3.4 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่อง
				
มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
				
ดำ�เนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
			 3.5 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการ
				
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
3.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำ�รวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
				
ปราบปราม ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินสามสิบวัน
				
(30 วัน) บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยตัง้ แต่ระยะเวลาทีเ่ ข้าปฏิบตั กิ ารสงคราม หรือเยีย่ งสงคราม หรือปราบปราม
				
ปราบปรามนั้นจนถึงวันสิ้นสุดปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป
				
จนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำ�หนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
			 3.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
			 3.8 ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
				
และ/ หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
			 3.9 ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำ�มัน หรือเหมืองใต้ดิน
หมวดที่ 4 : ข้อตกลงคุ้มครอง
			 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนด และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
		 ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำ�ระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง
		 เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีแ่ นบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในหน้าตาราง
		 กรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ
คำ�จำ�กัดความเพิ่มเติม
การสูญเสียอวัยวะ        หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย
                      สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยสิ้นเชิงและมีข้อบ่งชี้ทาง
                      การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา

     หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง       หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ� และ
  อาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
(180 วัน) นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำ�ให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้ดังนี้
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับการเสียชีวิต
สำ�หรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้
เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน (12
เดือน) นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สำ�หรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสอง
ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
สำ�หรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
สำ�หรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
และสายตาหนึ่งข้าง
สำ�หรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
และสายตาหนึ่งข้าง
สำ�หรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
สำ�หรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
สำ�หรับสายตาหนึ่งข้าง

* บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
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ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน
จำ�นวนเงินดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัท จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจำ�นวน
เงินเอาประกันภัย บริษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิน้ สุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำ�นวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่
เท่านัน้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
                                เนื่องจากอุบัติเหตุ)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิด
จากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1.1 การถูกฆ่าหรือถูกทำ�ร้ายร่างกายโดยเจตนา
1.2 การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ� ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
1.3 การบาดเจ็บจากความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่ผู้เอาประกันภัยเป็นอยู่
ก่อนแล้วหรือเป็นก่อนวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจ่ี �ำ เป็นจะต้องกระทำ�เนือ่ งจากได้รบั บาดเจ็บซึง่ ได้รบั การ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำ�ภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.5 การแท้งบุตร
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับจากวัน
เกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็นพิษ
1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลือ่ น (Spondylolisthesis) กระดู ก สั น หลั ง เสื ่ อ ม (Degeneration หรื อ Spondylosis) กระดู ก สั น หลั ง อั ก เสบ
(Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)
ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้มกี ารขยายความคุม้ ครอง
และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว
2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึง
เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลง
หรือขณะที่โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
ดำ�น้ำ�ที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ�
2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพนักงานประจำ�เครื่องบินใด ๆ
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำ�งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรกล
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การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี
		
1. การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
		
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
1.2 ใบมรณบัตร
		
1.3 สำ�เนารายงานชันสูตรพลิกศพ และสำ�เนาบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจ
		
1.4 สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง
		
1.5 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
		
1.6 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
		
2. การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
		
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2.2 ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
		
2.3 สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่า
จะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษา
พยาบาลตามความจำ�เป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
		
ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีความจำ�เป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่กลับ
จากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทำ�ภายในสิบสองชั่วโมง (12 ชั่วโมง) หลังจากมาถึงประเทศไทย
และจำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สำ�หรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจำ�นวน
เงินเอาประกันภัย หรือไม่เกินเจ็ดวัน (7 วัน) ติดต่อกัน แล้วแต่จำ�นวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่
นำ�มาใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุ หรือจำ�เป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินตามข้อตกลงคุ้มครอง “ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศ” (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง มีดังต่อไปนี้์
		
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
		
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก
		
จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิตค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิ
		
วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่าย
		
ในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครือ่ งมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสน้ิ เปลืองทางการแพทย์
		
(เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างทีพ
่ กั รักษาตัว
		
อยูใ่ นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ว่ ยใน
		
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสำ�หรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล
		
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจำ�เป็นทางการแพทย์
		
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจำ�เป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่าสิบสี่วัน (14 วัน)
		
5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
		
เวชกรรมจัดให้สำ�หรับผู้ป่วย และค่าการพยาบาลประจำ�วัน
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย)
		
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
		
1. สภาพทางการแพทย์ทเ่ี ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
		
ที่กำ�ลังเป็นอยู่หรือมีอาการกำ�เริบของโรคที่สืบเนื่องจากสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่
		
2. การตรวจรักษาหรือการแก้ไขภาวะความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาแต่กำ�เนิด (Congenital) หรือ
		
ปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
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3. การตรวจสุขภาพทัว่ ไป การพักฟืน้ หรือการพักเพือ่ การฟืน้ ฟูหรือการรักษาโดยวิธใี ห้พกั อยูเ่ ฉยๆ การตรวจ
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำ�เป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพื่อ
แก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่
จำ�เป็นต้องกระทำ�อันเป็นผลจากการเกิดอุบตั เิ หตุทไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เพือ่ ให้อวัยวะ
ดังกล่าวสามารถกลับมาทำ�งานได้อย่างเดิม
5. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไข
ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำ�หมันหรือการคุมกำ�เนิด
6. การตรวจรักษาโรค อาการ หรือภาวะที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตประสาท โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม
หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้นออธิสซึม ภาวะเครียด วิกลจริต ความผิดปกติ
ของการกินหรือความวิตกกังวล รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพันธุกรรม
7. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่าง ๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมน
ทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติ
ทางเพศ และการแปลงเพศ
9. การตรวจรักษาความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา การทำ�เลสิค ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับอุปกรณ์เพือ่ ช่วยในการมองเห็น
หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
10. การรักษาหรือการบำ�บัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
11. การรักษาพยาบาล การตรวจรักษา ที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบันรวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ�ำ บัดการรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic)
เป็นต้น
12. กาย–อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด
(Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
13. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกีย่ วกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก การทำ�ฟันปลอม การครอบฟัน
การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีที่จำ�เป็นอัน
เนือ่ งจากการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุ หรือเพือ่ บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการบูรณะฟัน
การรักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟนั ปลอม
14. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่ วกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อนั เกิดขึน้ เพือ่ หวังผลกำ�ไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
15. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีเ่ กิดจากแพทย์ทเ่ี ป็นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดามารดา
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
16. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูก
สัตว์ทำ�ร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
17. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ
การตรวจ หรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกี
ทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำ�ลังขึ้น
หรือกำ�ลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่อง
มือช่วยดำ�น้ำ�ที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ�
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
21. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกำ�ลังขับขี่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจำ�อากาศยานใด ๆ
22. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำ�งานในสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรกล

การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน
สามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่ได้รับการรักษาพยาบาล
จากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำ�คัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
		
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
		
4. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง
		
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง
ยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่นหากผู้เอาประกันภัยได้รับการ
ชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำ�เนาใบเสร็จ
ที่มีการรับรองยอดเงินที่ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางโดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจาก
สาเหตุทไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และจำ�เป็นต้องเคลือ่ นย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธที เ่ี หมาะสม
กับความจำ�เป็นตามความเห็นหรือคำ�แนะนำ�ของบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือแพทย์ผู้ดูแลรักษา เพื่อทำ�
การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือเพื่อนำ�ผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายตามที่หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกเก็บกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
		
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บในถิ่นทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย
ควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลังจากนั้น หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็น
ผู้พิจารณาวิธีจะเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยต่อไป
		
ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย)
		
บริษัท และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจารณา
		
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย เป็นการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักที่จำ�เป็น
		
ต้องได้รับการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน
		
2. สถานที่ที่เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย
		
3. วิธีที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายหรือการส่งกลับประเทศถิ่นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
		
แวดล้อมที่บริษัท และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินได้รับในขณะนั้น
		
4. ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทราบ
		
โดยไม่ชักช้า
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย)
		
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
		
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการได้รับบริการซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่า
		
เดินทางหรือค่าบริการท่องเที่ยว
		
2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือจัดให้มีขึ้นโดยหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่กรณีผู้ที่
		
เอาประกันหรือบุคคลที่เดินทางไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือ
		
ฉุกเฉินให้ทราบได้ เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่เดินทาง
		
ไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
		
ในกรณีนี้ บริษัทจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้สำ�รองจ่ายไปก่อน เป็นจำ�นวนเงินตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริง แต่ไม่เกินกว่าค่าบริการทีบ่ ริษทั และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจจากบริษทั เรียกเก็บจาก
บริษทั สำ�หรับการให้บริการทีเ่ หมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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ข้อตกลงคุ้มครอง
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครอง หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันทีเ่ กิดการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง โดยความ
สูญเสียนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
		
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำ�ศพและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำ�เป็นในการจัดการเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ
การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่าย ในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศไทย
(หรือประเทศอื่นที่ได้ระบุชัดแจ้งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย) โดยบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินที่ได้รับมอบ
อำ�นาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ)
		
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ี
		
1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินไม่
		
ได้ให้เป็นผู้จัดหาให้
		
2. ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ ทั้งโดยการฝังหรือการเผา หรือการขนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต
		
กลับสู่ประเทศถิ่นฐาน
การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คำ�จำ�กัดความเพิ่มเติม
บุคคลภายนอก
       หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
                      บุคคลทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูใ่ นระหว่าง
                      ทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุ
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำ�นวนความ
เสียหายทีแ่ ท้จริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำ�หรับผลของความเสียหาย
ดังต่อไปนี้
		
1. การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
		
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก)
		
ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทำ�การอันเป็นการตกลงจ่าย หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่น
ผู้เสียหาย หรือการกระทำ�อันก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก)
		
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ี
		
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติหรือ
		
บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
		
ขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย
		
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในการควบคุมดูแล
		
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
		
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดตามสัญญา
		
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือการใช้ยานพาหนะทุกชนิด
		
อาวุธปืน สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ในครอบครองของผู้เอาประกันภัย ญาติและบุคคลในครอบครัว
		
5. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ หรือการงานของผู้เอาประกันภัย
		
6. ความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำ�พิพากษา ซึ่งมิใช่ศาลไทยหรือที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากคำ�พิพากษาของ
		
ศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
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การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เกิดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
		
3. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
		
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
6. การยกเลิกการเดินทาง
ความคุ้มครอง
		
บริษทั จะชดใช้ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยสำ�หรับการสูญเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ/หรือค่าทีพ
่ กั ทีผ่ เู้ อาประกันภัย
ได้จา่ ยไปล่วงหน้าซึง่ ไม่สามารถเรียกคืนได้จากทีใ่ ดสืบเนือ่ งจากการยกเลิกการเดินทางทีว่ างแผนไว้หลังจากทีก่ ารประกันภัย
นี้มีผลบังคับแล้ว และการยกเลิกการเดินทางนั้น เกิดขึ้นภายในสามสิบ (30) วัน ก่อนวันเริ่มต้นของการเดินทาง ซึ่งเป็น
ผลมาจาก
		
1. การเสียชีวิต ความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผู้เอาประกันภัยหรือ
		
ของคูส่ มรส บุตร บิดามารดาของผูเ้ อาประกันภัย หรือของคูส่ มรส ปูย่ า่ ตายายของผูเ้ อาประกันภัย หรือของ
		
คูส่ มรส พีน่ อ้ งของผูเ้ อาประกันภัย หรือของคูส่ มรส ทัง้ นี้ บริษทั ต้องได้รบั ใบมรณบัตรจากพนักงานผูม้ อี �ำ นาจ
		
หรือคำ�แนะนำ�ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแล เพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการ
		
เดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต
		
2. การต้องไปเป็นพยานศาลของผูเ้ อาประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างระยะเวลาคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
		
ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ทราบมาก่อนที่จะได้มีการเอาประกันภัยนี้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
		
บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำ�หรับ
		
1. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้
		
2. การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ทำ�
		
ประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีขึ้นภายหลังด้วย
		
3. การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด
		
4. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล
		
5. การล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัทขนส่งที่ทำ�ให้
		
การเดินทางต้องถูกยกเลิก
		
6. ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะได้รบั การชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษทั ขนส่ง หรือบริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ ว หรือผูใ้ ห้บริการ
		
การเดินทาง และ/หรือที่พัก
		
7. บริษทั จะไม่จา่ ยทดแทนสำ�หรับการเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ในส่วนของ หรือ เนือ่ งจาก
		
7.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าที่ความผูกพันของผู้เอา
		
ประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกันภัย
		
7.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของ ผู้เอาประกันภัย
		
7.3 การกระทำ�ที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกดำ�เนินคดีอาญา
		
7.4 ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว / ผู้จัดทัวร์ หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที่พัก ในทันทีที่
		
ทราบว่ามีความจำ�เป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทางที่จัดเตรียมไว้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำ�เป็น
		
อันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เกิดเหตุยกเลิกการเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง
		
3. ใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำ�นาจ หรือคำ�แนะนำ�ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้เอา
		
ประกันภัยเพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผล
คุกคามต่อชีวิต
		
4. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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ข้อตกลงคุ้มครอง
7. ความล่าช้าในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากกำ�หนดการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
ของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำ�หนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ ในตารางการบินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
8 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจาก
		
1. สภาพอากาศไม่เอือ้ อำ�นวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผปู้ ระกอบการขนส่งทางเครือ่ งบิน หรือเรือเดินสมุทร
		
หรือรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
		
2. การบกพร่อง หรือการทำ�งานผิดพลาด การชำ�รุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของ
		
เครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
		
3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน
		
หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
		
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดยผู้ขนส่ง
โดยบริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับการเดินทางล่าช้าตามจำ�นวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยสำ�หรับการเดินทาง
ล่าช้าทุกๆ 8 ชั่วโมง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง)
		
บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำ�หรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากในส่วนของ หรือ
เนื่องจาก
		
1. การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ตามเวลา
		
ที่กำ�หนดในรายละเอียดของการเดินทางที่ได้ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัย และไม่สามารถนำ�มาซึ่งหนังสือรับรอง
		
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทขนส่งหรือตัวแทนที่รับผิดชอบในส่วนของจำ�นวนชั่วโมงที่เกิดการล่าช้าและ
		
เหตุผลของการล่าช้านั้น
		
2. การนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่า
		
อากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อการประกันภัยนี้
		
3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำ�สั่งหรือคำ�แนะนำ�ของรัฐบาลของประเทศใดๆ
		
4. การที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงสนามบินหรือท่าเรือ หรือชานชาลารถไฟ สายกว่าเวลาตรวจบัตรโดยสาร
		
ก่อนขึ้นเครื่อง (เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้านั้นเกิดจากการนัดหยุดงาน หรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม
		
ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ)
		
5. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางที่จองไว้ รวมถึง ความ
		
ผิดพลาด การละเลย หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดของการเดินทางที่จองไว้
		
หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จองการเดินทางนั้น
		
6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางผู้เอาประกันภัย
		
7. ผู้เอาประกันภัยที่มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที่พัก ในทันทีที่ทราบ
		
ว่ามีความจำ�เป็นที่จะต้องเดินทางล่าช้าจากตารางการเดินทางที่จัดเตรียมไว้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำ�เป็น
		
อันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำ�ได้แล้ว
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เกิดเหตุเดินทางล่าช้า โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
		
3. หลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดยผู้ขนส่ง
		
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบินที่ได้ยืนยันการเดินทางตาม
ตารางการบินของผู้ขนส่งแล้วในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายลำ� ซึ่งมีสาเหตุมาจากความล่าช้า
ของเครื่องบินเที่ยวที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดเพื่อรอรับการถ่ายลำ� และไม่มีเที่ยวบินอื่นที่จะให้ผู้เอาประกันภัย
สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลาแปดชัว่ โมง (8 ชัว่ โมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
นับแต่เวลาที่เครื่องบินของผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดถ่ายลำ�
		
บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสำ�หรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำ�เป็นจากการพลาดการต่อเที่ยวบิน
ตามจำ�นวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยสำ�หรับการพลาดการต่อเทีย่ วบินทุก ๆ แปดชัว่ โมง (8 ชัว่ โมง) หรือตามเวลา
(ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง การพลาดการต่อเที่ยวบิน)
		
บริษทั จะไม่จา่ ยค่าทดแทนสำ�หรับการเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากในส่วนของ หรือเนือ่ งจาก
		
1. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐ การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางที่จองไว้ รวมถึง ความผิด
		
พลาด การละเลย บกพร่อง หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดของการเดินทางที่
		
จองไว้ หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จองการเดินทางนั้น
		
2. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำ�สั่งหรือคำ�แนะนำ�ของรัฐบาลของประเทศใดๆ
การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เกิดเหตุพลาดการต่อเที่ยวบินโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
		
3. หลักฐานแสดงการพลาดการต่อเที่ยวบิน ที่ออกโดยสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง
		
4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
		
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
9. การลดจำ�นวนวันเดินทาง
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองกรณี หากจำ�นวนวันเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกลดจำ�นวนลงภายหลัง
จากได้เริ่มต้นเดินทางแล้ว เพราะสาเหตุ
		
1. การเสียชีวิตความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผู้เอาประกันภัย
		
หรือของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของ คู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัย
		
หรือของคูส่ มรส พีน่ อ้ งของผูเ้ อาประกันภัย หรือของคูส่ มรส ทัง้ นี้ บริษทั ต้องได้รบั ใบมรณบัตรจากพนักงาน
		
ผู้มีอำ�นาจ หรือคำ�แนะนำ�ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันถึง
		
สาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต
		
2. ผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
		
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการลดจำ�นวน
วันเดินทางดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วน หรือทั้งหมดเพื่อเป็นค่ามัดจำ�หรือจองล่วงหน้าสำ�หรับ
ค่าเดินทางหรือค่าทีพ
่ กั ทีย่ งั ไม่ได้ใช้บริการ หรือค่าปรับสำ�หรับการลดจำ�นวนวันเดินทางดังกล่าวซึง่ ไม่สามารถเรียกร้องได้
จากการประกันภัยอื่นหรือจากแหล่งอื่น ตามจำ�นวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจำ�นวนวันเดินทาง)
		
บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำ�หรับ
		
1. สาเหตุใด ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้
		
2. การรักษาอาการเรือ้ รัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ทีเ่ ป็นสภาพทางการแพทย์ทเ่ี ป็นมาก่อนวันทีท่ �ำ ประกันภัย
		
รวมถึงอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีขึ้นภายหลังด้วย
		
3. การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด
		
4. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล การล้มละลาย
		
การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ วหรือบริษทั ขนส่งทีท่ �ำ ให้การเดินทางต้องถูกยกเลิก
		
5. ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะได้รบั การชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษทั ขนส่ง หรือบริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ ว หรือผูใ้ ห้บริการ
		
การเดินทาง และ/ หรือที่พัก
		
6. บริษทั จะไม่จา่ ยทดแทนสำ�หรับการเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ในส่วนของหรือเนือ่ งจาก
		
6.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าที่ความผูกพันของผู้เอา
		
ประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
		
6.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
		
6.3 การกระทำ�ที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกดำ�เนินคดีอาญา
		
6.4 ความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยที่มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว / ผู้จัดทัวร์ หรือผู้ให้บริการขนส่ง
		
หรือที่พัก ในทันทีที่ทราบว่ามีความจำ�เป็นที่ จะต้องยกเลิก การเดินทางที่จัดเตรียมไว้
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การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันทีเ่ กิดเหตุลดจำ�นวนวันเดินทาง โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
		
3. เอกสารแสดงการลดจำ�นวนวันการเดินทางของผู้ขนส่งหรือหลักฐานแสดงสาเหตุของการลดจำ�นวนวัน
		
การเดินทาง
		
4. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครอง หากกระเป๋าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนือ่ งจากความผิดพลาด
ของผู้ขนส่งเป็นเวลาเกินกว่าแปดชั่วโมง (8 ชั่วโมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายหลัง
จากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามเวลาท้องถิ่น
		
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่จำ�เป็นของผู้เอาประกันภัยตามที่
ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง)
		
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุดัง
ต่อไปนี้
		
1. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดการเดินทาง
		
ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
		
2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
		
3. การถูกริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือพนักงานผู้มีอำ�นาจตาม
		
กฎหมายของประเทศนั้นๆ
		
4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้
การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เกิดเหตุล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
		
3. หนังสือยืนยันความล่าช้าที่ออกโดยสายการบินหรือผู้ขนส่ง
		
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
11. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว
ภายในกระเป๋าเดินทาง
คำ�จำ�กัดความเพิ่มเติม
ทรัพย์สินส่วนตัว
       หมายถึง ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่นำ�ติดตัวไปด้วยในการเดินทาง และทรัพย์สินนั้น
   

  ต้องถูกบรรจุอยูใ่ นกระเป๋าเดินทาง โดยทรัพย์สินนั้นมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นเฉพาะนี้

ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี้ ซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการเดินทาง
		
1.ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่อยู่ภายใต้การ
		
ควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม และความเสียหายเช่นว่านี้ต้องมีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
		
ผู้บริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ หรือฝ่ายบริหารของผู้ขนส่งนั้นๆ
		
2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง โดยผู้เอาประกันภัยต้อง
		
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้งความต่อผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นภายใน
		
เวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ และผู้เอาประกันได้นำ�บันทึกประจำ�วันของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
		
หรือหนังสือ รับแจ้งจากผูม้ อี �ำ นาจในท้องถิน่ นัน้ ให้บริษทั เพือ่ ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
		
ทดแทน ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัย ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ไม่ทำ�ให้
		
สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรแต่ได้กระทำ�โดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำ�ได้แล้ว
		
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว
ภายในกระเป๋าเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จาก ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง หรือโรงแรม หรือสถานที่พักของ
ผู้เอาประกันภัย หรือการรับประกันภัยประเภทอื่น ให้ตามจำ�นวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
ในแต่ละรายการ (เช่น 1 ชิ้น หรือ 1 คู่ หรือ 1 ชุด เป็นต้น) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทมีสิทธิ
จะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		
1.ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ
		
2.จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ
		
3.จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง ณ ขณะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินนั้น
		
ทั้งนี้ หากกระเป๋าเดินทางและ/ หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหายภายหลังจาก
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองนี้ หักด้วยความรับผิดส่วนแรกและจำ�นวนเงินที่
บริษัทต้องจ่ายในข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ถ้ามี)
		
ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำ�ทุกอย่างที่จำ�เป็นตามสมควร หรือตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทใน
การรับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

30

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/ หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายใน
                                 กระเป๋าเดินทาง)

		
ดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ
1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. กระเป๋าทีม่ ลี กั ษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ เป้เดินทาง หรือกระเป๋าทีม่ ลี กั ษณะ
การใช้โดยทัว่ ไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์ครัวเรือน โบราณวัตถุ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์
ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) เครื่องประดับมีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง
คอนแทคเลนส์ ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินสด เช็คเดินทาง
ตั๋วเดินทาง และตั๋วท่องเที่ยว ของที่ระลึก อุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า
3. ความเสียหายหรือการถูกทำ�ลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำ�เนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำ�ความสะอาดหรือการ
ดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใด ๆ
4. ความเสียหายทีเ่ กิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าของศุลกากรหรือเจ้าหน้าทีส่ นามบิน หรือพนักงาน
ผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของ
ผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย สิ่งของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์
หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
6. ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะ ใดๆ หรือความสูญเสียที่
เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น
7. การสูญเสียของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า

การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่กระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
		
3. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
		
4. เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำ�นักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่เกิด
		
ความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทัง้ เอกสารแสดงการจ่ายของผูข้ นส่ง ผูจ้ ดั การหรือเจ้าของสถานพำ�นักนัน้
		
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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ข้อตกลงคุ้มครอง
12. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง
คำ�จำ�กัดความเพิ่มเติม
เงินสด		
       หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำ�ระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เช็คเดินทาง		

       หมายถึง เช็คสำ�หรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทางของผู้เอา
ประกันภัย จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง
		
1. การโจรกรรมโดยปรากฏร่องรอยงัดแงะจากตูน้ ริ ภัยทีถ่ กู ล็อกไว้ ภายในห้องพักของโรงแรมทีผ่ เู้ อาประกันภัย
		
ได้ลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม
		
2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง)
		
1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งต่อผู้บริหารของโรงแรมที่พัก และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
		
หรือแจ้งความต่อผูม้ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นท้องถิน่ นัน้ ภายในเวลา ยีส่ บิ สีช่ ว่ั โมง (24 ชัว่ โมง) นับจากเวลาทีเ่ กิดเหตุ
		
และผู้เอาประกันได้นำ�บันทึกประจำ�วันของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หรือหนังสือรับแจ้งจากผู้มีอำ�นาจในท้องถิ่นนั้น
		
และเอกสารจากผู้บริหารของโรงแรมมาให้บริษัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
		
ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัย ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ไม่ทำ�ให้สิทธิใน
		
การเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควร แต่ได้กระทำ�โดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำ�ได้แล้ว
		
2. ผู้เอาประกันภัยได้ดำ�เนินการตามสมควรที่จะปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย หรือถูกโจรกรรม
		
ตามวิสัยของวิญญูชนพึงปฏิบัติ
		
3. ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำ�ทุกอย่างที่จำ�เป็นตามสมควรหรือตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัท
		
ในการรับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
		
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับการสูญหายหรือการเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยไม่
สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้รับผิดชอบหรือการประกันภัยประเภทอื่นให้ตามจำ�นวนความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน
จำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง)
		
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ี
		
1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
		
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มี
		
ผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใด ๆ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัย
		
ในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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3. ความเสียหายหรือการถูกทำ�ลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทาง รวมทั้งความ
เสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำ�เนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำ�ความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใด ๆ
4. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือทางราชการ
ตำ�รวจของประเทศนั้น ๆ

การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่เงินสดและเช็คเดินทางสูญหายหรือเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง
		
3. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
		
4. เอกสารยืนยันการสูญหายของผูจ้ ดั การหรือเจ้าของสถานพำ�นักทีผ่ เู้ อาประกันภัยพักขณะทีเ่ กิด ความสูญเสีย
		
หรือความเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำ�นักนั้น(ถ้ามี)
		
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ได้แก่ หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยวจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้การเอกสารดังกล่าว
ได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง
		
1. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะของสถานที่พักของผู้เอาประกันภัยที่ถูกล็อกไว้
		
2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
		
สำ�หรับการสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว
		
ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้รับผิดชอบหรือการรับประกันภัยประเภทอื่นสำ�หรับ
		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการทำ�เอกสารใหม่
		
2.2 ค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติมสำ�หรับเหตุจำ�เป็นที่ต้องเลื่อนการเดินทางขากลับ เพราะไม่ได้รับหนังสือ
		
รับรองจากสถานกงศุล ภายในวันครบกำ�หนดระยะเวลาที่ต้องเดินทางกลับตามที่ระบุไว้ในตาราง
		
กรมธรรม์ประกันภัย
		
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
		
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
		
1. การสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทย หรือภายหลังที่
		
ผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดการเดินทางตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
		
2. การสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มี
		
ผูด้ แู ล หรือลืมทิง้ ไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือความสูญเสียทีเ่ ป็นผลมาจากการละเลยของบุคคลผูเ้ อาประกันภัย
		
ในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น
		
3. ความเสียหายหรือการถูกทำ�ลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทาง รวมทั้งความ
		
เสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำ�เนินการ
		
โดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำ�ความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใด ๆ
		
4. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือทางราชการ
		
ตำ�รวจของประเทศนั้น ๆ
การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
นับจากวันที่มีการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
		
3. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
		
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
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5. เอกสารยืนยันการสูญหายของผูจ้ ดั การหรือเจ้าของสถานพำ�นักทีผ่ เู้ อาประกันภัยพักขณะทีเ่ กิด การสูญเสีย
		
หรือเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผู้จัดการ หรือเจ้าของสถานพำ�นักนั้น (ถ้ามี)
		
6. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

35

ข้อตกลงคุ้มครอง
14. การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
ในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วย
ที่ได้รับในระหว่างการเดินทางในระยะเวลาประกันภัยโดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นที่ตกลงกันว่า ค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองในส่วนนี้จะเท่ากับ
จำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
		
บริษัทจะจัดหาและชดใช้ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดสำ�หรับการเดินทางไปและกลับ ให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว หรือญาติใกล้ชดิ ของผูเ้ อาประกันภัยจำ�นวน 1 คนในการไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัย รวมทัง้ บริษทั จะเป็นผูพ
้ จิ ารณา
ว่าการเยี่ยมไข้มีความจำ�เป็นและมีผลต่อการรักษา ดังนั้นการเยี่ยมไข้ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนการ
เดินทาง
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย)
		
1. สภาพทางการแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัยทำ�ให้ไม่สามารถเคลือ่ นย้ายได้ ตามคำ�สัง่ จากแพทย์ผใู้ ห้การรักษา
ระบุห้ามเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัย
		
2. ไม่มสี มาชิกในครอบครัว หรือเพือ่ นของผูเ้ อาประกันภัยทีม่ อี ายุตง้ั แต่สบิ แปด (18) ปีขน้ึ ไป อยูก่ บั ผูเ้ อาประกันภัย
การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. ใบรับรองแพทย์/ รายงานทางการแพทย์ (Medical Report)
		
3. เอกสารยืนยันจากแพทย์ผู้ให้การรักษาระบุห้ามเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัย
		
4. หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยรักษาตัวอยู่ในต่างประเทศโดยลำ�พัง
		
5. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง
		
6. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
15. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
ในฐานะผู้ป่วยใน อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่างการเดินทางในระยะเวลา
ประกันภัย โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บริษัทจะจัดหาและชดใช้ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดสำ�หรับการเดินทางกลับประเทศถิ่นฐาน ให้แก่
บุตรของผู้เอาประกันภัยจำ�นวน 1 คน ซึ่งได้เดินทางไปกับผู้เอาประกันภัย แต่ต้องถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำ�พังในต่างประเทศ
โดยไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากผู้เอาประกันภัยกำ�ลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ หรือผู้เอาประกันภัยได้รับการ
เคลื่อนย้ายกลับถิ่นฐานเนื่องจากการเสียชีวิต หรือเพื่อรับการรักษาต่อในประเทศถิ่นฐาน ทั้งนี้ค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุ้มครองในส่วนนี้จะเท่ากับจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ)
		
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าการส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานเป็นสิ่งจำ�เป็น มีความจำ�เป็น และ
การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยดังกล่าวนั้นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนการเดินทาง
การเรียกร้องผลประโยชน์
		
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) เพื่อประกอบการพิจารณา
จ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง
		
3. ใบรับรองแพทย์/ รายงานทางการแพทย์ (Medical Report)
		
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
16. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
คำ�จำ�กัคดวามเพิ่มเติม
เหตุการณ์ซึ่งไม่อาจ        หมายถึง 1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำ�นวยหรือเกิดภัยธรรมชาติ
คาดการณ์ ได้

   2. เครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำ�รุด
   3.ผูเ้ อาประกันภัยถูกปฏิเสธไม่ให้ขน้ึ เครือ่ งบิน เนือ่ งจากสายการบินขายตัว๋ โดยสาร
      เกินจำ�นวนที่นั่งบนเครื่องบิน
  4.ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุที่ทำ�ให้ ไม่สามารถ
     เดินทางได้ ตามความเห็นของแพทย์ผู้ดูแล

ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับของ ผูเ้ อาประกันภัย
ถูกเลื่อนออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ย
ประกันภัยเพิม่ เติม ทัง้ นีก้ ารขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเนือ่ งจากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือป่วย ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ
ของบริษัท และ/หรือแพทย์ผู้ให้การรักษา
		
อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเนือ่ งจากสาเหตุทค่ี มุ้ ครองข้างต้นนัน้ ไม่ขยายรวมถึง ข้อตกลง
คุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง ข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเครื่องบิน ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสด
ค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยใน เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ หรือการเจ็บป่วย (ถ้ามี) และขยายระยะเวลานี้ มีระยะเวลา
สูงสุดไม่เกินสิบห้าวัน (15 วัน) นับจากวันเกิดเหตุ หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง
17. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ความคุ้มครอง
		
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่าง
การเดินทางในระยะเวลาประกันภัย โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนัน้ เกิดจากสาเหตุทไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ตามความจำ�เป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย
เงินสดรายวันให้ทกุ ยีส่ บิ สีช่ ว่ั โมง (24 ชัว่ โมง) ตามจำ�นวนวันทีเ่ ข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผูป้ ว่ ยใน และจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่สงู สุดไม่เกินยีส่ บิ วัน (20 วัน)
ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		
การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมนั้นต้องเกิดขึ้นภายใน
สามสิบวัน (30 วัน) หลังจากเกิดอุบัติเหตุ การเข้ารับการรักษาตัวฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเวชกรรมดังกล่าว เป็นสิ่ง
ทีแ่ พทย์ลงความเห็นว่ามีความจำ�เป็น และไม่สามารถเลือ่ นการรักษาออกไปจนกว่าผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับประเทศถิน่ ฐาน
		
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งบริษทั หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทุกครัง้ ทีเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจาก
                                 การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย)

		
การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
		
1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำ�สัญญาประกันภัยหรือสภาพการ
		
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่กำ�ลังเป็นอยู่หรือมีอาการกำ�เริบของโรคสืบเนื่องมาจากสภาพทางการแพทย์
		
ที่เป็นอยู่ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำ�เนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทาง
		
พันธุกรรม
		
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือ
		
การควบคุมน้ำ�หนักตัว หรือ การผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกไว้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจาก
		
อุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
		
3. การตัง้ ครรภ์ แท้งบุตร ทำ�แท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ การแก้ไขปัญหาหากมีบตุ รยาก
		
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำ�หมันหรือคุมกำ�เนิด
		
4. โรคเอดส์ หรือ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
		
5. การตรวจรักษา หรือป้องกัน การใช้ยา หรือ สารต่างๆเพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนในวัย
		
ใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ
		
และการแปลงเพศ
		
6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอการผ่าตัดการพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธี
		
ให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
		
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกการตรวจรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความ
		
จำ�เป็นทางการแพทย์
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7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำ�เลสิค ค่าใช้จ่ายเลสิค ค่าใช้จ่ายสำ�หรับอุปกรณ์เพื่อ
การมองเห็นหรือการรักษาความปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทำ�ฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน
การอุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำ�เป็นอันเนื่องจากการ
บาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
9. การรักษาหรือการบำ�บัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือ
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือ
ความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรือการหยุดหายใจขณะหลับ
การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขภายหลังการถูกสัตว์
ทำ�ร้ายและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่ปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำ�บัด การรักษาโดย
การนวดและการกดจุด เป็นต้น
14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง ให้แก่ตัวเอง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้
รับความคุ้มครอง
15. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ ค่าเครือ่ งดืม่ ค่าหนังสือพิมพ์
เป็นต้น
16. อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครือ่ งช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เครือ่ งช่วยการพูด (SpeechDevice) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนร่วมยั่วยุ ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก
จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
19. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ รู้ บั ความคุม้ ครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุ ชนิดรวมถึงเจ๊ทสกีดว้ ย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลงหรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูนหรือเครื่องร่อนหรือบันจี้จั๊มพ์ ดำ�น้ำ�ที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ�
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำ�ลังขึ้นหรือลงหรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่
มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
21. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงาน ประจำ�ในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำ�ลังขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
23. การผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาลใด ๆ ทีแ่ พทย์ของบริษทั ลงความเห็นว่าไม่เป็นจำ�เป็น หรือสามารถเลือ่ น
การรักษาออกไปก่อนได้จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางกลับประเทศไทย
24. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำ�งานในสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรกล

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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การเรียกร้องผลประโยชน์
		
การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน)
เพือ่ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
		
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท
		
2. ใบรับรองแพทย์/รายงานของแพทย์
		
3. ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล
		
4. สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
		
5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำ�เป็น
		
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
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เคร�อขายแอกซา
สำนักงานใหญ

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2118-8000
0-2285-6383
axathai@axa.co.th
www.axa.co.th

เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย
เชียงราย

เชียงใหม

หัวหิน

นครสวรรค

อุดรธานี

ขอนแกน

อุบลราชธานี

รอยเอ็ด

ชลบุร�

นครราชสีมา

ระยอง

พัทยา

พ�ษณุโลก

จันทบุร�

สุราษฎรธานี

สมุย

353/7 หมู 4 ต.ร�มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
0-5375-0179
0-5375-0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th
4/104 ซ.หมูบานหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ 77110
0-3253-6557, 0-3253-6823
0-3253-6101
axa.huahin@axa.co.th
111/17 หมู 8 ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4234-1994
0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th
145/10 หมู 20 ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4531 5874
0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th
96/5-6 หมู 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000
0-3828-3698
0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
0-3880-9226
0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th
666/50 หมู 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000
0-5598-6303
0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th
201/30-31 หมู 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
0-7720-5300-2
0-7720-5488
axa.suratthani@axa.co.th

ฉะเชิงเทรา

398/1 ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.ฟาฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
0-5326-2098
0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th
605/380-1 หมู10 ถ.นครสวรรค-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรคตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000
0-5631-3151-3
0-5631-3154
axa.nakhonsawan@axa.co.th
272/15 หมู 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
0-4336-5091-3
0-4336-5093
axa.khonkaen@axa.co.th
88/1 ถ.เปรมประชาราษฏร ต.ในเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 45000
0-4351 3884
0-4351 3888-90
axa.roiet@axa.co.th
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4427-8664
0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th
1/47-48 หมู 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150
0-3848-8906
0-3848-8907-9, 0-3848-9147-9
axa.pattaya@axa.co.th
979/7 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000
0-3931-3100
0-3931-3102-4
axa.chanthaburi@axa.co.th
108/30 หมู 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84320
0-7725-6093-6 กด 3
0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th

หาดใหญ

111/5 หมู 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3808-6853
0-3808-6850-2
axa.chachoengsao@axa.co.th

17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th

ภูเก็ต

นครปฐม

2/18-19 ถ.ว�รัชหงสหยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

174/24 หมู 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
0-3430-5687
0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

CX201801-01

ติดตอตัวแทน หร�อนายหนาของบร�ษัทฯ ไดที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ตัวแทน นายหนาของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง
สำนักงานใหญ 0 2118 8000 ตอ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม 0 5326 2096-7 / นครสวรรค 0 5631 3151-3 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแกน
0 4336 5091-3 / รอยเอ็ด 0 4351 3888-90 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 0 3430 5580-1 /
ฉะเชิงเทรา 0 3808 6850-2 / ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎรธานี
0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

