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ประกันภัยการเดินทางต�างประเทศ
International Travel Insurance

กรมธรรม�
ประกันภัย

สมาร�ท ทราเวลเลอร� พลัส*

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5631 3151-3 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / ร�อยเอ็ด 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 / สุราษฎร�ธานี
0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

ขายผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� (Online)
*สมาร�ท ทราเวลเลอร� พลัส เป�นชื่อทางการตลาดของ

ประกันภัยการเดินทาง สมาร�ททราเวลเลอร� พลัส
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กรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้	และเพื่อเป็น

การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำาระภายใต้ข้อบังคับ	เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนด	ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย	บริษัทให้สัญญากับ			ผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำาจำากัดความ

ถ้อยคำ�และคำ�บรรย�ยซึ่งมีคว�มหม�ยเฉพ�ะที่ได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ต�มของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็น

คว�มหม�ยเดียวกันทั้งหมดไม่ว่�จะปร�กฏในส่วนใดก็ต�ม เว้นแต่จะได้กำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัย	 							หมายถึง	ตารางกรมธรรม์ประกันภัย	ตารางผลประโยชน์	เงื ่อนไข	และข้อกำาหนดทั่วไป

		ข้อตกลงคุ ้มครอง	เงื ่อนไขเฉพาะ	ข้อยกเว้น	เอกสารแนบท้าย	ข้อระบุพิเศษ

		ใบคำาขอเอาประกันภัย	บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย	ถ้อยแถลงอื่นใดที่

		ผู้เอาประกันภัยได้ลงนามไว้	และเอกสารสรุป	สาระสำาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี

			ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย

บริษัท   หมายถึง	บริษัท	แอกซ่าประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย	 	หมายถึง	บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยน้ี	และ/หรือ	เอกสารแนบ

			ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี

คู่สมรส 	 							หมายถึง	คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย	และ/หรือ	ผู้ท่ีปรากฏช่ือ

			ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผู้เอาประกันภัยซ่ึงร่วม	เดินทางไปด้วยกัน

บุตร  	 							หมายถึง	บุตรของผู้เอาประกันภัย	รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่มีอายุ

	ไม่เกินยี่สิบเอ็ดปี	(21	ปี)	ซึ่งยังไม่ได้สมรส	และไม่ได้ประกอบอาชีพ	และอยู่ในความ

	อุปการะของผู้เอาประกันภัย

บุคคลในครอบครัว	 							หมายถึง	คู่สมรส	และบุตรของผู้เอาประกันภัย

ญาติใกล้ชิด	 		หมายถึง	คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย	บิดามารดา	ปู่ย่าตายาย	บุตร	พ่ีน้องของผู้เอาประกันภัย

	 	ประกันภัย	บิดามารดาของคู่สมรส	

อุบัติเหตุ 	 							หมายถึง	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำาให้เกิดผล

		ที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

การบาดเจ็บ	 							หมายถึง	การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ	ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ

และโดยอิสระจากเหตุอื่น

การเจ็บป่วย	 							หมายถึง	อาการ	ความผิดปกติ	การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย
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ความสูญเสียหรือ 		หมายถึง	การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำาให้ผู้เอาประกันภัย

	 	 	 		เสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง	หรือต้องเข้ารับการรักษา

		พยาบาล

ความรับผิดส่วนแรก	 							หมายถึง	ความเสียหายส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง

โรงพยาบาล	 							หมายถึง	สถานพยาบาลใดๆ	ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์	โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้าง

		คืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่	มีจำานวนบุคลากร	ทางการแพทย์ที่เพียง

		พอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำาหรับ

		การผ่าตัดใหญ่	(Major	Surgery)	และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำาเนินการเป็น

		“โรงพยาบาล”	ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

สถานพยาบาลเวชกรรม						หมายถึง	สถานพยาบาลใดๆ	ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์	โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

		และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำาเนินการเป็น	“สถานพยาบาลเวชกรรม”	ตาม

		กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ	

คลินิก							 	 							หมายถึง	สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ	ซึ่ง

		ดำาเนินการโดยแพทย์	ทำาการรักษาพยาบาล	ตรวจวินิจฉัยโรค	และไม่สามารถรับผู้ป่วย

ไว้ค้างคืนได้

แพทย์							 	 							หมายถึง	ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูก

		ต้องจากแพทยสภา	และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่น

		ที่ให้บริการทางการแพทย์	หรือทางด้านศัลยกรรม	แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็นผู้เอา

		ประกันภัยเอง	หรือคู่สมรสตามกฎหมายหรือบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

แพทย์ทางเลือก						 							หมายถึง	การตรวจวินิจฉัย	การรักษาพยาบาล	หรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทย

		การแพทย์พ้ืนบ้านไทย	การแพทย์แผนจีน	หรือวิธีการอ่ืนๆ	ท่ีมิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน

พยาบาล		 		หมายถึง	ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

ผู้ป่วยใน 		หมายถงึ	ผู้เอาประกันภัยที่จำาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

		เวชกรรมไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง	(6	ชั่วโมง)	ติดต่อกันซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน

		โดยได้รับการวินิจฉัยและคำาแนะนำาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี ้ซึ ่งเป็นมาตรฐาน

		ทางการแพทย์และในระยะเวลาที	่เหมาะสมสำาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการ

		เจ็บป่วยน้ันๆ	และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็น	“ผู้ป่วยใน”	แล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ

		หกชั่วโมง	(6	ชั่วโมง)	

ผู้ป่วยนอก 	 							หมายถึง	ผู้ที ่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก	หรือในห้อง

	รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม	หรือคลินิกซ่ึงไม่มีความจำา

		เป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน

มาตรฐานทางการแพทย์						หมายถึง	หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล	และนำามา

		ซึ ่งแผนการรักษาที ่เหมาะสมกับผู ้ป่วยตามความจำาเป็น	ทางการแพทย์และ

		สอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ	การเจ็บป่วย	การตรวจพบ	ผลการ

		ชันสูตร	หรืออ่ืนๆ	(ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ
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ความจำาเป็นทางการแพทย์		หมายถึง	การบริการทางการแพทย์ต่างๆ	ที่มีเงื่อนไข	ดังนี้

	1.	ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค	และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือ

การเจ็บป่วยของผู้รับบริการ

	2.	ต้องมีข้อบ่งชี ้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน

3.	ต้องมิใช่เพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัวผู้รับบริการหรือของ

ผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและ

	4.	ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม

ตามความจำาเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผู้รับบริการนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น	 							หมายถึง	ค่ารักษาพยาบาล	และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่

	 	 		โรงพยาบาล	หรือสถานพยาบาลเวชกรรม	หรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ป่วยท่ัวไปของ

		โรงพยาบาล	หรือสถานพยาบาลเวชกรรม	หรือคลินิก		ซ่ึงผู้เอาประกันภัยเข้ารับการ

		รักษาน้ัน

หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 		หมายถึง	หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

		หรือแต่งตั้งจากบริษัท	

สภาพที่เป็นมาก่อน           		หมายถึง	โรค	(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)	อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย

	 	 	 		ก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำาคัญ

	 	 	 	 		เพียงพอที่ทำาให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษาหรือทำาให้แพทย์

		พึงให้การวินิจฉัย	ดูแล	หรือรักษา

เอดส์ (AIDS)	 							หมายถึง	ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	(Acquired	Immunodeficiency	Syndrome)	ซึ่งเกิดจาก

		การติดเชื้อไวรัสเอดส์	และให้หมายความรวมถึง	การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส

		เนื ้องอกร้ายแรง	(Malignant	Neoplasm)	หรือการติดโรค	หรือการเจ็บป่วย

		ใดๆ	ซึ ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส	HIV	(Human

		Immunodeficiency	Virus)		การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จำากัด

		เฉพาะเชื ้อที่ทำาให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ	(Pneumocystis	Carinii

		Pneumonia)	เชื้อที่ทำาให้เกิดโรคลำาไส้อักเสบหรือเรื้อรัง	(Organism	Or	Chronic	

		Enteritis)	เช้ือไวรัส	(Virus)	และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ท่ัวไป	(Disseminated

		Fungi	Infection)	เนื้องอกร้ายแรง	ให้รวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะเนื้องอก	Kaposi’s

		Sarcoma	เน้ืองอกเซลล์น้ำาเหลืองท่ีระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง	(Central	Nervous

		System	Lymphoma)	และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ	ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็น

		อาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง	หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำาให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่าง

		กะทันหัน	เจ็บป่วย	หรือทุพพลภาพ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ให้รวมถึงเชื้อไวรัส

		HIV	โรคที่ทำาให้เยื่อสมองเสื่อม	(Encephalopathy	Dementia)	และการระบาด

		ของเชื้อไวรัส

ปีกรมธรรม์ประกันภัย	 							หมายถึง	ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือนับแต่วันครบรอบปี

		กรมธรรม์ประกันภัยปีต่อ	ๆ	ไป

ที่อยู่อาศัย        หมายถึง	สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีพักอาศัยตามปกติของผู้เอาประกันภัยในประเทศไทย

เส้นทางการเดินทาง	 		หมายถึง	การเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง

		ตามที่ระบุไว้ในกำาหนดการเดินทางในฐานะผู้โดยสารของ	สายการบินพาณิชย์

		รวมถึงการหยุดพักเพื่อเติมน้ำามันหรือเปลี่ยนเครื่องบิน

และสมควร

การเอาประกันภัย
(สภาพทางการแพทย์ท่ีเป็นอยู่)
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ผู้ขนส่ง 		หมายถึง	สายการบินพาณิชย์	เรือเดินสมุทร	รถไฟ	หรือรถขนส่งท่ีได้รับค่าขนส่งจากผู้โดยสาร

		(ยกเว้น	รถตู้	รถแท็กซี่	และรถจักรยานยนต์)	รวมทั้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้

		ขนส่งเหล่านั้น

ขนส่งสาธารณะ 		หมายถึง	บริการของสายการบินพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร	หรือรถโดยสาร

	ประจำาทาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	(Coach)	รถไฟ	เรือโดยสารขนาดใหญ่	(Ferry)

		ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลท่ัวไปโดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือไปยังจุดหมาย

		ปลายทางตามที่ระบุไว้ในกำาหนดการเดินทาง

การก่อการร้าย		 		หมายถึง	การกระทำาซ่ึงใช้กำาลังหรือความรุนแรง	และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล	หรือกลุ่มบุคคล

		ใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำาเพียงลำาพัง	การกระทำาการแทน	หรือท่ีเก่ียวเนื่องกับองค์กร

		ใดหรือรัฐบาลใด	ซึ่งกระทำาเพื่อผลทางการเมือง	ศาสนา	ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์

		ที่คล้ายคลึงกัน	รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วน

		หน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลัว

การประท้วงหรือ	 		หมายถึง	รูปแบบใดๆ	ก็ตามของการประท้วงของผู้ใช้แรงงานหรือนัดหยุดงาน	ซึ่งมีจุดมุ่ง

	 	 	 		หมายเพื่อหยุดงาน	ขัดขวาง	หรือแทรกแซงการผลิตสินค้า	หรือการให้บริการ

เครื่องบิน	 							หมายถึง	เครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารอย่างถูกต้อง

		ตามกฎหมาย	แต่ไม่รวมถึง	เฮลิคอปเตอร์

หมวดที่ 2 ข้อกำาหนดและเงื่อนไขทั่วไป
2.1  สัญญาประกันภัย

    สัญญ�ประกันภัยนี้เกิดขึ้นจ�กก�รที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอ�ประกันภัยในใบคำ�ขอเอ�ประกันภัยและข้อ
แถลงเพ่ิมเติม (ถ้�มี) ท่ีผู้เอ�ประกันภัยลงล�ยมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐ�นในก�รตกลงรับประกันภัยต�มสัญญ�ประกันภัย
บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีไว้ให้ ในกรณีท่ีผู้เอ�ประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อคว�มอันเป็นเท็จในข้อแถลง
ต�มวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แล้วในข้อคว�มจริงใด แต่ปกปิดข้อคว�มจริงน้ันไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททร�บ ซ่ึงถ้�บริษัททร�บ
ข้อคว�มจริงนั้นๆ อ�จจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย สูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทำ�สัญญ�ประกันภัย
สัญญ�ประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะต�มม�ตร� 865 แห่งประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้�ง
สัญญ�ประกันภัยได้ บริษัทจะไม่ปฏิเสธคว�มรับผิดโดยอ�ศัยข้อแถลงนอกเหนือจ�กที่ผู้เอ�ประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกส�รต�มวรรคหนึ่ง

2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
   กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมท้ังข้อตกลงคุ้มครองและเอกส�รแนบท้�ยประกอบกันเป็นสัญญ�ประกันภัยก�รเปล่ียนแปลง
ข้อคว�มใดๆ ในสัญญ�ประกันภัย จะต้องได้รับ คว�มยินยอมจ�กบริษัท และได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือ
ในเอกส�รแนบท้�ยแล้วจึงจะสมบูรณ์

2.3  ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวล�ก�รเดินท�งแต่ละครั้งของผู้เอ�ประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภ�ยในระยะเวล�ประกันภัย

  2.3.1 ในกรณีที่เป็นคว�มคุ้มครองแบบร�ยเที่ยว (Single Trip) ก�รเดินท�งมีระยะเวล� เริ ่มต้นตั้งแต่ที่ผู ้
  เอ�ประกันภัยออกจ�กที่อยู่อ�ศัยหรือสถ�นที่ประกอบธุรกิจ

(1) ก�รสิ้นสุดระยะเวล�เอ�ประกันภัยต�มที่ได้ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
(2) ผู้เอ�ประกันภัยได้เดินท�งกลับม�ถึงที่อยู่อ�ศัยหรือสถ�นที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือ

 (3) ยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) นับจ�กเวล�ที่กลับถึงประเทศไทย
2.3.2 ในกรณีที่เป็นคว�มคุ้มครองแบบร�ยปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองก�รเดินท�งหล�ยครั้งโดยให้มี

 ระยะเวล�คุ้มครองในแต่ละคร้ังเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวล�ก�รเดินท�งแต่ละคร้ังสูงสุด ไม่เกิน 90 วัน

การนัดหยุดงาน

กรมธรรม์ประกันภัยก�รเดินท�ง           7



  ห�กผู้เอ�ประกันภัยเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ลในช่วงระยะเวล�ท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจำ�เป็นต้องรับ
ก�รรักษ�อย่�งต่อเน่ืองในฐ�นะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขย�ยคว�มคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้เอ�ประกันภัย
ออกจ�กโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม

2.4  การแจ้งและการเรียกร้อง
  ผู้เอ�ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่�วแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททร�บถึงก�รบ�ดเจ็บ
ก�รเจ็บป่วย คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยที่อ�จเป็นเหตุแห่งก�รเรียกร้องผลประโยชน์ต�มสัญญ�ประกันภัยนี้
โดยไม่ชักช้� เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่�มีเหตุจำ�เป็นอันสมควรจึงไม่อ�จแจ้งให้บริษัททร�บในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุด
เท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว ในกรณีที่มีก�รเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททร�บภ�ยในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่�ตนไม่ทร�บถึงคว�มต�ยของผู้เอ�ประกันภัย หรือไม่ทร�บว่�มีก�รประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะ
ต้องแจ้งให้บริษัททร�บภ�ยในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทร�บถึงคว�มต�ยหรือวันที่ทร�บว่�มีก�รประกันภัย

2.5  การตรวจทางการแพทย์
  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รตรวจวินิจฉัยของผู้เอ�ประกันภัยเท่�ที่จำ�เป็นกับก�ร
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำ�ก�รชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น และไม่เป็นก�รขัดต่อกฎหม�ย หรือหลักศ�สน�
โดยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท

  ในกรณีท่ีผู้เอ�ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่�วแล้วแต่กรณีไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ
ประวัติก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รตรวจวินิจฉัยของผู้เอ�ประกันภัย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�จ่�ยผลประโยชน์นั้น
บริษัทส�ม�รถปฏิเสธก�รให้คว�มคุ้มครองแก่ผู้เอ�ประกันภัยได้

2.6  การจ่ายค่าทดแทน 
         บรษิัทจะจ่�ยค่�ทดแทนภ�ยในสิบห�าวัน (15 วนั) นบัแต ่วนัที่บริษทัได ้รับหลักฐ�นแสดงคว�มสูญเสยีหรอื
เสียห�ยท ี่ครบถ้วนและถูกต้องแลว้ โดยค่าทดแทนสำหรับก�รเสียชีวิตบริษัทจะจ�่ยใหแ้ก่ผ ู้รับประโยชน์สว่นค่�       
ทดแทนอย�่งอื่นจะจ่�ยให้แก่ผู้เอ�ประกันภัย 

   ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่�ก�รเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช ้ต�มกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่�วข ้�งต ้นไม ่เป็น 
ไปต�มข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวล�ที่กำหนดไว้อ�จขย�ยออกไปได ้อีกต�มคว�มจำเป ็นแต่
่ทั้งนี้ไม ่เกินเก้�สิบวัน (90 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกส�รครบถ้วนแล้ว

  ห�กบริษัทไม่อ�จจ่�ยค่�ทดแทนให้แล้วเสร็จภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�ข้�งต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก 
ในอัตร�ร้อยละสิบห้� (15) ต่อปี ของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยท้ังนี้นับแต่วันท่ีครบกำ�หนดชำ�ระ

2.7  การชำาระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
 2.7.1 เบี้ยประกันภัยจะถึงกำ�หนดชำ�ระเบี้ยประกันภัยทันทีหรือก่อนคว�มคุ้มครองจะเริ่มต้น
2.7.2 ในกรณีท่ีเป็นคว�มคุ้มครองแบบร�ยเท่ียว ก�รยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจ�กบริษัทได้ออกกรมธรรม์

 ประกันภัยแล้ว จะไม่มีก�รคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอ�ประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่� (VISA)
 อันเนื่องม�จ�กกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีหลักฐ�นยืนยันจ�กสถ�นฑูต และผู้เอ�ประกันภัยต้องแจ้ง
 ให้บริษัททร�บก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

2.7.3 ในกรณีท่ีเป็นคว�มคุ้มครองแบบร�ยปี ผู้เอ�ประกันภัยหรือบริษัทต่�งส�ม�รถใช้สิทธิในก�รบอกเลิกกรมธรรม์
 ประกันภัยต�มเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
(1) บริษัทส�ม�รถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยก�รแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรล่วงหน้�ไม่

 น้อยกว่�สิบห้�วัน (15 วัน) โดยท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอ�ประกันภัยต�มที่อยู่ครั้งสุดท้�ย
 ที่แจ้งให้บริษัททร�บ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอ�ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัย
 สำ�หรับระยะเวล�ที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้คว�มคุ้มครองแล้วออกต�มส่วน

กรมธรรม์ประกันภัยก�รเดินท�ง           8



(2) ผู้เอ�ประกันภัยส�ม�รถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้โดยก�รแจ้งให้บริษัททร�บเป็นล�ยลักษณ์
 อักษรและมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภัยคืนหลังจ�กหักเบ้ียประกันภัยสำ�หรับระยะเวล�ท่ีกรมธรรม์ประกันภัย
 ฉบับนี้ได้ให้คว�มคุ้มครองม�แล้วออกต�มอัตร�เบี้ยประกันภัยระยะสั้นต�มต�ร�งที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

  ก�รบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยต�มเง่ือนไขในข้อน้ีไม่ว่�จะกระทำ�โดยฝ่�ยใดก็ต�มต้องเป็นก�รบอกเลิกท้ัง
ฉบับเท่�น้ันไม่ส�ม�รถเลือกยกเลิกคว�มคุ้มครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหว่�งปีกรมธรรม์ประกันภัยได้้

2.8   การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีท่ีมีข้อพิพ�ท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภ�ยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี ระหว่�งผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ต�มกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และห�กผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพ�ทนั้นโดยวิธีก�ร
อนุญ�โตตุล�ก�ร บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำ�ก�รวินิจฉัยชี้ข�ดโดยอนุญ�โตตุล�ก�รต�มระเบียบสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.) ว่�ด้วยอนุญ�โตตุล�ก�ร

2.9  เงื่อนไขบังคับก่อน
  บริษัทอ�จไม่รับผิดชดใช้ค่�ทดแทนต�มกรมธรรม์ประกันภัยน้ีเว้นแต่ ผู้เอ�ประกันภัย  ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่�วแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนต�มสัญญ�ประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 3 : ข้อยกเว้นทั่วไป

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจาก

หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้

   3.1 ก�รฆ่�ตัวต�ย พย�ย�มฆ่�ตัวต�ย หรือก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยตนเอง ไม่ว่�จะเป็นก�รกระทำ�โดยตนเอง
  หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ� ไม่ว่�จะอยู่ในระหว่�งวิกลจริตหรือไม่ก็ต�ม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจ�กก�รที่

    ผู้เอ�ประกันภัยกิน ดื่ม หรือฉีดย� หรือมีส�รพิษเข้�ร่�งก�ย ก�รใช้ย�เกินกว่�แพทย์สั่ง

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

 ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกินเดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100
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  3.2 ก�รบ�ดเจ็บของผู้เอ�ประกันภัยขณะอยู่ภ�ยใต้ฤทธิ์สุร� ย�เสพติด ส�รเสพติดให้โทษจนไม่ส�ม�รถ
  ถือครองสติได้ คำ�ว่� “ขณะอยู่ภ�ยใต้ฤทธิ์สุร�” นั ้น ในกรณีที ่มีก�รตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ

    แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้�สิบ (150) มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
  3.3 สงคร�ม ก�รรุกร�น ก�รกระทำ�ที่มุ่งร้�ยของศัตรูต่�งช�ติ หรือก�รกระทำ�ที่มุ่งร้�ยคล้�ยสงคร�ม ไม่ว่�จะ

 ได้มีก�รประก�ศสงคร�มหรือไม่ก็ต�ม หรือสงคร�มกล�งเมือง ก�รแข็งข้อ ก�รกบฏ ก�รจล�จล ก�รนัดหยุดง�น
  ก�รก่อคว�มวุ่นว�ย  ก�รปฏิวัติ ก�รรัฐประห�ร ก�รที่ประช�ชนก่อคว�มวุ่นว�ยถึงขน�ดลุกฮือขึ้นต่อต�้น
  รัฐบ�ล ก�รประก�ศกฎอัยก�รศึก หรือเหตุก�รณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีก�รประก�ศหรือคงไว้ซ่ึง กฎอัยก�รศึก

    ก�รก่อก�รร้�ย
  3.4 ก�รแผ่รังสี หรือก�รแพร่กัมมันตภ�พรังสีจ�กเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจ�กก�กนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่อง

  ม�จ�กก�รเผ�ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจ�กกรรมวิธีใดๆ แห่งก�รแตกแยกตัวท�งนิวเคลียร์ซึ ่ง
    ดำ�เนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

  3.5 ก�รระเบิดของกัมมันตภ�พรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตร�ยอื่นใดที่อ�จเกิดก�ร
    ระเบิดในกระบวนก�รนิวเคลียร์ได้

  3.6 ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยปฏิบัติหน้�ที่เป็นทห�ร ตำ�รวจ หรืออ�ส�สมัคร และเข้�ปฏิบัติก�รในสงคร�ม หรือ
  ปร�บปร�ม ในกรณีเช่นนี้ ถ้�ผู้เอ�ประกันภัยได้ปฏิบัติหน้�ที่ ดังกล่�วเป็นเวล�ติดต่อกันเกินส�มสิบวัน
 (30 วัน) บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแต่ระยะเวล�ท่ีเข้�ปฏิบัติก�รสงคร�ม หรือเย่ียงสงคร�ม หรือปร�บปร�ม
  ปร�บปร�มนั้นจนถึงวันสิ้นสุดปฏิบัติก�รนั้น ส่วนหลังจ�กนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป
  จนสิ้นสุดระยะเวล�ประกันภัยที่กำ�หนดไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

   3.7 ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยเข้�ร่วมก�รทะเล�ะวิว�ทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดก�รทะเล�ะวิว�ท
  3.8 ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออ�ณ�เขตที่ยกเว้นคว�มคุ้มครองต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

    และ/ หรือเอกส�รแนบท้�ย (ถ้�มี)
   3.9 ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจ�ะน้ำ�มัน หรือเหมืองใต้ดิน

หมวดที่ 4 : ข้อตกลงคุ้มครอง

    ภ�ยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนด และเอกส�รแนบท้�ยแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย และเพื่อเป็นก�รตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอ�ประกันภัยต้องชำ�ระ บริษัทตกลงจะให้คว�มคุ้มครอง
เฉพ�ะข้อตกลงคุ้มครองท่ีแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มท่ีระบุไว้ในหน้�ต�ร�ง
กรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เนื่องจากอุบัติเหตุ

คำาจำากัดความเพิ่มเติม 

การสูญเสียอวัยวะ 							หมายถึง	การถูกตัดออกจากร่างกายต้ังแต่ข้อมือ	หรือข้อเท้า	และให้หมายรวมถึง	การสูญเสีย

		สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น	โดยสิ้นเชิงและมีข้อบ่งชี้ทาง

การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา   					หมายถึง	ตาบอดสนิท	และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป	

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง							หมายถึง	ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ	ในอาชีพประจำา	และ

		อาชีพอื่นๆ	ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กผู้เอ�ประกันภัยได้รับบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุในระหว่�งก�รเดินท�ง

เป็นเหตุให้ผู้เอ�ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ส�ยต� หรือทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิงภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

(180 วัน) นับแต่วันที ่เกิดอุบัติเหตุ หรือก�รบ�ดเจ็บที ่ได้รับทำ�ให้ผู ้เอ�ประกันภัยต้องรักษ�ตัวติดต่อกันในฐ�นะ

ผู้ป่วยในในโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม และเสียชีวิตเพร�ะก�รบ�ดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่�ยค่�

ทดแทนให้ดังนี้

* บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนต�มข้อนี้เพียงร�ยก�รที่สูงสุดร�ยก�รเดียวเท่�นั้น

100% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับก�รเสียชีวิต

100% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับก�รตกเป็นบุคคลทุพพลภ�พถ�วร
สิ้นเชิง และก�รทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิงนั้นได้
เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่�สิบสองเดือน (12 
เดือน) นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้
ท�งก�รแพทย์ชัดเจนว่�ผู้เอ�ประกันภัยตก
เป็นบุคคลทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง

100% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับมือสองข้�งตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้�สอง
ข้�งตั้งแต่ข้อเท้� หรือส�ยต�สองข้�ง

100% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับมือหนึ่งข้�ง ตั้งแต่ข้อมือ

 และเท้�หนึ่งข้�ง ตั้งแต่ข้อเท้�

100% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับมือหนึ่งข้�ง ตั้งแต่ข้อมือ

 และส�ยต�หนึ่งข้�ง

100% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับเท้�หนึ่งข้�ง ตั้งแต่ข้อเท้�

 และส�ยต�หนึ่งข้�ง

60% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับมือหนึ่งข้�ง ตั้งแต่ข้อมือ

60% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับเท้�หนึ่งข้�ง ตั้งแต่ข้อเท้�

60% ของจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย สำ�หรับส�ยต�หนึ่งข้�ง
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ตลอดระยะเวล�ประกันภัย บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับผลที่เกิดขึ้นต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน

จำ�นวนเงินดังที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย ห�กบริษัท จ่�ยค่�ทดแทนต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจำ�นวน

เงินเอ�ประกันภัย บริษัทจะยังคงให้คว�มคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวล�เอ�ประกันภัยเท่�กับจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยท่ีเหลืออยู่

เท่�น้ัน

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	
เนื่องจากอุบัติเหตุ)

1. ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองก�รบ�ดเจ็บ คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยอันเกิด

จ�กหรือสืบเนื่องจ�กส�เหตุ ดังต่อไปนี้

1.1 ก�รถูกฆ่�หรือถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ยโดยเจตน�

 1.2 ก�รได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่ก�รติดเชื้อโรค หรือบ�ดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ� ซึ่งเกิดจ�กบ�ดแผลที่

           ได้รับม�จ�กอุบัติเหตุ

  1.3 ก�รบ�ดเจ็บจ�กคว�มผิดปกติหรือคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ยหรือจิตใจที่ผู้เอ�ประกันภัยเป็นอยู่

           ก่อนแล้วหรือเป็นก่อนวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

 1.4 ก�รรักษ�ท�งเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจำ�เป็นจะต้องกระทำ�เน่ืองจ�กได้รับบ�ดเจ็บซ่ึงได้รับก�ร

        คุ้มครองภ�ยใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี และได้กระทำ�ภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี

    1.5 ก�รแท้งบุตร

  1.6 ก�รรักษ�ฟันหรือก�รรักษ�ร�กฟัน เว้นแต่ก�รรักษ�ที่ได้เกิดขึ้นภ�ยในเจ็ดวัน (7 วัน) นับจ�กวัน

           เกิดอุบัติเหตุ

    1.7 ก�รเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม ก�รครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

    1.8 อ�ห�รเป็นพิษ

  1.9 ก�รปวดหลังอันมีส�เหตุม�จ�กหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประส�ท กระดูกสันหลังเล่ือน (Spondy-

             lolisthesis) กระดูกสันหลังเสื ่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ

  (Spondylitis) และภ�วะ Spondylolysis เว้นแต่มีก�รแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)

          ของกระดูกสันหลังอันเนื่องม�จ�กอุบัติเหตุ

2. ก�รบ�ดเจ็บ คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวล�ต่อไปน้ี เว้นแต่จะได้มีก�รขย�ยคว�มคุ้มครอง

และมีก�รออกเอกส�รแนบท�้ยเพื่อขย�ยคว�มคุ้มครองดังกล่�ว

 2.1 ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยล่�สัตว์ในป่� แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้� เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึง

  เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ ก�รโดดร่มเพื่อรักษ�ชีวิต) ขณะกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลง

  หรือขณะที่โดยส�รอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เข�ที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

            ดำ�น้ำ�ที่ต้องใช้ถังอ�ก�ศ และเครื่องช่วยห�ยใจใต้น้ำ�

  2.2 ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลง หรือขณะโดยส�รอยู่ในอ�ก�ศย�นที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ

  บรรทุกผู้โดยส�ร และมิได้ประกอบก�รโดยส�ยก�รบินพ�ณิชย์ ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติ

           หน�้ที่เป็นพนักง�นประจำ�เครื่องบินใด ๆ

    2.3 ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยก่ออ�ชญ�กรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีก�รจับกุม

    2.4 ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยทำ�ง�นในสถ�นที่ที่มีคว�มเสี่ยงสูง หรือง�นใช้แรงง�น ใช้เครื่องจักรกล
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน) นับจ�กวันที่ผู้เอ�ประกันภัยเสียชีวิต หรือนับจ�กวันที่แพทย์ลงคว�มเห็นว่�ทุพพลภ�พ

ถ�วรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี

1. ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ค่�ทดแทนกรณีเสียชีวิตอันเนื่องม�จ�กอุบัติเหตุ

1.1 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

1.2 ใบมรณบัตร

1.3 สำ�เน�ร�ยง�นชันสูตรพลิกศพ และสำ�เน�บันทึกประจำ�วันของตำ�รวจ 

1.4 สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง

1.5 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นประทับ “ต�ย” ของผู้เอ�ประกันภัย

1.6 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้รับประโยชน์

2. ก�รเรียกร้องผลประโยชน์กรณีทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง หรือก�รสูญเสียอวัยวะอันเนื่องม�จ�กอุบัติเหตุ

2.1 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2.2 ใบร�ยง�นแพทย์ที่ยืนยันก�รทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ ส�ยต�

2.3 สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไปห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุอัน

สมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล่�วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครองห�กผู้เอ�ประกันภัยได้รับบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่�ง

กะทันหันและไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่�งก�รเดินท�งจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับก�รรักษ�พย�บ�ล ไม่ว่�

จะในฐ�นะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจ�กก�รรักษ�

พย�บ�ลต�มคว�มจำ�เป็นท�งก�รแพทย์และม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์ต�มจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยจริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงิน

เอ�ประกันภัยต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ ห�กผู้เอ�ประกันภัยมีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับก�รรักษ�พย�บ�ลต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจ�กที่กลับ

จ�กก�รเดินท�ง ก�รเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ลจะต้องกระทำ�ภ�ยในสิบสองชั่วโมง (12 ชั่วโมง) หลังจ�กม�ถึงประเทศไทย

และจำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สำ�หรับก�รรักษ�พย�บ�ลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจำ�นวน

เงินเอ�ประกันภัย หรือไม่เกินเจ็ดวัน (7 วัน) ติดต่อกัน แล้วแต่จำ�นวนเงินใดจะน้อยกว�่ อย่�งไรก็ต�ม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่

นำ�ม�ใช้ในกรณีที่ผู้เอ�ประกันภัยได้รับอุบัติเหตุ หรือจำ�เป็นต้องเคลื่อนย้�ยม�ที่ประเทศไทยเพื่อก�รรักษ�พย�บ�ล

ฉุกเฉินต�มข้อตกลงคุ้มครอง “ผลประโยชน์ก�รเคลื่อนย้�ยเพื่อก�รรักษ�พย�บ�ลฉุกเฉินหรือก�รเคลื่อนย้�ยกลับ

ประเทศ” (ถ้�มี)

ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง มีดังต่อไปนี้์ 

1. ค่�แพทย์ตรวจรักษ�

2. ค่�ย�และส�รอ�ห�รท�งเส้นเลือด ค่�บริก�รโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รแยก

 จัดเตรียมและวิเคร�ะห์เพื่อก�รให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิตค่�ตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รและพย�ธิ

วิทย� ค่�ตรวจวินิจฉัยท�งรังสีวิทย� ค่�ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่�แพทย์อ่�นผล ค่�ใช้จ่�ย

ในก�รใช้หรือให้บริก�ร อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือท�งก�รแพทย์นอกห้องผ่�ตัด วัสดุส้ินเปลืองท�งก�รแพทย์

(เวชภัณฑ์ 1) ค่�ห้องผ่�ตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่�ตัด ไม่รวมถึงก�รจ้�งพย�บ�ลพิเศษระหว่�งท่ีพักรักษ�ตัว

อยู่ในโรงพย�บ�ล หรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรมในฐ�นะผู้ป่วยใน

3. ค่�บริก�รรถพย�บ�ลในกรณีฉุกเฉินสำ�หรับก�รเคลื่อนย้�ยผู้เอ�ประกันภัยไปหรือม�จ�กโรงพย�บ�ล

หรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม ด้วยเหตุผลท�งก�รแพทย์ต�มคว�มจำ�เป็นท�งก�รแพทย์

4. ค่�ย�กลับบ้�น ต�มคว�มจำ�เป็นท�งก�รแพทย์ไม่เกินกว่�สิบสี่วัน (14 วัน)

5. ค่�ห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวม�ตรฐ�น รวมถึงค่�อ�ห�รที่โรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ล

เวชกรรมจัดให้สำ�หรับผู้ป่วย และค�่ก�รพย�บ�ลประจำ�วัน

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง	ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล	เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย)

 ก�รประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รรักษ�พย�บ�ล หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รบ�ดเจ็บหรือ

ก�รเจ็บป่วย (รวมทั้งภ�วะแทรกซ้อน) อ�ก�ร หรือภ�วะคว�มผิดปกติที่เกิดจ�ก

1. สภ�พท�งก�รแพทย์ท่ีเป็นม�ก่อนก�รเอ�ประกันภัย (Pre-existing Condition) ก�รบ�ดเจ็บหรือก�รเจ็บป่วย

ที่กำ�ลังเป็นอยู่หรือมีอ�ก�รกำ�เริบของโรคที่สืบเนื่องจ�กสภ�พท�งก�รแพทย์ที่เป็นอยู่ 

2. ก�รตรวจรักษ�หรือก�รแก้ไขภ�วะคว�มบกพร่องของร่�งก�ยที่เป็นม�แต่กำ�เนิด (Congenital) หรือ

ปัญห�ด�้นพัฒน�ก�ร หรือโรคท�งพันธุกรรม
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3. ก�รตรวจสุขภ�พท่ัวไป ก�รพักฟ้ืน หรือก�รพักเพ่ือก�รฟ้ืนฟูหรือก�รรักษ�โดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ ก�รตรวจ

 วิเคร�ะห์เพื่อห�ส�เหตุใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รเข้�รักษ�ในโรงพย�บ�ล หรือสถ�นพย�บ�ล

 เวชกรรมหรือคลินิก ก�รตรวจวินิจฉัยก�รบ�ดเจ็บหรือก�รเจ็บป่วย ก�รรักษ�หรือตรวจวิเคร�ะห์เพื่อห�

ส�เหตุซึ่งไม่ใช่คว�มจำ�เป็นท�งก�รแพทย์ หรือไม่เป็นม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์

4. ก�รรักษ�เพื่อคว�มสวยง�ม ได้แก่ ก�รรักษ�สิว ฝ้� กระ รังแค ลดคว�มอ้วน ปลูกผม หรือก�รรักษ�เพื่อ

 แก้ไขคว�มบกพร่องของร่�งก�ย ก�รผ่�ตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นก�รผ่�ตัดตกแต่งที่

จำ�เป็นต้องกระทำ�อันเป็นผลจ�กก�รเกิดอุบัติเหตุท่ีได้รับคว�มคุ้มครองต�มกรมธรรม์ประกันภัยน้ี เพ่ือให้อวัยวะ

ดังกล่�วส�ม�รถกลับม�ทำ�ง�นได้อย่�งเดิม

5. ก�รรักษ�ใดๆ ที่เกี่ยวกับก�รตั้งครรภ์ แท้งบุตร ก�รคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจ�กก�รตั้งครรภ์ ก�รแก้ไข

ปัญห�ก�รมีบุตรย�ก (รวมถึงก�รสืบวิเคร�ะห์และก�รรักษ�) ก�รทำ�หมันหรือก�รคุมกำ�เนิด

6. ก�รตรวจรักษ�โรค อ�ก�ร หรือภ�วะที่เกี่ยวกับภ�วะท�งจิตประส�ท โรคท�งจิตเวช หรือท�งพฤติกรรม

 หรือคว�มผิดปกติท�งบุคลิกภ�พ รวมถึงสภ�วะสม�ธิสั้นออธิสซึม ภ�วะเครียด วิกลจริต คว�มผิดปกติ

ของก�รกินหรือคว�มวิตกกังวล รวมถึงก�รติดส�รเสพติด หรือโรคท�งพันธุกรรม

7. โรคเอดส์ ก�มโรค หรือโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์

8. ก�รตรวจรักษ� หรือก�รป้องกัน ก�รใช้ย� หรือส�รต่�ง ๆ เพื่อชะลอก�รเสื่อมของวัย หรือก�รให้ฮอร์โมน

ทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู ก�รเส่ือมสมรรถภ�พท�งเพศในหญิง หรือช�ย ก�รรักษ�คว�มผิดปกติ

ท�งเพศ และก�รแปลงเพศ

9. ก�รตรวจรักษ�คว�มผิดปกติเก่ียวกับส�ยต� ก�รทำ�เลสิค ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในก�รมองเห็น

หรือก�รรักษ�คว�มผิดปกติของก�รมองเห็น

10. ก�รรักษ�หรือก�รบำ�บัดก�รติดย�เสพติดให้โทษ บุหรี่ สุร� หรือส�รออกฤทธิ์ต่อจิตประส�ท

11. ก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รตรวจรักษ� ที่ไม่ได้เป็นก�รรักษ�แผนปัจจุบันรวมถึงก�รรักษ�แพทย์ท�งเลือก

(Alternative Treatment) เช่น ก�รฝังเข็ม ธรรมช�ติบำ�บัดก�รรักษ�โดยก�รนวดและก�รกดจุด (Chiropractic)

เป็นต้น

12. ก�ย–อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้� แว่นต� เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยก�รพูด

(Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด

13. ก�รตรวจรักษ� หรือผ่�ตัดเก่ียวกับก�รบริก�รท�งทันตกรรมหรือเหงือก ก�รทำ�ฟันปลอม ก�รครอบฟัน

 ก�รรักษ�ร�กฟัน อุดฟัน ก�รจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ก�รใส่ร�กฟันเทียม ยกเว้นในกรณีที่จำ�เป็นอัน

เน่ืองจ�กก�รบ�ดเจ็บโดยอุบัติเหตุ หรือเพ่ือบรรเท�อ�ก�รบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุ ท้ังน้ีไม่รวมถึงก�รบูรณะฟัน

ก�รรักษ�ร�กฟัน หรือใส่ร�กเทียม ก�รจัดฟัน ก�รครอบฟัน ก�รขูดหินปูน ก�รอุดฟัน หรือก�รใส่ฟันปลอม

14. ก�รบริก�รหรือก�รผ่�ตัดเก่ียวกับก�รบ�ดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดข้ึนเพ่ือหวังผลกำ�ไรจ�กกรมธรรม์ประกันภัย

15. ค่�ใช้จ่�ยท่ีเกิดจ�กก�รตรวจรักษ�พย�บ�ลท่ีเกิดจ�กแพทย์ท่ีเป็นผู้เอ�ประกันภัยเอง หรือเป็นบิด�ม�รด�

คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอ�ประกันภัย

16. ก�รปลูกฝีหรือก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�ภ�ยหลังก�รถูก

 สัตว์ทำ�ร้�ย และวัคซีนป้องกันบ�ดทะยักภ�ยหลังได้รับบ�ดเจ็บที่ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้

17. ก�รตรวจรักษ�ที่ยังอยู่ในระหว่�งทดลอง ก�รตรวจหรือก�รรักษ�โรคหรืออ�ก�รหยุดห�ยใจขณะหลับ

ก�รตรวจ หรือก�รรักษ�คว�มผิดปกติของก�รนอนหลับ ก�รนอนกรน
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18. ก�รบ�ดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอ�ประกันภัยล่�สัตว์ในป่� แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้� เล่นหรือแข่งสกี

 ทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ ก�รโดดร่มเพื่อรักษ�ชีวิต) ขณะกำ�ลังขึ้น

 หรือกำ�ลังลงหรือขณะโดยส�รอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เข�ที่ต้องใช้เครื่อง

มือช่วยดำ�น้ำ�ที่ต้องใช้ถังอ�ก�ศและเครื่องช่วยห�ยใจใต้น้ำ�

19. ก�รบ�ดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอ�ประกันภัยก่ออ�ชญ�กรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีก�รจับกุม

20. ก�รบ�ดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอ�ประกันภัยกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลง หรือขณะโดยส�รอยู่ในอ�ก�ศย�นที่มิได้

จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยส�ร และมิได้ประกอบก�รโดยส�รก�รบินพ�ณิชย์ 

21. ก�รบ�ดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะผู้เอ�ประกันภัยกำ�ลังขับข่ี หรือปฏิบัติหน้�ท่ีเป็นพนักง�นประจำ�อ�ก�ศย�นใด ๆ

22. ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยทำ�ง�นในสถ�นที่ ที่มีคว�มเสี่ยงสูง หรือง�นใช้แรงง�น ใช้เครื่องจักรกล

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ค่�รักษ�พย�บ�ลผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยใน

ส�มสิบวัน (30 วัน) นับจ�กวันที่ออกจ�กโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม หรือวันที่ได้รับก�รรักษ�พย�บ�ล

จ�กคลินิก โดยค�่ใช้จ�่ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. ใบร�ยง�นแพทย์ที่ระบุอ�ก�รสำ�คัญ ผลก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�

3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงร�ยก�รค่�ใช้จ่�ย หรือใบสรุปปิดหน้�งบกับใบเสร็จรับเงิน

4. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง

5. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง

ยอดเงินที่จ่�ยไป เพื่อให้ผู้เอ�ประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ข�ดจ�กผู้รับประกันภัยร�ยอื่นห�กผู้เอ�ประกันภัยได้รับก�ร

ชดใช้จ�กสวัสดิก�รของรัฐหรือสวัสดิก�รอื่นใด หรือจ�กก�รประกันภัยอื่นม�แล้ว ให้ผู้เอ�ประกันภัยส่งสำ�เน�ใบเสร็จ

ที่มีก�รรับรองยอดเงินที่ได้รับก�รชดใช้จ�กสวัสดิก�รของรัฐ หรือหน่วยง�นอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ข�ดจ�กบริษัท

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กผู้เอ�ประกันภัยได้รับบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่�งกะทันหันและ

ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่�งก�รเดินท�งโดยคว�มบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ยหรือก�รเจ็บป่วยนั้นเกิดจ�ก

ส�เหตุท่ีได้รับคว�มคุ้มครองต�มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี  และจำ�เป็นต้องเคล่ือนย้�ยผู้เอ�ประกันภัยด้วยวิธีท่ีเหม�ะสม

กับคว�มจำ�เป็นต�มคว�มเห็นหรือคำ�แนะนำ�ของบริษัท หรือหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือแพทย์ผู้ดูแลรักษ� เพื่อทำ�

ก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์ที่เหม�ะสม หรือเพื่อนำ�ผู้เอ�ประกันภัยกลับสู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�ร

เคลื่อนย้�ยต�มที่หน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกเก็บกับบริษัท  ทั้งนี้ ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยที่ระบุไว้ในต�ร�ง

กรมธรรม์ประกันภัย

กรณีที่ผู้เอ�ประกันภัยได้รับก�รบ�ดเจ็บในถิ่นทุรกันด�ร  ผู้เอ�ประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอ�ประกันภัย
ควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อรับก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้น (First Aid) หลังจ�กนั้น หน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็น

ผู้พิจ�รณ�วิธีจะเคลื่อนย�้ยผู้เอ�ประกันภัยต่อไป

ค่�รักษ�พย�บ�ลเบื้องต้น (First Aid) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงคุ้มครองก�รรักษ�พย�บ�ล

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย)

บริษัท และ/หรือหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจ�รณ�

1. ก�รบ�ดเจ็บหรือก�รเจ็บป่วยของผู้เอ�ประกันภัย เป็นก�รบ�ดเจ็บส�หัสหรือก�รเจ็บป่วยหนักที่จำ�เป็น

ต้องได้รับก�รเคลื่อนย้�ยท�งก�รแพทย์ฉุกเฉิน 

2. สถ�นที่ที่เหม�ะสมต่อก�รรักษ�พย�บ�ลของผู้เอ�ประกันภัย

3. วิธีที่เหม�ะสมต่อก�รเคลื่อนย้�ยหรือก�รส่งกลับประเทศถิ่นฐ�น ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหรือข้อมูล

แวดล้อมที่บริษัท และ/หรือหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินได้รับในขณะนั้น 

4. ผู้เอ�ประกันภัย หรือตัวแทนของผู้เอ�ประกันภัยต้องแจ้งบริษัท หรือหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินทร�บ

โดยไม่ชักช�้

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย)

ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ย หรือที่เกิดจ�กส�เหตุ

ดังต่อไปนี้

1. ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รได้รับบริก�รซึ่งผู้เอ�ประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือค่�ใช้จ่�ยที่รวมอยู่ในค่�

เดินท�งหรือค่�บริก�รท่องเที่ยว 

2. ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ได้รับก�รอนุมัติล่วงหน้�หรือจัดให้มีขึ้นโดยหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่กรณีผู้ที่

 เอ�ประกันหรือบุคคลที่เดินท�งไปด้วยกันกับผู้เอ�ประกันภัยไม่ส�ม�รถแจ้งบริษัท หรือหน่วยง�นช่วยเหลือ

 ฉุกเฉินให้ทร�บได้ เนื่องจ�กส�เหตุที่อยู่นอกเหนือคว�มควบคุมของผู้เอ�ประกันภัย หรือบุคคลที่เดินท�ง

ไปด้วยกันกับผู้เอ�ประกันภัย

ในกรณีนี้ บริษัทจะจ่�ยคืนค่�ใช้จ่�ยที่ผู้เอ�ประกันภัยได้สำ�รองจ่�ยไปก่อน เป็นจำ�นวนเงินต�มค่�ใช้จ่�ยที่

เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินกว่�ค่�บริก�รท่ีบริษัท และ/หรือหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีได้รับมอบอำ�น�จจ�กบริษัท เรียกเก็บจ�ก

บริษัทสำ�หรับก�รให้บริก�รท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยท่ีระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ต�มสัญญ�ประกันภัย โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�วไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุอัน

สมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยน้ีให้คว�มคุ้มครอง ห�กผู้เอ�ประกันภัยเสียชีวิตภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน) นับจ�กวันท่ีเกิดก�ร

บ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่�งกะทันหันและไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่�งก�รเดินท�ง โดยคว�ม

สูญเสียนั้นเกิดจ�กส�เหตุที่ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

บริษัทจะจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ศพและค่�ใช้จ่�ยอื่นที่จำ�เป็นในก�รจัดก�รเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่�หีบศพ

ก�รดองศพ ก�รฌ�ปนกิจศพ ณ สถ�นที่ที่เสียชีวิต ค่�ใช้จ่�ย ในก�รส่งศพหรืออัฐิของผู้เอ�ประกันภัยกลับประเทศไทย

(หรือประเทศอื่นที่ได้ระบุชัดแจ้งไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย) โดยบริษัท หรือหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินที่ได้รับมอบ

อำ�น�จจ�กบริษัท และเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์

ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพ	หรืออัฐิกลับประเทศ)

ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ย หรือที่เกิดจ�กส�เหตุ

ดังต่อไปนี้ี้

1. ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ได้รับก�รอนุมัติล่วงหน้�จ�กหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ หน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินไม่

ได้ให้เป็นผู้จัดห�ให้ 

2. ค่�ใช้จ่�ยในก�รฌ�ปนกิจ ทั้งโดยก�รฝังหรือก�รเผ� หรือก�รขนย้�ยศพของผู้เอ�ประกันภัยที่เสียชีวิต

กลับสู่ประเทศถิ่นฐ�น

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ต�มสัญญ�ประกันภัย โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�วไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว�่มีเหตุอัน

สมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

คำาจำากัดความเพิ่มเติม

บุคคลภายนอก 		หมายถึง	บุคคลใดๆ	นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย

		บุคคลท่ีอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย	ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่าง

ทางการที่จ้าง	และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยน้ีให้คว�มคุ้มครองคว�มรับผิดต�มกฎหม�ยต่อบุคคลภ�ยนอกของผู้เอ�ประกันภัยโดยอุบัติเหตุ

ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่�งก�รเดินท�งต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนต�มจำ�นวนคว�ม

เสียห�ยท่ีแท้จริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มท่ีระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัยสำ�หรับผลของคว�มเสียห�ย

ดังต่อไปนี้ 

1. ก�รเสียชีวิตหรือก�รบ�ดเจ็บของบุคคลภ�ยนอกโดยอุบัติเหตุ

2. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินของบุคคลภ�ยนอกโดยอุบัติเหตุ

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก)

ผู้เอ�ประกันภัยต้องไม่กระทำ�ก�รอันเป็นก�รตกลงจ่�ย หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภ�ยนอก หรือบุคคลอื่น

ผู้เสียห�ย หรือก�รกระทำ�อันก่อให้เกิดก�รฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับก�รยินยอมเป็นหนังสือจ�กบริษัท

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก)

ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ย หรือที่เกิดจ�กส�เหตุ

ดังต่อไปนี้ี

1. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยต่อชีวิต ร่�งก�ย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญ�ติหรือ

 บุคคลในครอบครัวของผู้เอ�ประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอ�ประกันภัย ลูกจ้�งของผู้เอ�ประกันภัย

ขณะอยู่ในระหว�่งท�งก�รที่จ้�ง และบุคคลผู้ร่วมเดินท�งด้วยกับผู้เอ�ประกันภัย

2. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินซึ่งผู้เอ�ประกันภัยเป็นเจ้�ของ หรืออยู่ในก�รควบคุมดูแล

ต�มกฎหม�ยของผู้เอ�ประกันภัย

3. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยซึ่งเกี่ยวข้องกับคว�มรับผิดต�มสัญญ�

4. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยท่ีเกิดจ�กก�รมีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือก�รใช้ย�นพ�หนะทุกชนิด

อ�วุธปืน สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ในครอบครองของผู้เอ�ประกันภัย ญ�ติและบุคคลในครอบครัว

5. คว�มรับผิดท�งก�รค้�หรือวิช�ชีพ หรือก�รง�นของผู้เอ�ประกันภัย 

6. คว�มรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจ�กคำ�พิพ�กษ� ซึ่งมิใช่ศ�ลไทยหรือที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจ�กคำ�พิพ�กษ�ของ

ศ�ลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอ�ณ�เขตร�ชอ�ณ�จักรไทย
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เกิดคว�มรับผิดต่อบุคคลภ�ยนอกโดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง แล้วแต่กรณี

3. สำ�เน�บันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี

4. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น 

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�วไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว�่มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยก�รเดินท�ง          21



ข้อตกลงคุ้มครอง
6. การยกเลิกการเดินทาง

ความคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอ�ประกันภัยสำ�หรับก�รสูญเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง และ/หรือค่�ท่ีพักท่ีผู้เอ�ประกันภัย

ได้จ่�ยไปล่วงหน้�ซ่ึงไม่ส�ม�รถเรียกคืนได้จ�กท่ีใดสืบเน่ืองจ�กก�รยกเลิกก�รเดินท�งท่ีว�งแผนไว้หลังจ�กท่ีก�รประกันภัย

นี้มีผลบังคับแล้ว และก�รยกเลิกก�รเดินท�งนั้น เกิดขึ้นภ�ยในส�มสิบ (30) วัน ก่อนวันเริ่มต้นของก�รเดินท�ง ซึ่งเป็น

ผลม�จ�ก

1. ก�รเสียชีวิต คว�มบ�ดเจ็บส�หัส หรือก�รเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกค�มต่อชีวิต ของผู้เอ�ประกันภัยหรือ

ของคู่สมรส บุตร บิด�ม�รด�ของผู้เอ�ประกันภัย หรือของคู่สมรส ปู่ย่�ต�ย�ยของผู้เอ�ประกันภัย หรือของ

คู่สมรส พ่ีน้องของผู้เอ�ประกันภัย หรือของคู่สมรส ท้ังน้ี บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจ�กพนักง�นผู้มีอำ�น�จ

 หรือคำ�แนะนำ�ที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กแพทย์ผู้ให้ก�รดูแล เพื่อยืนยันถึงส�เหตุในก�รที่จะยกเลิกก�ร

เดินท�งเนื่องจ�กก�รบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกค�มต่อชีวิต

2. ก�รต้องไปเป็นพย�นศ�ลของผู้เอ�ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในระหว่�งระยะเวล�คุ้มครองต�มกรมธรรม์ประกันภัย

ซึ่งผู้เอ�ประกันภัยไม่ทร�บม�ก่อนที่จะได้มีก�รเอ�ประกันภัยนี้

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)

บริษัทจะไม่จ�่ยค�่ทดแทนสำ�หรับ

1. ส�เหตุใดๆ ที่ผู้เอ�ประกันภัยทร�บล่วงหน�้ก่อนก�รขอเอ�ประกันภัยนี้

2. ก�รรักษ�อ�ก�รเรื้อรัง สภ�วะ หรือก�รเจ็บป่วยใด ๆ ที่เป็นสภ�พท�งก�รแพทย์ที่เป็นม�ก่อนวันที่ทำ�

ประกันภัย รวมถึงอ�ก�ร หรือภ�วะแทรกซ้อนที่อ�จมีขึ้นภ�ยหลังด้วย

3. ก�รรักษ�โรคท�งจิตหรืออ�ก�รท�งจิตทุกชนิด

4. คว�มสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมจ�ก ข้อบังคับหรือก�รควบคุมของรัฐบ�ล

5. ก�รล้มละล�ย ก�รเลิกกิจก�ร หรือก�รผิดสัญญ�ของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัทขนส่งที่ทำ�ให้

ก�รเดินท�งต้องถูกยกเลิก 

6. ค่�ใช้จ่�ยท่ีจะได้รับก�รชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง หรือบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว หรือผู้ให้บริก�ร

ก�รเดินท�ง และ/หรือที่พัก

7. บริษัทจะไม่จ่�ยทดแทนสำ�หรับก�รเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมจ�ก ในส่วนของ หรือ เน่ืองจ�ก

 7.1 คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยท�งธุรกิจ ภ�ระผูกพันท�งธุรกิจ หรือหน้�ที่คว�มผูกพันของผู้เอ�

            ประกันภัย หรือสม�ชิกในครอบครัวของผู้ประกันภัย

     7.2 คว�มสูญเสีย หรือคว�มเสียห�ยต่อสิทธิพิเศษในก�รเดินท�งของ  ผู้เอ�ประกันภัย

     7.3 ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ยของผู้เอ�ประกันภัยหรือผู้เอ�ประกันภัยถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�

  7.4 ผู้เอ�ประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว / ผู้จัดทัวร์ หรือผู้ให้บริก�รขนส่งหรือที่พัก ในทันทีที่

  ทร�บว่�มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องยกเลิกก�รเดินท�งที่จัดเตรียมไว้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่�มีเหตุจำ�เป็น

  อันสมควรจึงไม่อ�จแจ้งให้บริษัททร�บในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่กระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยก�รเดินท�ง           22



การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เกิดเหตุยกเลิกก�รเดินท�ง โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง 

3. ใบมรณบัตรจ�กพนักง�นผู้มีอำ�น�จ หรือคำ�แนะนำ�ที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กแพทย์ผู้ให้ก�รดูแลผู้เอ� 
ประกันภัยเพื่อยืนยันถึงส�เหตุในก�รที่จะยกเลิกก�รเดินท�งเนื่องจ�กก�รบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผล 
คุกค�มต่อชีวิต

4. เอกส�รอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�วไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล่�วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
7. ความล่าช้าในการเดินทาง

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กกำ�หนดก�รเดินท�งโดยเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

ของผู้เอ�ประกันภัยต้องล่�ช้�ออกไปจ�กกำ�หนดก�รเดินท�งต�มปกติที่ระบุไว้ ในต�ร�งก�รบินเป็นระยะเวล�อย่�งน้อย

8 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือต�มเวล� (ถ้�มี) ที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องม�จ�ก

1. สภ�พอ�ก�ศไม่เอ้ืออำ�นวยต่อก�รเดินท�ง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบก�รขนส่งท�งเคร่ืองบิน หรือเรือเดินสมุทร

หรือรถไฟเลื่อนก�รเดินท�งออกไป เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้โดยส�ร

2. ก�รบกพร่อง หรือก�รทำ�ง�นผิดพล�ด ก�รชำ�รุดเสียห�ย ก�รขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้�ของ

เครื่องจักรของอุปกรณ์ก�รบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

3. ก�รประท้วง หรือก�รนัดหยุดง�น ของลูกจ้�งผู้ประกอบก�รขนส่งท�งเครื่องบิน หรือของท่�อ�ก�ศย�น

หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

ทั้งนี้ ผู้เอ�ประกันภัยต้องแสดงหลักฐ�นที่ระบุระยะเวล� และส�เหตุก�รเดินท�งล่�ช้� ที่ออกโดยผู้ขนส่ง

โดยบริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับก�รเดินท�งล่�ช้�ต�มจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย ให้แก่ผู้เอ�ประกันภัยสำ�หรับก�รเดินท�ง

ล่�ช้�ทุกๆ 8 ชั่วโมง หรือต�มเวล� (ถ้�มี) ที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มที่

ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง)

บริษัทจะไม่จ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับก�รเรียกร้องที่เกิดขึ้นไม่ว่�จะโดยตรงหรือโดยอ้อมจ�กในส่วนของ หรือ
เนื่องจ�ก

1. ก�รที่ผู้เอ�ประกันภัยไม่ไปรับก�รตรวจบัตรโดยส�รก่อนขึ้นเครื่องบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ต�มเวล�

 ที่กำ�หนดในร�ยละเอียดของก�รเดินท�งที่ได้ให้ไว้กับผู้เอ�ประกันภัย และไม่ส�ม�รถนำ�ม�ซึ่งหนังสือรับรอง

 เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กบริษัทขนส่งหรือตัวแทนที่รับผิดชอบในส่วนของจำ�นวนชั่วโมงที่เกิดก�รล�่ช้�และ

เหตุผลของก�รล�่ช้�นั้น

2. ก�รนัดหยุดง�นหรือกรณีพิพ�ทท�งอุตส�หกรรม ของผู้ประกอบก�รขนส่งท�งเครื่องบิน หรือของท�่

 อ�ก�ศย�น หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ผู้เอ�ประกันภัยซื้อก�รประกันภัยนี้

3. คว�มล่�ช้�อันเกิดจ�กก�รยกเลิกบริก�รของผู้ขนส่งโดยคำ�สั่งหรือคำ�แนะนำ�ของรัฐบ�ลของประเทศใดๆ

4. ก�รที่ผู้เอ�ประกันภัยม�ถึงสน�มบินหรือท่�เรือ หรือช�นช�ล�รถไฟ ส�ยกว่�เวล�ตรวจบัตรโดยส�ร

 ก่อนขึ้นเครื่อง (เว้นแต่ก�รเดินท�งม�ล่�ช้�นั้นเกิดจ�กก�รนัดหยุดง�น หรือกรณีพิพ�ทท�งอุตส�หกรรม

ของผู้ประกอบก�รขนส่งท�งเครื่องบิน หรือของท�่อ�ก�ศย�น หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ)

5. ข้อบังคับหรือกฎหม�ยของรัฐบ�ล ก�รล่�ช้�หรือก�รเปลี่ยนแปลงของก�รเดินท�งที่จองไว้ รวมถึง คว�ม

 ผิดพล�ด ก�รละเลย หรือก�รผิดสัญญ� โดยผู้ให้บริก�รที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดของก�รเดินท�งที่จองไว้

หรือไม่ว�่จะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จองก�รเดินท�งนั้น 

6. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยต่อสิทธิพิเศษในก�รเดินท�งผู้เอ�ประกันภัย

7. ผู้เอ�ประกันภัยที่มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริก�รขนส่งหรือที่พัก ในทันทีที่ทร�บ

ว่�มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเดินท�งล�่ช้�จ�กต�ร�งก�รเดินท�งที่จัดเตรียมไว้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่�มีเหตุจำ�เป็น

อันสมควรจึงไม่อ�จแจ้งให้บริษัททร�บในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่กระทำ�ได้แล้ว
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เกิดเหตุเดินท�งล่�ช้� โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง แล้วแต่กรณี 

3. หลักฐ�นที่ระบุระยะเวล� และส�เหตุก�รเดินท�งล�่ช้�  ที่ออกโดยผู้ขนส่ง

4. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กผู้เอ�ประกันภัยพล�ดก�รต่อเที่ยวบินที่ได้ยืนยันก�รเดินท�งต�ม

ต�ร�งก�รบินของผู้ขนส่งแล้วในขณะที่อยู่ในต่�งประเทศ ณ จุดที่ต้องมีก�รเปลี่ยนถ่�ยลำ� ซึ่งมีส�เหตุม�จ�กคว�มล่�ช้�

ของเครื่องบินเที่ยวที่ผู้เอ�ประกันภัยเดินท�งม�ถึงจุดเพื่อรอรับก�รถ่�ยลำ� และไม่มีเที่ยวบินอื่นที่จะให้ผู้เอ�ประกันภัย

ส�ม�รถเดินท�งทดแทนได้ภ�ยในระยะเวล�แปดช่ัวโมง (8 ช่ัวโมง) หรือต�มเวล� (ถ้�มี) ท่ีระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

นับแต่เวล�ที่เครื่องบินของผู้เอ�ประกันภัยม�ถึงจุดถ่�ยลำ�

บริษัทจะจ่�ยค่�ชดเชยสำ�หรับค่�ที่พัก ค่�อ�ห�ร และค่�เครื่องดื่มที่จำ�เป็นจ�กก�รพล�ดก�รต่อเที่ยวบิน

ต�มจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยให้แก่ผู้เอ�ประกันภัยสำ�หรับก�รพล�ดก�รต่อเท่ียวบินทุก ๆ แปดช่ัวโมง (8 ช่ัวโมง) หรือต�มเวล�

(ถ้�มี) ที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง	การพลาดการต่อเที่ยวบิน)

บริษัทจะไม่จ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับก�รเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนไม่ว่�จะโดยตรงหรือโดยอ้อมจ�กในส่วนของ หรือเน่ืองจ�ก

1. ข้อบังคับหรือกฎหม�ยของรัฐ ก�รล่�ช้�หรือก�รเปลี่ยนแปลงของก�รเดินท�งที่จองไว้ รวมถึง คว�มผิด

 พล�ด ก�รละเลย บกพร่อง หรือก�รผิดสัญญ� โดยผู้ให้บริก�รที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดของก�รเดินท�งที่

จองไว้ หรือไม่ว�่จะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จองก�รเดินท�งนั้น

2. คว�มล่�ช้�อันเกิดจ�กก�รยกเลิกบริก�รของผู้ขนส่งโดยคำ�สั่งหรือคำ�แนะนำ�ของรัฐบ�ลของประเทศใดๆ

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เกิดเหตุพล�ดก�รต่อเที่ยวบินโดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง แล้วแต่กรณี 

3. หลักฐ�นแสดงก�รพล�ดก�รต่อเที่ยวบิน ที่ออกโดยส�ยก�รบินพ�ณิชย์หรือผู้ขนส่ง

4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นต�มจริง

5. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล่�วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
9. การลดจำานวนวันเดินทาง

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครองกรณี ห�กจำ�นวนวันเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัยถูกลดจำ�นวนลงภ�ยหลัง

จ�กได้เริ่มต้นเดินท�งแล้ว เพร�ะส�เหตุ

1. ก�รเสียชีวิตคว�มบ�ดเจ็บส�หัส หรือก�รเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกค�มต่อชีวิต ของผู้เอ�ประกันภัย

 หรือของคู่สมรส บุตร บิด�ม�รด�ของผู้เอ�ประกันภัยหรือของ คู่สมรส ปู่ย่�ต�ย�ยของผู้เอ�ประกันภัย

หรือของคู่สมรส พ่ีน้องของผู้เอ�ประกันภัย หรือของคู่สมรส ท้ังน้ี บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจ�กพนักง�น

 ผู้มีอำ�น�จ หรือคำ�แนะนำ�ที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กแพทย์ผู้ให้ก�รดูแลผู้เอ�ประกันภัยเพื่อยืนยันถึง

ส�เหตุในก�รที่จะยกเลิกก�รเดินท�งเนื่องจ�กก�รบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกค�มต่อชีวิต

2. ผู้ขนส่งประก�ศยกเลิกก�รเดินท�งเนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศที่เลวร้�ยจนไม่ส�ม�รถเดินท�งได้

บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยที่เกี ่ยวเนื่องโดยตรงกับก�รลดจำ�นวน

วันเดินท�งดังกล่�วที่ผู้เอ�ประกันภัยได้จ่�ยไปล่วงหน้�บ�งส่วน หรือทั้งหมดเพื่อเป็นค่�มัดจำ�หรือจองล่วงหน้�สำ�หรับ

ค่�เดินท�งหรือค่�ท่ีพักท่ียังไม่ได้ใช้บริก�ร หรือค่�ปรับสำ�หรับก�รลดจำ�นวนวันเดินท�งดังกล่�วซ่ึงไม่ส�ม�รถเรียกร้องได้

จ�กก�รประกันภัยอื่นหรือจ�กแหล่งอื่น ต�มจำ�นวนคว�มเสียห�ยที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มที่ระบุ
ไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจำานวนวันเดินทาง)

บริษัทจะไม่จ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับ

1. ส�เหตุใด ๆ ที่ผู้เอ�ประกันภัยทร�บล่วงหน้�ก่อนก�รขอเอ�ประกันภัยนี้

2. ก�รรักษ�อ�ก�รเร้ือรัง สภ�วะ หรือก�รเจ็บป่วยใด ๆ ท่ีเป็นสภ�พท�งก�รแพทย์ท่ีเป็นม�ก่อนวันท่ีทำ�ประกันภัย

รวมถึงอ�ก�รหรือภ�วะแทรกซ้อนที่อ�จมีขึ้นภ�ยหลังด้วย 

3. ก�รรักษ�โรคท�งจิตหรืออ�ก�รท�งจิตทุกชนิด

4. คว�มสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมจ�ก ข้อบังคับหรือก�รควบคุมของรัฐบ�ล ก�รล้มละล�ย

ก�รเลิกกิจก�ร หรือก�รผิดสัญญ�ของบริษัทตัวแทนท่องเท่ียวหรือบริษัทขนส่งท่ีทำ�ให้ก�รเดินท�งต้องถูกยกเลิก

5. ค่�ใช้จ่�ยท่ีจะได้รับก�รชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง หรือบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว หรือผู้ให้บริก�ร

ก�รเดินท�ง และ/ หรือที่พัก

6. บริษัทจะไม่จ่�ยทดแทนสำ�หรับก�รเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมจ�ก ในส่วนของหรือเน่ืองจ�ก

 6.1 คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยท�งธุรกิจ ภ�ระผูกพันท�งธุรกิจ หรือหน้�ที่คว�มผูกพันของผู้เอ�

            ประกันภัยหรือสม�ชิกในครอบครัวของผู้เอ�ประกันภัย

     6.2 คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยต่อสิทธิพิเศษในก�รเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย

     6.3 ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ยของผู้เอ�ประกันภัยหรือผู้เอ�ประกันภัยถูกดำ�เนินคดีอ�ญ� 

  6.4 คว�มบกพร่องของผู้เอ�ประกันภัยที่มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว / ผู้จัดทัวร์ หรือผู้ให้บริก�รขนส่ง

            หรือที่พัก ในทันทีที่ทร�บว�่มีคว�มจำ�เป็นที่ จะต้องยกเลิก ก�รเดินท�งที่จัดเตรียมไว้
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การเรียกร้องผลประโยชน ์

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันท่ีเกิดเหตุลดจำ�นวนวันเดินท�ง โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง แล้วแต่กรณี

3. เอกส�รแสดงก�รลดจำ�นวนวันก�รเดินท�งของผู้ขนส่งหรือหลักฐ�นแสดงส�เหตุของก�รลดจำ�นวนวัน

ก�รเดินท�ง

4. เอกส�รอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยน้ีให้คว�มคุ้มครอง ห�กกระเป๋�เดินท�งของผู้เอ�ประกันภัยม�ถึงล่�ช้�เน่ืองจ�กคว�มผิดพล�ด

ของผู้ขนส่งเป็นเวล�เกินกว่�แปดชั่วโมง (8 ชั่วโมง) หรือต�มเวล� (ถ้�มี) ที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย ภ�ยหลัง

จ�กที่ผู้เอ�ประกันภัยม�ถึงจุดหม�ยปล�ยท�งที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัยต�มเวล�ท้องถิ่น 

บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อเสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ยที่จำ�เป็นของผู้เอ�ประกันภัยต�มที่
ได้จ่�ยไปจริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง)

ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ย หรือที่เกิดจ�กส�เหตุดัง

ต่อไปนี้

1. คว�มล่�ช้�ของกระเป๋�เดินท�งขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภ�ยหลังที่ผู้เอ�ประกันภัยสิ้นสุดก�รเดินท�ง

ต�มที่ระบุในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

2. ค่�ใช้จ�่ยที่ผู้ขนส่งได้จ�่ยให้กับผู้เอ�ประกันภัยแล้ว 

3. ก�รถูกริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋�โดยศุลก�กรหรือเจ้�หน้�ที่สน�มบิน หรือพนักง�นผู้มีอำ�น�จต�ม

กฎหม�ยของประเทศนั้นๆ 

4. ค่�ใช้จ�่ยที่ผู้เอ�ประกันภัยส�ม�รถเรียกร้องจ�กส�ยก�รบินหรือผู้ขนส่งได้

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เกิดเหตุล่�ช้�ของกระเป๋�เดินท�ง โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง แล้วแต่กรณี

3. หนังสือยืนยันคว�มล�่ช้�ที่ออกโดยส�ยก�รบินหรือผู้ขนส่ง

4. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล่�วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
11. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

ภายในกระเป๋าเดินทาง

คำาจำากัดความเพิ่มเติม

ทรัพย์สินส่วนตัว 		หมายถึง	ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่นำาติดตัวไปด้วยในการเดินทาง	และทรัพย์สินนั้น

		ต้องถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง	โดยทรัพย์สินนั้นมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นเฉพาะน้ี

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กเกิดก�รสูญห�ยหรือเสียห�ยของกระเป๋�เดินท�ง และ/หรือทรัพย์สิน

ส่วนตัวภ�ยในกระเป๋�เดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย จ�กเหตุก�รณ์ใดเหตุก�รณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่�งก�รเดินท�ง

1.คว�มผิดพล�ดในก�รขนส่งกระเป๋�เดินท�งของผู้ขนส่ง หรือก�รขนย้�ยกระเป๋�เดินท�งที่อยู่ภ�ยใต้ก�ร

 ควบคุมดูแลของพนักง�นโรงแรม  และคว�มเสียห�ยเช่นว่�นี้ต้องมีก�รรับรองเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก

ผู้บริห�รของโรงแรมที่เกิดเหตุ หรือฝ�่ยบริห�รของผู้ขนส่งนั้นๆ

2. ก�รชิงทรัพย์ ก�รปล้นทรัพย์ หรือก�รดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะใช้คว�มรุนแรง โดยผู้เอ�ประกันภัยต้อง

 แจ้งคว�มต่อเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้งคว�มต่อผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ในท้องถิ่นนั้นภ�ยใน

 เวล�ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจ�กเวล�ที่เกิดเหตุ และผู้เอ�ประกันได้นำ�บันทึกประจำ�วันของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

 หรือหนังสือ รับแจ้งจ�กผู้มีอำ�น�จในท้องถ่ินน้ัน ให้บริษัทเพ่ือใช้เป็นเอกส�รประกอบก�รเรียกร้องค่�สินไหม

 ทดแทน ทั้งนี้ ห�กมีเหตุอันสุดวิสัย ผู้เอ�ประกันภัยไม่ส�ม�รถแจ้งคว�มต่อเจ้�หน้�ที่ดังกล่�วได้ ไม่ทำ�ให้

 สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นว่�มีเหตุอันสมควรแต่ได้กระทำ�โดยเร็วที่สุดเท่�ที่กระทำ�ได้แล้ว

บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับก�รสูญห�ยหรือเสียห�ยของกระเป๋�เดินท�ง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

ภ�ยในกระเป๋�เดินท�งที่ผู้เอ�ประกันภัยไม่ส�ม�รถเรียกร้องเอ�ได้จ�ก ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง หรือโรงแรม หรือสถ�นที่พักของ

ผู้เอ�ประกันภัย หรือก�รรับประกันภัยประเภทอื่น ให้ต�มจำ�นวนคว�มเสียห�ยที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย

ในแต่ละร�ยก�ร (เช่น 1 ชิ้น หรือ 1 คู่ หรือ 1 ชุด เป็นต้น) ต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทมีสิทธิ

จะพิจ�รณ�จ่�ยค่�ทดแทนให้ต�มวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.ซ่อมแซมต�มคว�มเสียห�ยที่แท้จริง หรือ

2.จัดห�ทรัพย์สินที่คล�้ยคลึงกันม�ทดแทน หรือ

3.จ่�ยเป็นเงินต�มมูลค่�ที่แท้จริง ณ ขณะเกิดคว�มสูญเสียหรือเสียห�ยของทรัพย์สินนั้น

ทั้งนี้ ห�กกระเป๋�เดินท�งและ/ หรือทรัพย์สินส่วนตัวภ�ยในกระเป๋�เดินท�งสูญห�ยหรือเสียห�ยภ�ยหลังจ�ก

ก�รล่�ช้�ของกระเป๋�เดินท�ง บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองนี้ หักด้วยคว�มรับผิดส่วนแรกและจำ�นวนเงินที่

บริษัทต้องจ่�ยในข้อตกลงคุ้มครองก�รล่�ช้�ของกระเป�๋เดินท�ง (ถ้�มี) 

ผู้เอ�ประกันภัยต้องกระทำ�ทุกอย่�งที่จำ�เป็นต�มสมควร หรือต�มที่บริษัทร้องขอ เพื่อรักษ�สิทธิของบริษัทใน

ก�รรับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กบุคคลภ�ยนอก
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง	และ/	หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายใน

กระเป๋าเดินทาง)	

ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ย หรือที่เกิดจ�กส�เหตุ

ดังต่อไปนี้

1. คว�มรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอ�ประกันภัยต้องรับผิดชอบต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้�มี)

2. กระเป๋�ท่ีมีลักษณะไม่ใช่กระเป๋�เดินท�ง ได้แก่ กระเป๋�สต�งค์ กระเป๋�ถือ เป้เดินท�ง หรือกระเป๋�ท่ีมีลักษณะ

ก�รใช้โดยท่ัวไปมิใช่อย่�งกระเป๋�เดินท�ง อุปกรณ์ครัวเรือน โบร�ณวัตถุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์

 ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) เครื่องประดับมีค่� ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง

คอนแทคเลนส์ ฟันปลอม ข�แขนปลอม ใบหุ้น เอกส�ร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษ�ปณ์ เงินสด เช็คเดินท�ง

ตั๋วเดินท�ง และตั๋วท่องเที่ยว ของที่ระลึก อุปกรณ์ที่เช่� หรือให้เช่� 

3. คว�มเสียห�ยหรือก�รถูกทำ�ล�ยอันเนื่องม�จ�กก�รเสื่อมสภ�พของกระเป๋�เดินท�ง และ/หรือทรัพย์สิน

 ส่วนตัวภ�ยในกระเป�๋เดินท�ง รวมทั้งคว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือคว�มเสียห�ยที่

 เกิดขึ้นเนื่องจ�กกระบวนก�รซึ่งดำ�เนินก�รโดยผู้เอ�ประกันภัยเพื่อก�รซ่อมแซมทำ�คว�มสะอ�ดหรือก�ร

ดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใด ๆ

4. คว�มเสียห�ยท่ีเกิดจ�กก�รริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋�ของศุลก�กรหรือเจ้�หน้�ท่ีสน�มบิน หรือพนักง�น

ผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยของประเทศนั้น ๆ

5. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยต่อกระเป๋�เดินท�งหรือทรัพย์สินส่วนตัวภ�ยในกระเป๋�เดินท�งของ

 ผู้เอ�ประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้�ก่อนวันเริ่มต้นระยะเวล�เอ�ประกันภัย สิ่งของที่ส่งท�งพัสดุไปรษณีย์

 หรือส่งท�งเรือ โดยมิได้ไปด้วยกันกับผู้เอ�ประกันภัย

6. คว�มเสียห�ยหรือสูญห�ยของกระเป๋�เดินท�งหรือทรัพย์สินส่วนตัวภ�ยในกระเป๋�เดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย

 ขณะถูกทิ้งไว้ในสถ�นที่ส�ธ�รณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนย�นพ�หนะ ใดๆ หรือคว�มสูญเสียที่

 เป็นผลม�จ�กก�รละเลยของผู้เอ�ประกันภัยในก�รดูแลรักษ�และป้องกันไว้ก่อนต�มสมควรเพื่อคว�ม

ปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น

7. ก�รสูญเสียของสินค้� หรือตัวอย่�งสินค�้

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่กระเป๋�เดินท�ง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภ�ยในกระเป๋�เดินท�งสูญห�ยหรือเสียห�ย โดยค่�ใช้จ่�ยของ

ผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง แล้วแต่กรณี

3. สำ�เน�บันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี

4. เอกส�รยืนยันก�รสูญห�ยของผู้ขนส่ง  ผู้จัดก�รหรือเจ้�ของสถ�นพำ�นักที่ผู้เอ�ประกันภัยพักขณะที่เกิด

 คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ย รวมท้ังเอกส�รแสดงก�รจ่�ยของผู้ขนส่ง  ผู้จัดก�รหรือเจ้�ของสถ�นพำ�นักน้ัน

5. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น 

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
12. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง

คำาจำากัดความเพิ่มเติม 

เงินสด  							หมายถึง	ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำาระหนี้ได้ตามกฎหมาย

เช็คเดินทาง  							หมายถึง	เช็คสำาหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กเกิดก�รสูญห�ยหรือเสียห�ยของเงินสดและเช็คเดินท�งของผู้เอ�

ประกันภัย จ�กเหตุก�รณ์ใดเหตุก�รณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว�่งก�รเดินท�ง 

1. ก�รโจรกรรมโดยปร�กฏร่องรอยงัดแงะจ�กตู้นิรภัยท่ีถูกล็อกไว้  ภ�ยในห้องพักของโรงแรมท่ีผู้เอ�ประกันภัย

ได้ลงทะเบียนเข�้พักในฐ�นะแขกของโรงแรม

2. ก�รชิงทรัพย์ ก�รปล้นทรัพย์ หรือก�รดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะใช้คว�มรุนแรง

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง)

1. ผู้เอ�ประกันภัยต้องแจ้งต่อผู้บริห�รของโรงแรมที่พัก และแจ้งคว�มต่อเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

หรือแจ้งคว�มต่อผู้มีอำ�น�จหน้�ท่ีในท้องถ่ินน้ันภ�ยในเวล� ย่ีสิบส่ีช่ัวโมง (24 ช่ัวโมง) นับจ�กเวล�ท่ีเกิดเหตุ

 และผู้เอ�ประกันได้นำ�บันทึกประจำ�วันของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ หรือหนังสือรับแจ้งจ�กผู้มีอำ�น�จในท้องถิ่นนั้น

 และเอกส�รจ�กผู้บริห�รของโรงแรมม�ให้บริษัทเพื่อใช้เป็นเอกส�รประกอบก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน

 ทั้งนี้ ห�กมีเหตุอันสุดวิสัย ผู้เอ�ประกันภัยไม่ส�ม�รถแจ้งคว�มต่อเจ้�หน้�ที่ดังกล่�วได้ ไม่ทำ�ให้สิทธิใน

ก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นว�่มีเหตุอันสมควร แต่ได้กระทำ�โดยเร็วที่สุดเท่�ที่กระทำ�ได้แล้ว

2. ผู้เอ�ประกันภัยได้ดำ�เนินก�รต�มสมควรที่จะปกป้องไม่ให้เกิดคว�มสูญเสียหรือเสียห�ย หรือถูกโจรกรรม

ต�มวิสัยของวิญญูชนพึงปฏิบัติ 

3. ผู้เอ�ประกันภัยต้องกระทำ�ทุกอย่�งที่จำ�เป็นต�มสมควรหรือต�มที่บริษัทร้องขอ เพื่อรักษ�สิทธิของบริษัท

ในก�รรับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องค�่เสียห�ยจ�กบุคคลภ�ยนอก

บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนสำ�หรับก�รสูญห�ยหรือก�รเสียห�ยของเงินสดและเช็คเดินท�งที่ผู้เอ�ประกันภัยไม่

ส�ม�รถเรียกร้องเอ�ได้จ�กผู้รับผิดชอบหรือก�รประกันภัยประเภทอื่นให้ต�มจำ�นวนคว�มเสียห�ยที่แท้จริงแต่ไม่เกิน

จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มท่ีระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยคว�มรับผิดส่วนแรก (ถ้�มี)

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง)

ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ย หรือที่เกิดจ�กส�เหตุ

ดังต่อไปนี้ี้

1. คว�มรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอ�ประกันภัยต้องรับผิดชอบต�มที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้�มี)

2. คว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยของเงินสดและเช็คเดินท�ง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถ�นที่ส�ธ�รณะโดยไม่มี

 ผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนย�นพ�หนะใด ๆ หรือคว�มสูญเสียที่เป็นผลม�จ�กก�รละเลยของผู้เอ�ประกันภัย

ในก�รดูแลรักษ� และป้องกันไว้ก่อนต�มสมควรเพื่อคว�มปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น
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3. คว�มเสียห�ยหรือก�รถูกทำ�ล�ยอันเนื่องม�จ�กก�รเสื่อมสภ�พของเงินสดและเช็คเดินท�ง รวมทั้งคว�ม

 เสียห�ยอันเกิดจ�กแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นเนื่องจ�กกระบวนก�รซึ่งดำ�เนินก�ร

โดยผู้เอ�ประกันภัยเพื่อก�รซ่อมแซมทำ�คว�มสะอ�ด หรือก�รดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใด ๆ

4. คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลก�กรหรือเจ้�หน้�ที่สน�มบิน หรือท�งร�ชก�ร

ตำ�รวจของประเทศนั้น ๆ

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่เงินสดและเช็คเดินท�งสูญห�ยหรือเสียห�ย โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง

3. สำ�เน�บันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

4. เอกส�รยืนยันก�รสูญห�ยของผู้จัดก�รหรือเจ้�ของสถ�นพำ�นักท่ีผู้เอ�ประกันภัยพักขณะท่ีเกิด คว�มสูญเสีย

หรือคว�มเสียห�ย รวมทั้งเอกส�รแสดงก�รจ่�ยของผู้จัดก�รหรือเจ้�ของสถ�นพำ�นักนั้น(ถ้�มี)

5. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น 

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล่�วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กเกิดก�รสูญห�ยหรือเสียห�ยของเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�ง

ได้แก่ หนังสือเดินท�ง กรีนก�ร์ด วีซ่� ใบขับขี่ ตั๋วเดินท�ง หรือตั๋วท่องเที่ยวจนเป็นเหตุให้ไม่ส�ม�รถใช้ก�รเอกส�รดังกล่�ว

ได้จ�กเหตุก�รณ์ใดเหตุก�รณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว�่งก�รเดินท�ง

1. ก�รลักทรัพย์โดยปร�กฏร่องรอยงัดแงะของสถ�นที่พักของผู้เอ�ประกันภัยที่ถูกล็อกไว้

2. ก�รชิงทรัพย์ ก�รปล้นทรัพย์ หรือก�รดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะใช้คว�มรุนแรง บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทน

 สำ�หรับก�รสูญห�ยหรือเสียห�ยของหนังสือเดินท�ง กรีนก�ร์ด วีซ่� ใบขับขี่ ตั๋วเดินท�ง หรือตั๋วท่องเที่ยว

ที่ผู้เอ�ประกันภัยไม่ส�ม�รถเรียกร้องเอ�ได้จ�กผู้รับผิดชอบหรือก�รรับประกันภัยประเภทอื่นสำ�หรับ

2.1 ค่�ใช้จ�่ยในก�รทำ�เอกส�รใหม่ 

2.2 ค่�เดินท�งและค่�ที่พักเพิ่มเติมสำ�หรับเหตุจำ�เป็นที่ต้องเลื่อนก�รเดินท�งข�กลับ เพร�ะไม่ได้รับหนังสือ

  รับรองจ�กสถ�นกงศุล ภ�ยในวันครบกำ�หนดระยะเวล�ที่ต้องเดินท�งกลับต�มที่ระบุไว้ในต�ร�ง

           กรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่�ยค่�ทดแทนให้ต�มค่�ใช้จ่�ยที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มที่ระบุไว้ในต�ร�ง
กรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)

ก�รประกันภัยต�มข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองก�รสูญเสียหรือเสียห�ย หรือที่เกิดจ�กส�เหตุดังต่อไปนี้

1. ก�รสูญเสียหรือเสียห�ยของเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งขณะอยู่ในประเทศไทย หรือภ�ยหลังที่

ผู้เอ�ประกันภัยสิ้นสุดก�รเดินท�งต�มที่ระบุในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

2. ก�รสูญเสียหรือเสียห�ยต่อเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�ง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถ�นที่ส�ธ�รณะโดยไม่มี

 ผู้ดูแล หรือลืมท้ิงไว้บนย�นพ�หนะใดๆ หรือคว�มสูญเสียท่ีเป็นผลม�จ�กก�รละเลยของบุคคลผู้เอ�ประกันภัย

ในก�รดูแลรักษ�และป้องกันไว้ก่อนต�มสมควรเพื่อคว�มปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น

3. คว�มเสียห�ยหรือก�รถูกทำ�ล�ยอันเนื่องม�จ�กก�รเสื่อมสภ�พของเงินสดและเช็คเดินท�ง รวมทั้งคว�ม

 เสียห�ยอันเกิดจ�กแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นเนื่องจ�กกระบวนก�รซึ่งดำ�เนินก�ร

โดยผู้เอ�ประกันภัยเพื่อก�รซ่อมแซมทำ�คว�มสะอ�ด หรือก�รดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใด ๆ

4. คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลก�กรหรือเจ้�หน้�ที่สน�มบิน หรือท�งร�ชก�ร

ตำ�รวจของประเทศนั้น ๆ

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

นับจ�กวันที่มีก�รสูญห�ยหรือเสียห�ยของเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งโดยค่�ใช้จ�่ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/ หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง แล้วแต่กรณี

3. สำ�เน�บันทึกประจำ�วันของตำ�รวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี

4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงร�ยก�รค่�ใช้จ่�ย
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5. เอกส�รยืนยันก�รสูญห�ยของผู้จัดก�รหรือเจ้�ของสถ�นพำ�นักท่ีผู้เอ�ประกันภัยพักขณะท่ีเกิด ก�รสูญเสีย

หรือเสียห�ย รวมทั้งเอกส�รแสดงก�รจ่�ยของผู้จัดก�ร หรือเจ้�ของสถ�นพำ�นักนั้น (ถ้�มี)

6. หลักฐ�นอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล�่ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุอัน
สมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยก�รเดินท�ง          35



ข้อตกลงคุ้มครอง
14. การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กผู้เอ�ประกันภัยต้องเข้�พักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลในต่�งประเทศ

ในฐ�นะผู้ป่วยในติดต่อกันเป็นเวล�เกินกว่�เจ็ดวัน (7 วัน) อันเป็นผลม�จ�กคว�มบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ยหรือก�รเจ็บป่วย

ที่ได้รับในระหว่�งก�รเดินท�งในระยะเวล�ประกันภัยโดยคว�มบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ยหรือก�รเจ็บป่วยนั้นเกิดจ�กส�เหตุที่

ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นที่ตกลงกันว�่ ค่�ทดแทนต�มข้อตกลงคุ้มครองในส่วนนี้จะเท่�กับ

จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทจะจัดห�และชดใช้ค่�ตั๋วเครื่องบินโดยส�รชั้นประหยัดสำ�หรับก�รเดินท�งไปและกลับ ให้แก่สม�ชิกใน

ครอบครัว หรือญ�ติใกล้ชิดของผู้เอ�ประกันภัยจำ�นวน 1 คนในก�รไปเย่ียมผู้เอ�ประกันภัย รวมท้ังบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�

ว่�ก�รเยี่ยมไข้มีคว�มจำ�เป็นและมีผลต่อก�รรักษ� ดังนั้นก�รเยี่ยมไข้ดังกล่�วต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กบริษัทก่อนก�ร

เดินท�ง

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย)

1. สภ�พท�งก�รแพทย์ของผู้เอ�ประกันภัยทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเคล่ือนย้�ยได้ ต�มคำ�ส่ังจ�กแพทย์ผู้ให้ก�รรักษ�

ระบุห�้มเคลื่อนย้�ยผู้เอ�ประกันภัย

2. ไม่มีสม�ชิกในครอบครัว หรือเพ่ือนของผู้เอ�ประกันภัยท่ีมีอ�ยุต้ังแต่สิบแปด (18) ปีข้ึนไป อยู่กับผู้เอ�ประกันภัย

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�จ�่ยค่�สินไหมทดแทน โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. ใบรับรองแพทย์/ ร�ยง�นท�งก�รแพทย์ (Medical Report)

3. เอกส�รยืนยันจ�กแพทย์ผู้ให้ก�รรักษ�ระบุห�้มเคลื่อนย้�ยผู้เอ�ประกันภัย

4. หลักฐ�นที่ยืนยันว่�ผู้เอ�ประกันภัยรักษ�ตัวอยู่ในต่�งประเทศโดยลำ�พัง

5. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง

6. หลักฐ�นอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล�่ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุอัน
สมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล�่วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยก�รเดินท�ง           36



ข้อตกลงคุ้มครอง
15. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครอง ห�กผู้เอ�ประกันภัยต้องเข้�พักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลในต่�งประเทศ

ในฐ�นะผู้ป่วยใน อันเป็นผลม�จ�กคว�มบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ยหรือก�รเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่�งก�รเดินท�งในระยะเวล�

ประกันภัย โดยคว�มบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ยหรือก�รเจ็บป่วยนั้นเกิดจ�กส�เหตุที่ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้บริษัทจะจัดห�และชดใช้ค่�ตั๋วเครื่องบินโดยส�รชั้นประหยัดสำ�หรับก�รเดินท�งกลับประเทศถิ่นฐ�น ให้แก่

บุตรของผู้เอ�ประกันภัยจำ�นวน 1 คน ซึ่งได้เดินท�งไปกับผู้เอ�ประกันภัย แต่ต้องถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำ�พังในต่�งประเทศ

โดยไม่มีผู้ดูแล เนื่องจ�กผู้เอ�ประกันภัยกำ�ลังรักษ�ตัวอยู่ในโรงพย�บ�ลในต่�งประเทศ หรือผู้เอ�ประกันภัยได้รับก�ร

เคลื่อนย้�ยกลับถิ่นฐ�นเนื่องจ�กก�รเสียชีวิต หรือเพื่อรับก�รรักษ�ต่อในประเทศถิ่นฐ�น ทั้งนี้ค่�ทดแทนต�มข้อตกลง

คุ้มครองในส่วนนี้จะเท�่กับจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ)

บริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�ว่�ก�รส่งผู้เย�ว์เพื่อเดินท�งกลับประเทศถิ่นฐ�นเป็นสิ่งจำ�เป็น มีคว�มจำ�เป็น และ

ก�รส่งผู้เย�ว์เพื่อเดินท�งกลับประเทศไทยดังกล่�วนั้นต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กบริษัทก่อนก�รเดินท�ง

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน) เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

จ่�ยค�่สินไหมทดแทน โดยค�่ใช้จ�่ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้อง ค่�ทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย และ/หรือหลักฐ�นก�รเดินท�ง

3. ใบรับรองแพทย์/ ร�ยง�นท�งก�รแพทย์ (Medical Report)

4. หลักฐ�นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล่�วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
16. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ

คำาจำากัคดวามเพิ่มเติม 

เหตุการณ์ซึ่งไม่อาจ 							หมายถึง	1.	สภาพอากาศไม่เอื้ออำานวยหรือเกิดภัยธรรมชาติ

คาดการณ์ได้	 2.	เครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำารุด

3.ผู้เอาประกันภัยถูกปฏิเสธไม่ให้ข้ึนเคร่ืองบิน	เน่ืองจากสายการบินขายต๋ัวโดยสาร

เกินจำานวนที่นั่งบนเครื่องบิน

	4.ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุที่ทำาให้ไม่สามารถ

เดินทางได้	ตามความเห็นของแพทย์ผู้ดูแล

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยน้ีให้คว�มคุ้มครองก�รขย�ยระยะเวล�โดยอัตโนมัติ  ห�กก�รเดินท�งข�กลับของ ผู้เอ�ประกันภัย

ถูกเลื่อนออกไป โดยมีส�เหตุม�จ�กเหตุก�รณ์ซึ่งไม่อ�จค�ดก�รณ์ได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือก�รควบคุมของผู้เอ�ประกันภัย

บริษัทจะขย�ยระยะเวล�เอ�ประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวล�ที่ถูกเลื่อนออกไป โดยผู้เอ�ประกันภัยไม่ต้องจ่�ยเบี้ย

ประกันภัยเพ่ิมเติม ท้ังน้ีก�รขย�ยระยะเวล�เอ�ประกันภัยเน่ืองจ�กผู้เอ�ประกันภัยได้รับบ�ดเจ็บหรือป่วย ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของบริษัท และ/หรือแพทย์ผู้ให้ก�รรักษ�

อย่�งไรก็ต�ม ก�รขย�ยระยะเวล�เอ�ประกันภัยเน่ืองจ�กส�เหตุท่ีคุ้มครองข้�งต้นน้ันไม่ขย�ยรวมถึง ข้อตกลง

คุ้มครองคว�มล่�ช้�ในก�รเดินท�ง ข้อตกลงคุ้มครองก�รพล�ดก�รต่อเครื่องบิน ข้อตกลงคุ้มครองก�รชดเชยเงินสด

ค่�พักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลในฐ�นะผู้ป่วยใน เน่ืองจ�กอุบัติเหตุ หรือก�รเจ็บป่วย (ถ้�มี) และขย�ยระยะเวล�น้ี มีระยะเวล�

สูงสุดไม่เกินสิบห้�วัน (15 วัน) นับจ�กวันเกิดเหตุ หรือต�มเวล� (ถ้�มี) ที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง
17. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ความคุ้มครอง 

ก�รประกันภัยนี้ให้คว�มคุ้มครองก�รบ�ดเจ็บหรือก�รเจ็บป่วยจนต้องเข้�รักษ�ตัวในฐ�นะผู้ป่วยในของ

โรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม อันเป็นผลม�จ�กคว�มบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ยหรือก�รเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่�ง

ก�รเดินท�งในระยะเวล�ประกันภัย โดยคว�มบ�ดเจ็บท�งร่�งก�ยหรือก�รเจ็บป่วยน้ันเกิดจ�กส�เหตุท่ีได้รับคว�มคุ้มครอง

ต�มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  ต�มคว�มจำ�เป็นท�งก�รแพทย์และม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์ บริษัทจะจ่�ยค่�ชดเชย

เงินสดร�ยวันให้ทุกย่ีสิบส่ีช่ัวโมง (24 ช่ัวโมง) ต�มจำ�นวนวันท่ีเข้�รับ ก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม

ในฐ�นะผู้ป่วยใน  และจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยต�มท่ีระบุในหน้�ต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย  แต่สูงสุดไม่เกินย่ีสิบวัน (20 วัน)

ต่อก�รเดินท�งแต่ละครั้ง หรือต�มเวล� (ถ้�มี) ที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก�รเข้�รับก�รรักษ�ตัวในฐ�นะผู้ป่วยในในโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรมนั้นต้องเกิดขึ้นภ�ยใน

ส�มสิบวัน (30 วัน) หลังจ�กเกิดอุบัติเหตุ ก�รเข้�รับก�รรักษ�ตัวฐ�นะผู้ป่วยในในโรงพย�บ�ลเวชกรรมดังกล่�ว เป็นสิ่ง

ท่ีแพทย์ลงคว�มเห็นว่�มีคว�มจำ�เป็น และไม่ส�ม�รถเล่ือนก�รรักษ�ออกไปจนกว่�ผู้เอ�ประกันภัยเดินท�งกลับประเทศถ่ินฐ�น

ผู้เอ�ประกันภัยต้องแจ้งบริษัทหรือหน่วยง�นช่วยเหลือฉุกเฉินทุกคร้ังท่ีเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ลในโรงพย�บ�ล

หรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรมในฐ�นะผู้ป่วยใน

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจาก	

การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย)

 ก�รประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยก�รรักษ�พย�บ�ล หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รบ�ดเจ็บหรือ

ก�รเจ็บป่วย (รวมทั้งภ�วะแทรกซ้อน) อ�ก�ร หรือภ�วะคว�มผิดปกติที่เกิดจ�ก

1. โรคเรื้อรัง ก�รบ�ดเจ็บหรือก�รเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษ�ให้ห�ยก่อนวันทำ�สัญญ�ประกันภัยหรือสภ�พก�ร

 บ�ดเจ็บหรือก�รเจ็บป่วยที่กำ�ลังเป็นอยู่หรือมีอ�ก�รกำ�เริบของโรคสืบเนื่องม�จ�กสภ�พท�งก�รแพทย์

 ที่เป็นอยู่ ก�รตรวจรักษ�ภ�วะที่เป็นม�แต่กำ�เนิด (Congenital) หรือปัญห�ด้�นพัฒน�ก�ร หรือโรคท�ง

พันธุกรรม

2. ก�รตรวจรักษ�หรือก�รผ่�ตัดเพื่อเสริมสวยหรือก�รแก้ปัญห�ผิวพรรณ สิว ฝ้� กระ รังแค ผมร่วงหรือ

ก�รควบคุมน้ำ�หนักตัว หรือ ก�รผ�่ตัดอันมีลักษณะเลือกไว้เว้นแต่เป็นก�รตกแต่งบ�ดแผลอันเนื่องม�จ�ก

อุบัติเหตุที่ได้รับคว�มคุ้มครอง

3. ก�รต้ังครรภ์ แท้งบุตร ทำ�แท้ง ก�รคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจ�กก�รต้ังครรภ์ ก�รแก้ไขปัญห�ห�กมีบุตรย�ก

(รวมถึงก�รสืบวิเคร�ะห์และก�รรักษ�) ก�รทำ�หมันหรือคุมกำ�เนิด

4. โรคเอดส์ หรือ ก�มโรคหรือโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์

5. ก�รตรวจรักษ� หรือป้องกัน ก�รใช้ย� หรือ ส�รต่�งๆเพื่อชะลอก�รเสื่อมของวัย หรือก�รให้ฮอร์โมนในวัย

 ใกล้หมดหรือหมดระดู ก�รเสื่อมสมรรถภ�พท�งเพศในหญิงหรือช�ย ก�รรักษ�คว�มผิดปกติท�งเพศ

และก�รแปลงเพศ

6. ก�รตรวจสุขภ�พทั่วไป ก�รร้องขอก�รผ่�ตัดก�รพักฟื้น หรือก�รพักเพื่อก�รฟื้นฟูหรือก�รรักษ�โดยวิธี

 ให้พักอยู่เฉยๆ ก�รตรวจวิเคร�ะห์เพื่อห�ส�เหตุใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รเข้�รักษ�ในโรงพย�บ�ล

 หรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม หรือคลินิกก�รตรวจรักษ�หรือตรวจวิเคร�ะห์เพื่อห�ส�เหตุ  ซึ่งไม่ใช่คว�ม

จำ�เป็นท�งก�รแพทย์
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7. ก�รตรวจรักษ�คว�มผิดปกติเกี่ยวกับส�ยต� ก�รทำ�เลสิค ค่�ใช้จ่�ยเลสิค ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับอุปกรณ์เพื่อ

ก�รมองเห็นหรือก�รรักษ�คว�มปกติของก�รมองเห็น

8. ก�รตรวจรักษ� หรือผ่�ตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก ก�รทำ�ฟันปลอม ก�รครอบฟัน ก�รรักษ�ร�กฟัน

 ก�รอุดฟัน ก�รจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ก�รใส่ร�กฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำ�เป็นอันเนื่องจ�กก�ร

บ�ดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค�่ฟันปลอม ก�รครอบฟันและก�รรักษ�ร�กฟันหรือใส่ร�กเทียม

9. ก�รรักษ�หรือก�รบำ�บัดก�รติดย�เสพติดให้โทษ บุหรี่ สุร� หรือส�รออกฤทธิ์ต่อจิตประส�ท

10. ก�รตรวจรักษ� อ�ก�ร หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภ�วะท�งจิตใจ โรคท�งจิตเวช หรือท�งพฤติกรรมหรือ

 คว�มผิดปกติท�งบุคลิกภ�พ รวมถึงสภ�วะสม�ธิสั้น ออธิสซึม เครียด คว�มผิดปกติของก�รกิน หรือ

คว�มวิตกกังวล

11. ก�รตรวจรักษ�ที่ยังอยู่ในระหว่�งทดลอง ก�รตรวจหรือก�รรักษ�โรค หรือก�รหยุดห�ยใจขณะหลับ

ก�รตรวจหรือก�รรักษ�คว�มผิดปกติของก�รนอนหลับ ก�รนอนกรน

12. ก�รปลูกฝีหรือก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขภ�ยหลังก�รถูกสัตว์

ทำ�ร้�ยและวัคซีนป้องกันบ�ดทะยัก ภ�ยหลังได้รับก�รบ�ดเจ็บ

13. ก�รตรวจรักษ�ที่ไม่ใช่ปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ท�งเลือก เช่น ก�รฝังเข็ม ธรรมช�ติบำ�บัด ก�รรักษ�โดย

ก�รนวดและก�รกดจุด เป็นต้น 

14. ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รตรวจรักษ�พย�บ�ลที่ผู้ได้รับคว�มคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง ให้แก่ตัวเอง รวมทั้ง

 ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รตรวจรักษ�พย�บ�ลจ�กแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิด� ม�รด� คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้

รับคว�มคุ้มครอง

15. ค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รรักษ�พย�บ�ล ได้แก่ ค่�โทรศัพท์ ค่�อ�ห�รพิเศษ ค่�เคร่ืองด่ืม ค่�หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น

16. อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้� แว่นต� เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยก�รพูด (Speech-

Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด

17. ก�รบ�ดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับคว�มคุ้มครองเข้�ร่วมทะเล�ะวิว�ทหรือมีส่วนร่วมยั่วยุ ให้เกิดก�ร

ทะเล�ะวิว�ท

18. ก�รบ�ดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับคว�มคุ้มครองก่ออ�ชญ�กรรมที่มีคว�มผิดสถ�นหนัก หรือขณะถูก

จับกุม หรือหลบหนีก�รจับกุม

19. ก�รบ�ดเจ็บท่ีเกิดข้ึนท่ีผู้รับคว�มคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้� แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ทสกีด้วย

 แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ก�รโดดร่มเพื่อรักษ�ชีวิต) ขณะกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลงหรือโดยส�รอยู่ใน

บอลลูนหรือเครื่องร่อนหรือบันจี้จั๊มพ์ ดำ�น้ำ�ที่ต้องใช้ถังอ�ก�ศและเครื่องช่วยห�ยใจใต้น้ำ�

20. ก�รบ�ดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับคว�มคุ้มครองกำ�ลังขึ้นหรือลงหรือขณะโดยส�ร อยู่ในอ�ก�ศย�นที่

มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยส�ร และมิได้ประกอบก�รโดยส�รก�รบินพ�ณิชย์

21. ก�รบ�ดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผู้ได้รับคว�มคุ้มครองขับข่ีหรือปฏิบัติหน้�ท่ีเป็นพนักง�น ประจำ�ในอ�ก�ศย�นใดๆ

22. ก�รบ�ดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอ�ประกันภัยกำ�ลังขับขี่หรือโดยส�รรถจักรย�นยนต์

23. ก�รผ่�ตัดหรือก�รรักษ�พย�บ�ลใด ๆ ท่ีแพทย์ของบริษัทลงคว�มเห็นว่�ไม่เป็นจำ�เป็น หรือส�ม�รถเล่ือน

ก�รรักษ�ออกไปก่อนได้จนกว่�ผู้เอ�ประกันภัยจะเดินท�งกลับประเทศไทย

24. ขณะที่ผู้เอ�ประกันภัยทำ�ง�นในสถ�นที่ ที่มีคว�มเสี่ยงสูงหรือง�นใช้แรงง�น ใช้เครื่องจักรกล
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การเรียกร้องผลประโยชน ์

ก�รเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอ�ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐ�นดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภ�ยในส�มสิบวัน (30 วัน)

เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�จ่�ยค่�สินไหมทดแทน โดยค่�ใช้จ่�ยของผู้เอ�ประกันภัย

1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2. ใบรับรองแพทย์/ร�ยง�นของแพทย์

3. ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินจ�กโรงพย�บ�ล

4. สำ�เน�หนังสือเดินท�งของผู้เอ�ประกันภัย

5. เอกส�รอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอต�มคว�มจำ�เป็น

ก�รไม่ส่งหลักฐ�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ไม่ทำ�ให้สิทธิในก�รเรียกร้องเสียไป ห�กแสดงให้เห็นได้ว่�มีเหตุ

อันสมควรที่ไม่ส�ม�รถส่งหลักฐ�นดังกล่�วได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะกระทำ�ได้แล้ว
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อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th

0-4234-1994

ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

0-4336-5091-3
axa.khonkaen@axa.co.th

0-4336-5093

อุบลราชธานี
145/10 หมู� 20 ต.ขามใหญ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4531 5874

ร�อยเอ็ด
88/1 ถ.เปรมประชาราษฏร� ต.ในเมือง อ.เมืองร�อยเอ็ด จ.ร�อยเอ็ด 45000

0-4351 3888-90
axa.roiet@axa.co.th

0-4351 3884

นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

0-4427-8664

ชลบุร�
96/5-6 หมู� 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ�านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

0-3828-3698 

พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

0-3848-8907-9, 0-3848-9147-9
axa.pattaya@axa.co.th

0-3848-8906

ระยอง
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

0-3880-9226

จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

0-3931-3102-4
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3931-3100

หัวหิน
4/104 ซ.หมู�บ�านหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

0-3253-6101

สมุย
108/30 หมู� 1 ต.บ�อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 84320

0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th

0-7725-6093-6 กด 3

สุราษฎร�ธานี
201/30-31 หมู� 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ� ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร�ธานี 84000

0-7720-5300-2
axa.suratthani@axa.co.th

0-7720-5488

หาดใหญ�
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
2/18-19 ถ.ว�รัชหงส�หยก 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

ฉะเชิงเทรา

0-3808-6850-2
axa.chachoengsao@axa.co.th

0-3808-6853

นครปฐม

0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

0-3430-5687

เชียงราย

0-5375-0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th

0-5375-0179

เชียงใหม�
398/1 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.ฟ�าฮ�าม อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50000

0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th

0-5326-2098

พ�ษณุโลก
666/50 หมู� 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

0-5598-6303

นครสวรรค�
605/380-1 หมู�10 ถ.นครสวรรค�-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรค�ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

0-5631-3151-3
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5631-3154

สำนักงานใหญ�
1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2118-8000 0-2285-6383 axathai@axa.co.th www.axa.co.th

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย
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ประกันภัยการเดินทาง
travel insurance

กรมธรรม�
ประกันภัย

สมาร�ท ทราเวลเลอร� พลัส*

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5631 3151-3 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / ร�อยเอ็ด 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 / สุราษฎร�ธานี
0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

ขายผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� (Online)
*สมาร�ท ทราเวลเลอร� พลัส เป�นชื่อทางการตลาดของ 
  ประกันภัยการเดินทาง สมาร�ททราเวลเลอร� พลัส




