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ข้อตกลงคุ้มครอง
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2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับ
     ประเทศไทย
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
6. การยกเลิกการเดินทาง
7. ความล่าช้าในการเดินทาง
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
9. การลดจำานวนวันเดินทาง
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
11. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว
       ภายในกระเป๋าเดินทาง
12. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
14. การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
15. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ
16. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
17. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาด
       เจ็บหรือการเจ็บป่วย
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กรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

	 	 โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้	และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำาระภายใต้
ข้อบังคับ	เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนด	ข้อตกลงคุ้มครอง	ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย	บริษัทให้สัญญากับ			ผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำาจำากัดความ

  ถ้อยคำาและคำาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้น
แต่จะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัย	 							หมายถึง												ตารางกรมธรรม์ประกันภัย	ตารางผลประโยชน์	เงื่อนไข	และข้อกำาหนดทั่วไป	ข้อตกลงคุ้มครอง	เงื่อนไขเฉพาะ	ข้อยกเว้น	เอกสารแนบท้าย 
	 	 	 													 														ข้อระบุพิเศษ	ใบคำาขอเอาประกันภัย	บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย	ถ้อยแถลงอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงนามไว้	และเอกสารสรุป 
	 	 	 		 													สาระสำาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย

บริษัท                                   หมายถึง												บริษัท	แอกซ่าประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย	 							หมายถึง												บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยน้ี	และ/หรือ	เอกสารแนบ	ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์	
	 	 	 																																	ประกันภัยน้ี

คู่สมรส 	 							หมายถึง												คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย	และ/หรือ	ผู้ที่ปรากฏชื่อในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผู้เอา	
	 	 	 	 													ประกันภัยซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยกัน

บุตร  	 							หมายถึง												บุตรของผู้เอาประกันภัย	รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย	ที่มีอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปี	(21	ปี)	ซึ่งยังไม่ได้สมรส	และไม่ได้	
	 	 	 	 													ประกอบอาชีพ	และอยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย

บุคคลในครอบครัว	 							หมายถึง												คู่สมรส	และบุตรของผู้เอาประกันภัย

ญาติใกล้ชิด	 							หมายถึง												คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย	บิดามารดา	ปู่ย่าตายาย	บุตร	พี่น้องของผู้เอาประกันภัย	บิดามารดาของคู่สมรส	

อุบัติเหตุ 	 							หมายถึง												เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำาให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

การบาดเจ็บ	 							หมายถึง												การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ	ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ	และโดยอิสระจากเหตุอื่น

การเจ็บป่วย	 							หมายถึง												อาการ	ความผิดปกติ	การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย

ความสูญเสียหรือ 							หมายถึง												การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
	 	 	 	 													หรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

ความรับผิดส่วนแรก	 							หมายถึง												ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

โรงพยาบาล	 							หมายถึง												สถานพยาบาลใดๆ	ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์	โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่	มีจำานวนบุคลากร 
	 	 	 	 													ทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำาหรับการผ่าตัดใหญ่	(Major	Surgery)	 
	 																																																															และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำาเนินการเป็น	“โรงพยาบาล”	ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

สถานพยาบาลเวชกรรม						หมายถึง												สถานพยาบาลใดๆ	ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์	โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำาเนินการเป็น	“สถาน 
	 	 	 	 													พยาบาลเวชกรรม”	ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ	

คลินิก							 	 							หมายถึง												สถานพยาบาลแผนปัจจุบันท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายของอาณาเขตน้ันๆ	ซ่ึงดำาเนินการโดยแพทย์	ทำาการรักษาพยาบาล	ตรวจวินิจฉัยโรค 
	 	 														 	 													และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้

แพทย์							 	 							หมายถึง												ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา	และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
	 	 	 	 													สาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์	หรือทางด้านศัลยกรรม	แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง	หรือคู่สมรสตาม	
	 	 	 	 													กฎหมายหรือบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

แพทย์ทางเลือก						 							หมายถึง												การตรวจวินิจฉัย	การรักษาพยาบาล	หรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้านไทย	การแพทย์แผนจีน	หรือวิธี	
	 	 	 	 													การอื่นๆ	ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน

พยาบาล						 							หมายถึง												ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

ผู้ป่วยใน 						 							หมายถึง												ผู้เอาประกันภัยที่จำาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง	(6	ชั่วโมง)	ติดต่อกันซึ่ง 
	 	 	 	 													ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน	โดยได้รับการวินิจฉัยและคำาแนะนำาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที ่
	 	 	 	 													เหมาะสมสำาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ	และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็น	“ผู้ป่วยใน”	แล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 
	 	 	 	 													หกชั่วโมง	(6	ชั่วโมง)

ความเสียหายใดๆ
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ผู้ป่วยนอก 	 							หมายถึง												ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก	หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม	
	 	 													 	 													หรือคลินิกซึ่งไม่มีความจำาเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน                                

มาตรฐานทางการแพทย์						หมายถึง												หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล	และนำามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจำาเป็น 
	 	 	 	 														ทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ	การเจ็บป่วย	การตรวจพบ	ผลการชันสูตร	หรืออ่ืนๆ	(ถ้ามี)

ความจำาเป็นทางการแพทย์		หมายถึง													การบริการทางการแพทย์ต่างๆ	ที่มีเงื่อนไข	ดังนี้	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 													1.	ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค	และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ	 	 	
	 	 	 	 													2.	ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน		 	 	 	 	
	 	 	 	 													3.	ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัวผู้รับบริการ	หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและ	
	 	 	 	 													4.	ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมตามความจำาเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
	 	 	 	 																		ของผู้รับบริการนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น	 							หมายถึง												ค่ารักษาพยาบาล	และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล	หรือสถานพยาบาลเวชกรรม	หรือคลินิก	
	 	 	 	 													เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล	หรือสถานพยาบาลเวชกรรม	หรือคลินิก		ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น

หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 		หมายถึง												หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตหรือแต่งตั้งจากบริษัท	

สภาพที่เป็นมาก่อน           			หมายถึง													โรค	(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)	อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้	
	 	 	 	 														จะมีผลบังคับ	ซึ่งมีนัยสำาคัญเพียงพอที่ทำาให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา	หรือทำาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย	ดูแล 
	 	 	 	 														หรือรักษา

เอดส์ (AIDS)	 							หมายถงึ												ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	(Acquired	Immunodeficiency	Syndrome)	ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์	และให้หมายความรวมถึง	การติดเช้ือ	
	 	 																																																							จุลชีพฉวยโอกาส	เนื้องอกร้ายแรง	(Malignant	Neoplasm)	หรือการติดโรค	หรือการเจ็บป่วยใดๆ	ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดง	
	 	 	 																														เป็นเลือดบวกของไวรัส	HIV	(Human	Immunodeficiency	Virus)		การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะเชื้อที่ทำาให	้
	 	 	 	 													เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ	(Pneumocystis	Carinii	Pneumonia)	เช้ือท่ีทำาให้เกิดโรคลำาไส้อักเสบหรือเร้ือรัง	(Organism	Or	Chronic	
	 	 	 	 														Enteritis)	เชื้อไวรัส	(Virus)	และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป	(Disseminated	Fungi	Infection)	เนื้องอกร้ายแรง	ให้รวมถึงแต่ไม	่
	 	 	 	 														จำากัดเฉพาะเนื้องอก	Kaposi’s	Sarcoma	เนื้องอกเซลล์น้ำาเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง	(Central	Nervous	System
	 	 	 	 														Lymphoma)	และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ	ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง	หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำาให้คนที่
	 	 	 	 														เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน	เจ็บป่วย	หรือทุพพลภาพ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องให้รวมถึงเชื้อไวรัส	HIV	โรคที่ทำาให้เยื่อสมองเสื่อม
	 	 	 	 														(Encephalopathy	Dementia)	และการระบาดของเชื้อไวรัส

ปีกรมธรรม์ประกันภัย	 							หมายถึง												ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อ	ๆ	ไป

ที่อยู่อาศัย  							หมายถึง												สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีพักอาศัยตามปกติของผู้เอาประกันภัยในประเทศไทย

เส้นทางการเดินทาง	 							หมายถึง												การเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในกำาหนดการเดินทางในฐานะผู้โดยสารของ
	 	 	 	 													สายการบินพาณิชย์	รวมถึงการหยุดพักเพื่อเติมน้ำามันหรือเปลี่ยนเครื่องบิน

ผู้ขนส่ง 	 							หมายถึง												สายการบินพาณิชย์	เรือเดินสมุทร	รถไฟ	หรือรถขนส่งท่ีได้รับค่าขนส่งจากผู้โดยสาร	(ยกเว้น	รถตู้	รถแท็กซ่ี	และรถจักรยานยนต์)	รวมท้ัง
	 	 	 	 													พนักงานหรือตัวแทนของผู้ขนส่งเหล่านั้น

ขนส่งสาธารณะ  						หมายถึง												บริการของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร	หรือรถโดยสารประจำาทาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	(Coach)	รถไฟ
	 	 	 	 													เรือโดยสารขนาดใหญ่	(Ferry)	ที่มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลทั่วไปโดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ระบุ
	 	 	 	 													ไว้ในกำาหนดการเดินทาง

การก่อการร้าย							 							หมายถึง												การกระทำาซ่ึงใช้กำาลังหรือความรุนแรง	และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด	ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาเพียงลำาพัง	การกระทำาการแทน
	 	 	 	 															หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด	ซึ่งกระทำาเพื่อผลทางการเมือง	ศาสนา	ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน	รวมทั้งเพื่อ
	 	 	 	 														ต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลัว

การประท้วงหรือ	 							หมายถึง												รูปแบบใดๆ	ก็ตามของการประท้วงของผู้ใช้แรงงานหรือนัดหยุดงาน	ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดงาน	ขัดขวาง	หรือแทรกแซงการผลิตสินค้า
	 	 	 	 													หรือการให้บริการ

เครื่องบิน	 								 							หมายถึง												เครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	แต่ไม่รวมถึง	เฮลิคอปเตอร์

หมวดที่ 2 ข้อกำาหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1  สัญญาประกันภัย
      สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำาขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็น
  หลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลง
  ตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงน้ันไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซ่ึงถ้าบริษัททราบข้อความจริงน้ันๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเก็บเบ้ียประกันภัย
  สูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมทำาสัญญาประกันภัย  สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
   บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
        กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับ
  ความยินยอมจากบริษัท และได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์

2.3  ระยะเวลาเอาประกันภัย
  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย
               2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การเดินทางมีระยะเวลา เริ่มต้นตั้งแต่ที่ผู้เอาประกันภัยออกจากที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ
            เพื่อเดินทางมุ่งตรงไปยังสถานีต้นทางประเทศไทยเพื่อจะเริ่มต้นการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้และสิ้นสุดไม่ว่าเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน
        (1) การสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

และสมควร

การเอาประกันภัย
(สภาพทางการแพทย์ท่ีเป็นอยู่)

การนัดหยุดงาน
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       (2) ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางกลับมาถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือ
       (3) ยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาที่กลับถึงประเทศไทย
    2.3.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้งโดยให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะ
       เวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกิน 90 วัน
    หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจำาเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัย
  นี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

2.4  การแจ้งและการเรียกร้อง
    ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็น
  เหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้โดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุด
  เท่าที่จะกระทำาได้แล้ว ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย
  หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย

2.5  การตรวจทางการแพทย์
    บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าท่ีจำาเป็นกับการประกันภัยน้ี และมีสิทธิทำาการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็น
   และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนาโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

    ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย
  เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้

2.6  การจ่ายค่าทดแทน 
    บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายในยี่สิบวัน (20 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำาหรับการเสียชีวิต
  บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

     ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่
  กำาหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจำาเป็นแต่ทั้งนี้ไม่เกินเก้าสิบวัน (90 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

    หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละสิบห้า (15) ต่อปี ของจำานวนเงินที่ต้องจ่าย
  ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำาหนดชำาระ

2.7 การชำาระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
              2.7.1 เบี้ยประกันภัยจะถึงกำาหนดชำาระเบี้ยประกันภัยทันทีหรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น
    2.7.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่
       ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) อันเนื่องมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูต และผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อน
       วันเริ่มคุ้มครอง
    2.7.3 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี ผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทต่างสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
      (1) บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน (15 วัน) โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้
            เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
       ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองแล้วออกตามส่วน
      (2) ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ย
       ประกันภัยสำาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

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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    การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขในข้อน้ีไม่ว่าจะกระทำาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการบอกเลิกท้ังฉบับเท่าน้ันไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใด 
  ระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้้

2.8 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
    ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้อง
  ประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำานักงานคณะกรรมการ 
  กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

2.9 เงื่อนไขบังคับก่อน
    บริษัทอาจไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีเว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
  สัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 3 : ข้อยกเว้นทั่วไป

      การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้

      3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำาร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่
             ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือมีสารพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์สั่ง
      3.2 การบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถถือครองสติได้ คำาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี
        การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบ (150) มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
               3.3 สงคราม การรุกราน การกระทำาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง
         การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล
        การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
      3.4 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ    
                     แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
          3.5 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
               3.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่
        ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินสามสิบวัน (30 วัน) บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือเยี่ยงสงคราม หรือปราบปรามนั้นจนถึงวัน
        สิ้นสุดปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
        3.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
        3.8 ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/ หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
        3.9 ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำามัน หรือเหมืองใต้ดิน

หมวดที่ 4 : ข้อตกลงคุ้มครอง

      ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอา
  ประกันภัยต้องชำาระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
  กรมธรรม์ประกันภัย



ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

  ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจำานวนเงินดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัท

จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองน้ียังไม่เต็มจำานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำานวนเงินเอาประกันภัยท่ีเหลืออยู่เท่าน้ัน

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ)

  1. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

      1.1 การถูกฆ่าหรือถูกทำาร้ายร่างกายโดยเจตนา

      1.2 การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

       1.3 การบาดเจ็บจากความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่ผู้เอาประกันภัยเป็นอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นก่อนวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

      1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจำาเป็นจะต้องกระทำาเน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี และได้กระทำาภายในระยะ

             เวลาที่กำาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

      1.5 การแท้งบุตร

      1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

      1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

      1.8 อาหารเป็นพิษ

      1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration หรือ

            Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง

            อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

* บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น

คำาจำากัดความเพิ่มเติม 

การสูญเสียอวัยวะ 							หมายถึง												การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ	หรือข้อเท้า	และให้หมายรวมถึง	การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น	
	 	 	 	 													โดยสิ้นเชิงและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา   					หมายถึง												ตาบอดสนิท	และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป	

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง							หมายถึง												ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ	ในอาชีพประจำา	และอาชีพอื่นๆ	ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับการเสียชีวิต

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้
เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน (12 
เดือน) นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสอง
ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ

 และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ

 และสายตาหนึ่งข้าง

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า

 และสายตาหนึ่งข้าง

60% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ

60% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า

60% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับสายตาหนึ่งข้าง
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  2. การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความ

      คุ้มครองดังกล่าว

      2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่ม

                       เพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำาลังขึ้นหรือกำาลังลงหรือขณะที่โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำาน้ำาที่ต้องใช้ถัง

            อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำา

      2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำาลังขึ้นหรือกำาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

            ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำาเครื่องบินใดๆ

      2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

      2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำางานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรกล

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิต หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี

  1. การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

      1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

      1.2 ใบมรณบัตร

       1.3 สำาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ และสำาเนาบันทึกประจำาวันของตำารวจ 

      1.4 สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง

      1.5 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย

       1.6 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

  2. การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

      2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

      2.2 ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา

      2.3 สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว



ข้อตกลงคุ้มครอง
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง

การเดินทางจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษา

พยาบาลตามความจำาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทำา

ภายในสิบสองชั่วโมง (12 ชั่วโมง) หลังจากมาถึงประเทศไทย และจำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สำาหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจำานวน

เงินเอาประกันภัย หรือไม่เกินเจ็ดวัน (7 วัน) ติดต่อกัน แล้วแต่จำานวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่นำามาใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุหรือ

จำาเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลงคุ้มครอง “ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ

ประเทศ” (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง มีดังต่อไปนี้์ 

  1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา

  2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของ

       โลหิตค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือ

       ให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึง

       การจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน

  3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสำาหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตาม 
      ความจำาเป็นทางการแพทย์

  4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจำาเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่าสิบสี่วัน (14 วัน)

  5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้สำาหรับผู้ป่วย และค่าการพยาบาลประจำาวัน

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล	เนื่องจากการบาดเจ็บ	หรือการเจ็บป่วย)

  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะ

ความผิดปกติที่เกิดจาก

  1. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่กำาลังเป็นอยู่หรือมีอาการกำาเริบของโรคที่สืบ

      เนื่องจากสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ 

  2. การตรวจรักษาหรือการแก้ไขภาวะความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาแต่กำาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

  3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

       การเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ

       ซึ่งไม่ใช่ความจำาเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

  4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง

      (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จำาเป็นต้องกระทำาอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เพื่อให้อวัยวะ

       ดังกล่าวสามารถกลับมาทำางานได้อย่างเดิม

  5. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการ

       รักษา) การทำาหมันหรือการคุมกำาเนิด

  6. การตรวจรักษาโรค อาการ หรือภาวะที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตประสาท โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น

      ออธิสซึม ภาวะเครียด วิกลจริต ความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพันธุกรรม

  7. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  8. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพ

      ทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

  9. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำาเลสิค ค่าใช้จ่ายสำาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

  10. การรักษาหรือการบำาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

  11. การรักษาพยาบาล การตรวจรักษา ที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบันรวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำาบัด

       การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น

  12. กาย–อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด

  13. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก การทำาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

        การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีที่จำาเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ หรือเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน

        การ รักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม

  14. การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกำาไรจากกรมธรรม์ประกันภัย

  15. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
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  16. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บ

         ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

  17. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ

        การนอนกรน

  18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม

        (เว้นแต่ การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำาลังขึ้นหรือกำาลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

        ดำาน้ำาที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำา

  19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

  20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำาลังขึ้นหรือกำาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการ

        โดยสารการบินพาณิชย์ 

  21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำาอากาศยานใด ๆ

  22. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำางานในสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรกล

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำาคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา

  3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

   4. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง

  5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้อง

ส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่นหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำาเนา

ใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  และจำาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสม

กับความจำาเป็นตามความเห็นหรือคำาแนะนำาของบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือแพทย์ผู้ดูแลรักษา เพื่อทำาการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือเพื่อนำาผู้เอาประกันภัย

กลับสู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกเก็บกับบริษัท  ทั้งนี้ ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 

  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บในถิ่นทุรกันดาร  ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

(First Aid) หลังจากนั้น หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจารณาวิธีจะเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยต่อไป

  ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล

เงื่อนไขเฉพาะ	(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย)

  บริษัท และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจารณา

  1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย เป็นการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักที่จำาเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

  2. สถานที่ที่เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย

  3. วิธีท่ีเหมาะสมต่อการเคล่ือนย้ายหรือการส่งกลับประเทศถ่ินฐาน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแวดล้อมท่ีบริษัท และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินได้รับในขณะน้ัน 

  4. ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย)

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ  ดังต่อไปนี้

  1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการได้รับบริการซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่าเดินทางหรือค่าบริการท่องเที่ยว 

  2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือจัดให้มีขึ้นโดยหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่กรณีผู้ที่เอาประกันหรือบุคคลที่เดินทางไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย

      ไม่สามารถแจ้งบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินให้ทราบได้ เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่เดินทางไปด้วยกันกับ

      ผู้เอาประกันภัย

  ในกรณีนี้ บริษัทจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้สำารองจ่ายไปก่อน เป็นจำานวนเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินกว่าค่าบริการที่บริษัท และ/หรือหน่วยงาน

ช่วยเหลือฉุกเฉินที่ได้รับมอบอำานาจจากบริษัท เรียกเก็บจากบริษัทสำาหรับการให้บริการที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญา

ประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง โดยความสูญเสียนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

  บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำาศพและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำาเป็นในการจัดการเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่าย

ในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศไทย (หรือประเทศอื่นที่ได้ระบุชัดแจ้งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย) โดยบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินที่ได้รับมอบ

อำานาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพ	หรืออัฐิกลับประเทศ)

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ  ดังต่อไปนี้ี้

  1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ได้ให้เป็นผู้จัดหาให้ 

  2. ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ ทั้งโดยการฝังหรือการเผา หรือการขนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศถิ่นฐาน

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญา

ประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

คำาจำากัดความเพิ่มเติม

บุคคลภายนอก 							หมายถึง												บุคคลใดๆ	นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย	บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย	ลูกจ้างของ

	 	 	 	 													ผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่าง	ทางการที่จ้าง	และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำานวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำาหรับผลของความ

เสียหายดังต่อไปนี้ 

  1. การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

  2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก)

  ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทำาการอันเป็นการตกลงจ่าย หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่น ผู้เสียหาย หรือการกระทำาอันก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือ

ต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก)

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ  ดังต่อไปนี้ี

  1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกัน

      กับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย

  2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในการควบคุมดูแลตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

  3. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดตามสัญญา

  4. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือการใช้ยานพาหนะทุกชนิด อาวุธปืน สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ในครอบครองของผู้เอา

      ประกันภัย ญาติและบุคคลในครอบครัว

  5. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ หรือการงานของผู้เอาประกันภัย 

  6. ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคำาพิพากษา ซ่ึงมิใช่ศาลไทยหรือท่ีเกิดข้ึน หรือสืบเน่ืองจากคำาพิพากษาของศาลไทยเพ่ือบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใช้จ่าย

ของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี

  3. สำาเนาบันทึกประจำาวันของตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี

  4. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น 

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
6. การยกเลิกการเดินทาง

ความคุ้มครอง 

  บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำาหรับการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้จากที่ใด

สืบเนื่องจากการยกเลิกการเดินทางที่วางแผนไว้หลังจากที่การประกันภัยนี้มีผลบังคับแล้ว และการยกเลิกการเดินทางนั้น เกิดขึ้นภายในสามสิบ (30) วัน ก่อนวันเริ่มต้นของการ

เดินทาง ซึ่งเป็นผลมาจาก

  1. การเสียชีวิต ความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือ

      ของคู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำานาจ

      หรือคำาแนะนำาที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแล เพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคาม

      ต่อชีวิต

  2. การต้องไปเป็นพยานศาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ทราบมาก่อนที่จะได้มีการเอา

      ประกันภัยนี้

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)

  บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำาหรับ

  1. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้

  2. การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ทำาประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีขึ้น

       ภายหลังด้วย

  3. การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด

  4. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล

  5. การล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัทขนส่งที่ทำาให้การเดินทางต้องถูกยกเลิก 

  6. ค่าใช้จ่ายท่ีจะได้รับการชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง หรือบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว หรือผู้ให้บริการการเดินทาง และ/หรือท่ีพัก

  7. บริษัทจะไม่จ่ายทดแทนสำาหรับการเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ในส่วนของ หรือ เน่ืองจาก

       7.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าท่ีความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกันภัย

       7.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของ  ผู้เอาประกันภัย

       7.3 การกระทำาท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกดำาเนินคดีอาญา

       7.4 ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว / ผู้จัดทัวร์ หรือ   ผู้ให้บริการขนส่งหรือท่ีพัก ในทันทีท่ีทราบว่ามีความจำาเป็นท่ีจะต้องยกเลิกการเดินทางท่ีจัดเตรียมไว้

              เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีกระทำาได้แล้ว

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุยกเลิกการเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของ

ผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง 

  3. ใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำานาจ หรือคำาแนะนำาที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทาง

       เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

  4. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
7. ความล่าช้าในการเดินทาง

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากกำาหนดการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำาหนดการเดินทาง

ตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการบินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจาก

  1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำานวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัย

      ของผู้โดยสาร

  2. การบกพร่อง หรือการทำางานผิดพลาด การชำารุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

  3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน  หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดยผู้ขนส่ง โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับการเดินทางล่าช้าตามจำานวน

เงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำาหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ 8 ชั่วโมง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่

ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง)

  บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำาหรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากในส่วนของ หรือเนื่องจาก

  1. การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ตามเวลาที่กำาหนดในรายละเอียดของการเดินทางที่ได้ให้ไว้กับผู้เอา

      ประกันภัย และไม่สามารถนำามาซึ่งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทขนส่งหรือตัวแทนที่รับผิดชอบในส่วนของจำานวนชั่วโมงที่เกิดการล่าช้าและเหตุผล

      ของการล่าช้านั้น

  2. การนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อน

      วันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อการประกันภัยนี้

  3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของรัฐบาลของประเทศใดๆ

  4. การที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงสนามบินหรือท่าเรือ หรือชานชาลารถไฟ สายกว่าเวลาตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้านั้นเกิดจากการนัด

      หยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ)

  5. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางที่จองไว้ รวมถึง ความผิดพลาด การละเลย หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการที่

      เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดของการเดินทางที่จองไว้หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จองการเดินทางนั้น 

  6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางผู้เอาประกันภัย

  7. ผู้เอาประกันภัยท่ีมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือท่ีพัก ในทันทีท่ีทราบว่ามีความจำาเป็นท่ีจะต้องเดินทางล่าช้าจากตารางการเดินทางท่ี

       จัดเตรียมไว้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีกระทำาได้แล้ว

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันท่ีเกิดเหตุเดินทางล่าช้า โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี 

  3. หลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า  ที่ออกโดยผู้ขนส่ง

  4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบินที่ได้ยืนยันการเดินทางตามตารางการบินของผู้ขนส่งแล้วในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ

ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายลำา ซึ่งมีสาเหตุมาจากความล่าช้าของเครื่องบินเที่ยวที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดเพื่อรอรับการถ่ายลำา และไม่มีเที่ยวบินอื่นที่จะให้ผู้เอาประกันภัย

สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลาแปดชั่วโมง (8 ชั่วโมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย นับแต่เวลาที่เครื่องบินของผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดถ่ายลำา

  บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสำาหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำาเป็นจากการพลาดการต่อเที่ยวบินตามจำานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำาหรับ

การพลาดการต่อเที่ยวบินทุกๆ แปดชั่วโมง (8 ชั่วโมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน)

  บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำาหรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากในส่วนของ หรือเนื่องจาก

  1. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐ การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางที่จองไว้ รวมถึง ความผิดพลาด การละเลย บกพร่อง หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการ

       ที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดของการเดินทางที่จองไว้ หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จองการเดินทางนั้น

  2. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำาสั่งหรือคำาแนะนำาของรัฐบาลของประเทศใดๆ

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุพลาดการต่อเที่ยวบินโดยค่าใช้จ่ายของ

ผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี 

  3. หลักฐานแสดงการพลาดการต่อเที่ยวบิน ที่ออกโดยสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง

  4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

  5. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
9. การลดจำานวนวันเดินทาง

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองกรณี หากจำานวนวันเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกลดจำานวนลงภายหลังจากได้เริ่มต้นเดินทางแล้ว เพราะสาเหตุ

  1. การเสียชีวิตความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของ

      คู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำานาจ หรือ

      คำาแนะนำาที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผล

      คุกคามต่อชีวิต

  2. ผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้

  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการลด   จำานวนวันเดินทางดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วน

หรือทั้งหมดเพื่อเป็นค่ามัดจำาหรือจองล่วงหน้า สำาหรับ    ค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หรือค่าปรับสำาหรับการลดจำานวนวันเดินทางดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถเรียกร้อง

ได้จากการประกันภัยอื่นหรือจากแหล่งอื่น ตามจำานวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจำานวนวันเดินทาง)

  บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำาหรับ

  1. สาเหตุใด ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้

  2. การรักษาอาการเร้ือรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ท่ีเป็ยสภาพทางการแพทย์ท่ีเป็นมาก่อนวันท่ีทำาประกันภัย รวมถึงอาการหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจมีข้ึนภายหลังด้วย 

  3. การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด

  4. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล การล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษัทตัวแทน

      ท่องเที่ยวหรือบริษัทขนส่งที่ทำาให้การเดินทางต้องถูกยกเลิก

  5. ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริการการเดินทาง และ/หรือที่พัก

  6. บริษัทจะไม่จ่ายทดแทนสำาหรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ในส่วนของหรือเนื่องจาก

       6.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าที่ความผูกพันของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย

       6.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

       6.3 การกระทำาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกดำาเนินคดีอาญา 

       6.4 ความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยที่มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว / ผู้จัดทัวร์ หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที่พัก ในทันทีที่ทราบว่ามีความจำาเป็นที่ จะต้องยกเลิก

       การเดินทางที่จัดเตรียมไว้

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันท่ีเกิดเหตุลดจำานวนวันเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอา

ประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี

  3. เอกสารแสดงการลดจำานวนวันการเดินทางของผู้ขนส่งหรือหลักฐานแสดงสาเหตุของการลดจำานวนวันการเดินทาง

  4. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ขนส่งเป็นเวลาเกินกว่าแปดชั่วโมง (8 ชั่วโมง) หรือ

ตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามเวลาท้องถิ่น 

  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับค่าใช้จ่ายในการซ้ือเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายท่ีจำาเป็นของผู้เอาประกันภัยตามท่ีได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง)

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดการเดินทางตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว 

  3. การถูกริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือพนักงานผู้มีอำานาจตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ 

  4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันท่ีเกิดเหตุล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของ

ผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี

  3. หนังสือยืนยันความล่าช้าที่ออกโดยสายการบินหรือผู้ขนส่ง

  4. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
11. การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง

คำาจำากัดความเพิ่มเติม 

ทรัพย์สินส่วนตัว 							หมายถึง												ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่นำาติดตัวไปด้วยในการเดินทาง	และทรัพย์สินนั้นต้องถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง	โดยทรัพย์สินนั้นมิได้

	 	 	 	 													ระบุไว้ในข้อยกเว้นเฉพาะนี้

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย จากเหตุการณ์

ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง 

  1.ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม  และความเสียหายเช่นว่านี้

      ต้องมีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ หรือฝ่ายบริหารของผู้ขนส่งนั้นๆ

  2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำาเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้ง

      ความต่อผู้มีอำานาจหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นภายในเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ และผู้เอาประกันได้นำาบันทึกประจำาวันของเจ้าหน้าที่ตำารวจ หรือหนังสือ

      รับแจ้งจากผู้มีอำานาจในท้องถิ่นนั้น ให้บริษัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัย ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ง

      ความต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควร แต่ได้กระทำาโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำาได้แล้ว

  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอา

ได้จาก ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง หรือโรงแรม หรือสถานที่พักของผู้เอาประกันภัย หรือการรับประกันภัยประเภทอื่น ให้ตามจำานวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัย

ในแต่ละรายการ (เช่น 1 ชิ้น หรือ 1 คู่ หรือ 1 ชุด เป็นต้น) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1.ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ

  2.จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ

  3.จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง ณ ขณะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินนั้น

  ทั้งนี้ หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหายภายหลังจากการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน

ในข้อตกลงคุ้มครองนี้ หักด้วยความรับผิดส่วนแรกและจำานวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายในข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ถ้ามี) 

  ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำาทุกอย่างที่จำาเป็นตามสมควร หรือตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการรับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง	และ/	หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง)

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)

  2. กระเป๋าที่มีลักษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ เป้เดินทาง หรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์ครัว เรือน

      โบราณวัตถุ เครื่องคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) เครื่องประดับมีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง คอนแทคเลนส์

      ฟันปลอมขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินสด เช็คเดินทาง ตั๋วเดินทาง และตั๋วท่องเที่ยว ของที่ระลึก อุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า 

  3. ความเสียหายหรือการถูกทำาลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง รวมทั้งความเสียหายอันเกิด

       จากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำาเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำาความสะอาดหรือการดัดแปลง

       แก้ไขทรัพย์สินใดๆ

  4. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือพนักงานผู้มีอำานาจตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

  5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาเอา

       ประกันภัย สิ่งของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย

  6. ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือ

       ลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะ ใดๆ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัย

       ของทรัพย์สินนั้น

  7. การสูญเสียของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันท่ีกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า

เดินทางสูญหายหรือเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี

  3. สำาเนาบันทึกประจำาวันของตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี

  4. เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้ขนส่ง  ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำานักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการ

      จ่ายของผู้ขนส่ง  ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำานักนั้น 

  5. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น 

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่
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ข้อตกลงคุ้มครอง
12. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง

คำาจำากัดความเพิ่มเติม 

เงินสด  							หมายถึง												ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำาระหนี้ได้ตามกฎหมาย

เช็คเดินทาง  							หมายถึง												เช็คสำาหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทางของผู้เอาประกันภัย จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นใน

ระหว่างการเดินทาง 

  1. การโจรกรรมโดยปรากฏร่องรอยงัดแงะจากตู้นิรภัยที่ถูกล็อกไว้  ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม

  2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำาเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสด	และเช็คเดินทาง)

  1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งต่อผู้บริหารของโรงแรมที่พัก และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้งความต่อผู้มีอำานาจหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นภายในเวลา

       ย่ีสิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาที่เกิดเหตุ และผู้เอาประกันได้นำาบันทึกประจำาวันของเจ้าหน้าที่ตำารวจ หรือหนังสือรับแจ้งจากผู้มอีำานาจในท้องถ่ินนั้น และเอกสาร

       จากผู้บริหารของโรงแรมมาให้บริษัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัย ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งความต่อ

       เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควร แต่ได้กระทำาโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำาได้แล้ว

  2. ผู้เอาประกันภัยได้ดำาเนินการตามสมควรที่จะปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย หรือถูกโจรกรรม ตามวิสัยของวิญญูชนพึงปฏิบัติ 

  3. ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำาทุกอย่างที่จำาเป็นตามสมควรหรือตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการรับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคล

       ภายนอก

  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับการสูญหายหรือการเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้รับผิดชอบหรือการประกันภัย

ประเภทอื่นให้ตามจำานวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสด	และเช็คเดินทาง)

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ี้

  1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)

  2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือความสูญเสียที่เป็น

       ผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น

  3. ความเสียหายหรือการถูกทำาลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทาง รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสีย

       หายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำาเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำาความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ

  4. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือทางราชการ ตำารวจของประเทศนั้นๆ

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันท่ีเงินสดและเช็คเดินทางสูญหายหรือเสียหาย โดยค่าใช้จ่าย

ของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง

  3. สำาเนาบันทึกประจำาวันของตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

  4. เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำานักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่เกิด ความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของ

       ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำานักนั้น(ถ้ามี)

  5. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น 

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง           21



ข้อตกลงคุ้มครอง
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้แก่ หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือ

ตั๋วท่องเที่ยวจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้การเอกสารดังกล่าวได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

  1. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะของสถานที่พักของผู้เอาประกันภัยที่ถูกล็อกไว้

  2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำาเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง   บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำาหรับการสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง กรีนการ์ด

      วีซ่า ใบขับขี่  ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้รับผิดชอบหรือการรับประกันภัยประเภทอื่นสำาหรับ

      2.1 ค่าใช้จ่ายในการทำาเอกสารใหม่ 

      2.2 ค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติมสำาหรับเหตุจำาเป็นที่ต้องเลื่อนการเดินทางขากลับ เพราะไม่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานกงศุล ภายในวันครบกำาหนดระยะเวลาที่

             ต้องเดินทางกลับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. การสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทย หรือภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดการเดินทางตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์

      ประกันภัย

  2. การสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือความสูญเสีย

       ที่เป็นผลมาจากการละเลยของบุคคลผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น

  3. ความเสียหายหรือการถูกทำาลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทาง รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสีย

       หายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำาเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำาความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ

  4. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือทางราชการ ตำารวจของประเทศนั้นๆ

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันท่ีมีการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ

เดินทางโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี

  3. สำาเนาบันทึกประจำาวันของตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี

  4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย

  5. เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำานักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่เกิด การสูญเสียหรือเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผู้จัดการ

       หรือเจ้าของสถานพำานักนั้น(ถ้ามี)

  6. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
14. การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) อันเป็น

ผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่างการเดินทางในระยะเวลาประกันภัยโดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับ

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นที่ตกลงกันว่า ค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองในส่วนนี้จะเท่ากับจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  บริษัทจะจัดหาและชดใช้ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดสำาหรับการเดินทางไปและกลับ ให้แก่สมาชิกในครอบครัว หรือญาติใกล้ชิดของผู้เอาประกันภัยจำานวน 1 คนใน

การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย รวมทั้งบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าการเยี่ยมไข้มีความจำาเป็นและมีผลต่อการรักษา ดังนั้นการเยี่ยมไข้ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนการ

เดินทาง

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย)

  1. สภาพทางการแพทย์ของผู้เอาประกันภัยทำาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ตามคำาสั่งจากแพทย์ผู้ให้การรักษาระบุห้ามเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัย

  2. ไม่มีสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่สิบแปด (18) ปีขึ้นไป อยู่กับผู้เอาประกันภัย

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของ

ผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. ใบรับรองแพทย์/ รายงานทางการแพทย์ (Medical Report)ี

  3. เอกสารยืนยันจากแพทย์ผู้ให้การรักษาระบุห้ามเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัย

  4. หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยรักษาตัวอยู่ในต่างประเทศโดยลำาพัง

  5. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง

  6. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
15. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยใน อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือ

การเจ็บป่วยท่ีได้รับในระหว่างการเดินทางในระยะเวลาประกันภัย โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยน้ันเกิดจากสาเหตุท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี

บริษัทจะจัดหาและชดใช้ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดสำาหรับการเดินทางกลับประเทศถิ่นฐาน ให้แก่บุตรของผู้เอาประกันภัยจำานวน 1 คน ซึ่งได้เดินทางไปกับผู้เอาประกันภัย

แต่ต้องถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำาพังในต่างประเทศโดยไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากผู้เอาประกันภัยกำาลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ หรือผู้เอาประกันภัยได้รับการเคลื่อนย้ายกลับ

ถิ่นฐานเนื่องจากการเสียชีวิต หรือเพื่อรับการรักษาต่อในประเทศถิ่นฐาน ทั้งนี้ค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองในส่วนนี้จะเท่ากับจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย

เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ)

  บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าการส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานเป็นสิ่งจำาเป็น มีความจำาเป็น และการส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยดังกล่าวนั้น

ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนการเดินทาง

การเรียกร้องผลประโยชน ์

  ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง

  3. ใบรับรองแพทย์/ รายงานทางการแพทย์ (Medical Report)

  4. หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
16.  ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ

คำาจำากัคดวามเพิ่มเติม 

เหตุการณ์ซึ่งไม่อาจ 							หมายถึง											1.	สภาพอากาศไม่เอื้ออำานวยหรือเกิดภัยธรรมชาติ

คาดการณ์ได้	 	 													2.	เครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำารุด

	 	 	 	 													3.ผู้เอาประกันภัยถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน	เนื่องจากสายการบินขายตั๋วโดยสารเกินจำานวนที่นั่งบนเครื่องบิน

	 	 	 	 													4.ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุที่ทำาให้ไม่สามารถเดินทางได้	ตามความเห็นของแพทย์ผู้ดูแล

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ  หากการเดินทางขากลับของ ผู้เอาประกันภัยถูกเลื่อนออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจ

คาดการณ์ได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ย

ประกันภัยเพิ่มเติม ทั้งนี้การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือป่วย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท และ/หรือแพทย์ผู้ให้การรักษา

   อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเนื่องจากสาเหตุที่คุ้มครองข้างต้นนั้นไม่ขยายรวมถึง ข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง ข้อตกลงคุ้มครองการ

พลาดการต่อเครื่องบิน ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย (ถ้ามี) และขยายระยะเวลานี้ มีระยะเวลา

สูงสุดไม่เกินสิบห้าวัน (15 วัน) นับจากวันเกิดเหตุ หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง
17. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ความคุ้มครอง 

  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม อันเป็นผลมาจากความ

บาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่างการเดินทางในระยะเวลาประกันภัย โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  ตามความจำาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเงินสดรายวันให้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) ตามจำานวนวันที่เข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน  และจำานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  แต่สูงสุดไม่เกินยี่สิบวัน (20 วัน)

ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมน้ันต้องเกิดข้ึนภายในสามสิบวัน (30 วัน) หลังจากเกิดอุบัติเหตุ การเข้ารับการรักษาตัว

ฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเวชกรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีความจำาเป็น และไม่สามารถเลื่อนการรักษาออกไปจนกว่าผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศถิ่นฐาน

  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทหรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย)

  การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความ

ผิดปกติที่เกิดจาก

  1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำาสัญญาประกันภัยหรือสภาพการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่กำาลังเป็นอยู่หรือมีอาการกำาเริบ

      ของโรคสืบเนื่องมาจากสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

  2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำาหนักตัว หรือ การผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกไว้

      เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง

  3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาหากมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำาหมัน

      หรือคุมกำาเนิด

  4. โรคเอดส์ หรือ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  5. การตรวจรักษา หรือป้องกัน การใช้ยา หรือ สารต่างๆเพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

      ในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

  6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอการผ่าตัดการพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆที่ไม่

       เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกการตรวจรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจำาเป็น

       ทางการแพทย์

  7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำาเลสิค ค่าใช้จ่ายเลสิค ค่าใช้จ่ายสำาหรับอุปกรณ์เพื่อการมองเห็นหรือการรักษาความปกติของการมองเห็น

  8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทำาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน การอุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟัน

      เทียม ยกเว้นในกรณีจำาเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม

  9. การรักษาหรือการบำาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

  10. การตรวจรกัษา อาการ หรือโรคที่เก่ียวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม

         เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล

  11. การตรวจรักษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรือการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

  12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขภายหลังการถูกสัตว์ทำาร้ายและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ

  13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่ปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำาบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด เป็นต้น 

  14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง ให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์

         ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง

  15. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่ม ค่าหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

  16. อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด

  17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนร่วมยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท

  18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

  19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ผู้รับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษา

         ชีวิต) ขณะกำาลังขึ้นหรือกำาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อนหรือบันจี้จั๊มพ์ ดำาน้ำาที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำา

  20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำาลังขึ้นหรือลงหรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการ

         โดยสารการบินพาณิชย์

  21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจำาในอากาศยานใดๆ

  22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำาลังขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  23. การผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาลใด ๆ ที่แพทย์ของบริษัทลงความเห็นว่าไม่เป็นจำาเป็น หรือสามารถ เลื่อนการรักษาออกไปก่อนได้จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทาง

         กลับประเทศไทย

  24. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำางานในสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรกล
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การเรียกร้องผลประโยชน ์

  การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของ

ผู้เอาประกันภัย

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำาหนดโดยบริษัท

  2. ใบรับรองแพทย์/รายงานของแพทย์

  3. ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล

  4. สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

  5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้แล้ว
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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

0-4528 0727-9
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4528 0730

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

0-3933-2103-5
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3933-2106

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
111/5 หมู� 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

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

0-3808-6853

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

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

0-3430-5687

เชียงราย
353/7 หมู� 4 ต.ร�มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

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�
อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 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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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

0-4528 0727-9
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4528 0730

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

0-3933-2103-5
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3933-2106

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
111/5 หมู� 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

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

0-3808-6853

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

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

0-3430-5687

เชียงราย
353/7 หมู� 4 ต.ร�มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

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�
อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 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



ติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัท ได้ที่

Contact our agent/broker

0 2118 8111
www.axa.co.th

facebook.com/axathailand


