ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

Domestic Travel Insurance

กรมธรรม
ประกันภัย

สมารท ไทยแลนด ทราเวลเลอร*

ขายผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Online)

*สมารท ไทยแลนด ทราเวลเลอร เปนชื่อทางการตลาดของ
กรมธรรมประกันภัยการเดินทางภายในประเทศเพ�่อบุคคลทั่วไป

สารบัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศเพื่อบุคคลทั่วไป
(ขายผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้ อกาหนดทั่วไป
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ น
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
- ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
- ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ
- ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- การเคลือ่ นย้ ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรื อการเคลือ่ นย้ ายกลับภูมิลาเนาภายในประเทศไทย
- ค่าใช้ จา่ ยในการส่งศพหรื ออัฐิกลับภูมิลาเนาภายในประเทศไทย
- การยกเลิกการเดินทาง
- ความล่าช้ าในการเดินทาง
- การลดจานวนวันเดินทาง
- การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
- ผลประโยชน์การสูญหายหรื อเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทาง
หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้ าย
- เอกสารแนบท้ ายการจำกัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ ายร่างกาย

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศเพือ่ บุคคลทัว่ ไป
(ขายผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

โดยการเชื่ อถื อข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ กรมธรรม์ประกันภัยนี้
และเพื่ อเป็ นการตอบแทนเบี้ ย ประกันภัย ที่ เ อาประกันภัย ต้อ งช าระภายใต้ข ้อ บัง คับ ข้อตกลงคุ ้ม ครอง
ข้อยกเว้น เงื่ อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป และ/หรื อเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้
สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะ
ถือเป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
กรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย เงื่ อนไขและข้อ ก าหนดทัว่ ไป
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น เอกสารแนบท้า ยกรมธรรม์
ประกันภัย ข้อระบุพิเศษ ใบคาขอเอาประกันภัย ข้อรับรอง
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และถ้อยแถลงอื่นใดที่ผเู ้ อา
ประกัน ภัย ได้ล งนามไว้ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งแห่ ง สั ญ ญา
ประกันภัย

บริษัท

หมายถึง

บริ ษ ัท แอกซ่ า ประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผู ้รั บ
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้เ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้ายซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

อุบัติเหตุ

หมายถึง

เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง

การบาดเจ็บ

หมายถึง

การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ ง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

การเจ็บป่ วย

หมายถึง

อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการติดโรคที่เกิ ดขึ้ นกับผู ้
เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรื อเฉี ยบพลันและไม่ สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยเกิ ดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มี
ผลบังคับ ทั้งนี้ ต้องปรากฏชัดเจนว่าเกิ ดขึ้ นโดยตัวเองและ
โดยอิสระจากเหตุอื่น

ความรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ตามข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกันภัย (ถ้ามี) ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

แพทย์

หมายถึง

ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ ึน
ทะเบี ยนอย่างถู กต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบวิ ช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ การ
ทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม

พยาบาล

หมายถึง

ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ผู้ ที่ จ าเป็ นต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ ง
ต้อ งลงทะเบี ย นเป็ นผู้ป่ วยในโดยได้รั บ การวิ นิ จ ฉัย และ
ค าแนะน าจากแพทย์ต ามข้อ บ่ ง ชี้ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษา การ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ น
ผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

ผูร้ ับบริ การอันเนื่ องจากการรั กษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วย
นอกหรื อในห้ อ งรั ก ษาฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่ งไม่มีความจาเป็ นตาม
ข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ ที่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ในการ
เข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน

โรงพยาบาล

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัด ให้ บ ริ การทางการแพทย์โ ดย
สามารถรั บ ผู้ป่ วยไว้ค้า งคื น และมี อ งค์ป ระกอบทางด้า น
สถานที่ แ ละมี จ านวนบุ ค ลากรทางการแพทย์ที่ เ พี ย งพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มี
ห้ องส าหรั บการผ่ าตัดใหญ่ และได้รั บอนุ ญาตให้ จดทะเบี ยน
ดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ

สถานพยาบาลเวช
กรรม

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัด ให้ บ ริ การทางการแพทย์โ ดย
สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบี ยน
ดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ

คลินิก

หมายถึง

สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุ ญาตดาเนิ นการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผู้ป่ วยไว้ค้ า งคื น ได้ และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย น
ดาเนินการเป็ นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

มาตรฐานทาง
การแพทย์

หมายถึง

หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่
เป็ นสากล และนามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการชันสู ตร
หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)

การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้

ความจาเป็ นทาง
การแพทย์

หมายถึง

สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย
(Pre-existing
Condition)

หมายถึง

โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรื อ ความผิดปกติที่เกิด
ขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันออกเดินทางแต่ละ
ครั้ ง ซึ่ งมี นัยสาคัญเพื่อแสวงหาการวินิจฉัยดู แลหรื อ รั ก ษา
หรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา

เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

ภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่ งเกิ ดจากการติ ดเชื้ อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึ ง
การติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ฉวยโอกาส เนื้ อ งอกร้ า ยแรง (Malignant
Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผล
การตรวจเลื อดแสดงเป็ นเลื อดบวกของไวรัส HIV (Human
Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ ฉวยโอกาส ให้
รวมถึ งแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้ อที่ทาให้เกิ ดโรคปอดบวมหรื อ
ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ ทาให้
เกิ ด โรคล าไส้ อ ั ก เสบหรื อเรื้ อรั ง (Organism Or Chronic
Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยู่
ทั่ ว ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้ องอกร้ ายแรง

(1) ต้อ งสอดคล้อ งกับ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้ อ งมี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ อ ย่ า งชั ด เจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิ ใช่ เพื่ อความสะดวกของผูร้ ั บบริ การ หรื อของ
ครอบครั ว ผู้ รั บ บริ การ หรื อของผู้ ใ ห้ บ ริ การ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดู แลผูป้ ่ วยที่ เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะ
การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง

(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัดเฉพาะเนื้ องอก
Kaposi’s Sarcoma เนื้ องอกเซลล์ น้ าเหลื อ งที่ ร ะบบศู น ย์
ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้ วา่ เป็ นอาการ
ของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ คนที่ เป็ นเสี ยชี วิ ตอย่ างกะทันหั น
เจ็ บป่ วย หรื อทุ พพลภาพ โรคภู มิ คุ ้มกันบกพร่ อง (AIDS) ให้
รวมถึงเชื้ อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาให้
เยื่อสมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ
เชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ
หรื อนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย ปี ต่อๆ ไป

หมายถึง
ให้ บริการช่ วยเหลือ
ฉุ กเฉิน (Emergency
Assistance Provider)

บริ ษทั หรื อนิติบุคคล หรื อตัวแทนของผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นที่
ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในการ
ให้บริ การความช่วยเหลือกรณี ฉุกเฉิ นระหว่างการเดินทางและบริ การ
ต่างๆ แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยนี้

ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง

ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับ
ความคุ ้ ม ครองซึ่ งเริ่ มต้ น และสิ้ น สุ ดภายในระยะเวลา
ประกันภัย
กรณีการเดินทางเทีย่ วเดียว

การเดินทางท่ องเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic) ความ
คุม้ ครองให้เริ่ มต้นตั้งแต่ที่ผเู ้ อาประกันภัยออกจากที่อยูอ่ าศัย
หรื อสถานที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทยหรื อวันที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิ ดขึ้ นที
หลัง เพื่ อ จะเริ่ ม ต้น การเดิ น ทางไปยัง จุ ด หมายปลายทางที่
ตั้งใจไว้และดาเนิ นต่อเนื่ องไปจนถึ งเมื่ อเดิ นทางถึ งที่ พ กั ที่
จุดหมายปลายทางหรื อวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่ระบุ
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิ ดขึ้น
ก่อนเว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
กรณีเป็ นการเดินทางไป-กลับ
การเดินทางท่ องเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic) ความ
คุม้ ครองให้เริ่ มต้นตั้งแต่ที่ผเู ้ อาประกันภัยออกจากที่อยูอ่ าศัย
หรื อสถานที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทยหรื อวันที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิ ดขึ้ นที
หลัง เพื่ อ จะเริ่ ม ต้น การเดิ น ทางไปยัง จุ ด หมายปลายทางที่
ตั้งใจไว้และดาเนิ นต่อเนื่ องไปจนถึงเมื่อเดินทางกลับถึงที่อยู่
อาศัย หรื อ สถานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทยหรื อวัน
สิ้ น สุ ดระยะเวลาประกั น ภัย ที่ ร ะบุ ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
การก่อการร้ าย
(terrorism)

หมายถึง

การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่
โดยบุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ คคลใดไม่ว่า จะเป็ นการกระท าเพียง
ล าพัง การกระท าการแทน หรื อที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ องค์ ก รใด

หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิ ย มหรื อ จุ ด ประสงค์ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน รวมทั้ง เพื่ อ ต้อ งการ
ส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
ค่ าใช้ จ่ายที่จาเป็ นและ หมายถึง
สมควร

ค่ารั กษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อ
เทียบกับการให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อคลิ นิกเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่ ง ผูเ้ อาประกันภัย
เข้ารับการรักษานั้น

หมวดที่ 2 เงื่อนไข และข้ อกาหนดทัว่ ไป
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิ ดขึ้ นจากการที่ บ ริ ษทั เชื่ อถื อข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอา
ประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมื อชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรั บ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้ อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อ
รู ้ อยู่แล้วในข้อความจริ งใด แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งหากบริ ษทั ทราบ
ข้อความจริ ง นั้นๆ อาจจะได้จูง ใจให้บ ริ ษ ทั เรี ยกเก็ บ เบี้ ย ประกันภัยสู งขึ้ นหรื อบอกปั ดไม่ย อมทาสั ญ ญา
ประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิ เสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง

2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ ม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสั ญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้ออกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ จะให้ความคุ ้มครองผูเ้ อาประกันภัยตามค าจากัดความ "ระยะเวลาการ
เดินทาง" ทุกครั้งที่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย
3.1 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ตามหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
3.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองรายปี (Annual Trip) จากัดระยะเวลาความคุ ม้ ครองไม่เกิ น 180
วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หากมี กรณี เหตุ ฉุกเฉิ นทางการแพทย์ การจี้ เครื่ องบิ น การล่ าช้าหรื อขัดข้องของเครื่ องบิ นที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่ งทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกาหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะขยายความคุม้ ครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดตามคาจากัดความ “ระยะเวลาการ
เดินทาง”
4. การแจ้ งและการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั
ทราบถึ งความบาดเจ็บ ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ นเหตุ แห่ งการเรี ยกร้ องผลประโยชน์ตาม
สัญญาประกันภัยนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่
มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่ สุด
เท่าที่จะกระทาได้

ในการเรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องส่ งหลักฐานหรื อเอกสารตามที่ระบุไว้ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้าย แต่ละ
ข้อ และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้ องเสี ยไป หาก
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่ง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
5. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย สามารถระบุ ผูร้ ั บ ประโยชน์ ไ ด้ เมื่ อผูเ้ อาประกันภัย เสี ย ชี วิต บริ ษ ทั จะจ่ า ยเงิ น
ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อ
ผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดี ยว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชี วิตก่อน
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อพร้ อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการ
เปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดัง กล่ า วข้า งต้น เมื่ อ ผูเ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต บริ ษ ัท จะจ่ า ยเงิ น ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก องมรดกของผูเ้ อา
ประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิต
ก่อนผูเ้ อาประกันภัยหรื อพร้ อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ ง
การเปลี่ ย นตัวผูร้ ั บ ประโยชน์ น้ ัน หรื อแจ้งเปลี่ ย นแปลงการรั บ ประโยชน์ ข องผูร้ ั บ ประโยชน์ ที่เหลื ออยู่
หากผูเ้ อาประกันภัยมิ ได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ั บประโยชน์ดงั กล่าว
ข้างต้น เมื่ อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายเงิ นผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ั บประโยชน์รายที่เสี ยชี วิต
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน

6.การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่
จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิ กศพในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่ อ
กฎหมายหรื อหลักศาสนาโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ไม่ยินยอมให้
บริ ษ ทั ตรวจสอบประวัติก ารรั ก ษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย ของผูเ้ อาประกันภัย เพื่ อประกอบการ
พิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
7. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ บ ริ ษทั ได้รับ หลักฐานแสดงความสู ญเสี ย หรื อ
ความเสี ย หายที่ค รบถ้ว นและถูก ต้อ งแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับ การเสี ย ชี ว ิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ ผูร้ ั บ
ประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุ อนั ควรสงสัยว่า การเรี ยกร้ องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ้มครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ป ระกันภัย ระยะเวลาที่
กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตาม ความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิ นเก้าสิ บวัน (90 วัน) นับแต่วนั ที่ บริ ษทั
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้ อีกในอัตราร้อยละสิ บห้า (15) ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
8. การจากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ า ทดแทนส าหรั บ ผลที่ เกิ ดขึ้ นตามข้อตกลงคุ ้ม ครอง
ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนี้รวมกัน ไม่เกินจานวนเงิน
ดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การ
เสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั

จะยังคงให้ความคุ ม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ เหลื อ ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) อยูเ่ ท่านั้น
9. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่าง
ผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์และเห็ นควรยุติ
ข้ อ พิ พ าทนั้ นโดยวิ ธี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษัท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดโดย
อนุ ญาโตตุลาการตามระเบียบสานั ก งานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกั นภั ย
(คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
10. การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองตามกรธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จสั ิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติสาหรับผูเ้ อาประกันภัยที่ถูกจองจาอยู่
ในเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
11. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยและการคืนเบีย้ ประกันภัย
11.1 ผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
11.2 ในกรณี ที่ เ ป็ นความคุ ้ม ครองแบบรายเที่ ย ว (Single Trip) การบอกเลิ ก กรมธรรม์ป ระกัน ภัย
หลังจากบริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
11.3 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้ อาประกันภัย หรื อบริ ษทั ต่างสามารถใช้
สิ ทธิ ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
11.3.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่
แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหัก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตาม
ส่ วน

11.3.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
เป็ นหนังสื อ และมี สิทธิ ได้รับเบี้ ยประกันภัยคื น หลังจากหักเบี้ ยประกันภัยสาหรั บ
ระยะเวลาที่ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ได้ ใ ช้ บ ัง คับ มาแล้ว ออกตามอัต ราเบี้ ย
ประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1

15

2

25

3

35

4

45

5

55

6

65

7

75

8

80

9

85

10

90

11

95

12

100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการ
บอกเลิ กทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลื อกยกเลิ กความคุ ม้ ครองเพียงส่ วนหนึ่ งส่ วนใดระหว่างปี กรมธรรม์
ประกันภัยได้ ผูเ้ อาประกันไม่สามารถใช้สิทธิ ในการรับเบี้ยประกันภัยคืนในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยหลังจากมีการเรี ยกร้องผลประโยชน์
12. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษ ัท จะไม่ รั บ ผิ ด ชดใช้ค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ เว้น แต่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ
ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย
14. การฉ้ อฉล
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริ ตหรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จในการเรี ยกร้อง
รวมถึงเจตนาทาให้เกิดการบาดเจ็บหรื อการป่ วยเพื่อเรี ยกร้องค่าชดเชยต่าง ๆ ผูเ้ อาประกันภัยจะสู ญเสี ย
ผลประโยชน์ท้ งั หมดที่ได้รับจากการเรี ยกร้องไปโดยการฉ้อฉลงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องจ่ายคืนผลประโยชน์ที่ได้เรี ยกร้องไปโดยการฉ้อฉลนั้นให้แก่บริ ษทั ทั้งหมด

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิด
จาก หรือสื บเนื่องจากสาเหตุ ดังต่ อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
2. สงคราม การรุ ก ราน การกระทาที่ม่ ุ งร้ า ยของศั ต รู ต่ า งชาติ หรื อ การกระทาที่ม่ ุ งร้ า ยคล้ า ย
สงคราม (ไม่ ว่าจะมี การประกาศหรื อไม่ ก็ตาม) หรื อสงครามกลางเมืองซึ่ งหมายถึง สงคราม
ระหว่ างชนที่อาศั ย อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะ
เป็ นเหตุให้ มีการประกาศ หรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
3. การก่อการร้ าย
4. การแผ่ รังสี หรื อการกัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อัน
เนื่ อ งมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ และกรรมวิธี ใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ใดทีอ่ าจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
6. ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม
7. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ขณะทีเ่ กิดขึน้ บริเวณแท่ นขุดเจาะนา้ มัน แท่ นขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ ดิน

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทัว่ ไป และ/หรื อเอกสารแนบท้า ยแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย และเพื่ อเป็ นการตอบแทนเบี้ ย
ประกัน ภัย ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งช าระ บริ ษ ัท จะให้ ค วามคุ ้ม ครองเฉพาะข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและ/หรื อ
เอกสารแนบท้า ยที่ แนบติ ดกับ กรมธรรม์ป ระกันภัย นี้ และมี จานวนเงิ นเอาประกัน ภัย ระบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่องจากอุบัติเหตุ
คาจากัดความ
การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มื อ หรื อข้อเท้า และให้
หมายรวมถึ ง การสู ญ เสี ย สมรรถภาพในการใช้ง านของ
อวัย วะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยสิ้ นเชิ ง และมี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสู ญเสี ยสายตา

หมายถึง

ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หมายถึง

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ
ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไปหรื อ
ไม่สามารถปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ชนิ ดขึ้นไปได้
ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิ บ ัติ ภารกิ จหลัก ประจ าวันของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ น
เกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการ
เคลื่ อนย้ายจากเก้าอี้ ไปกลับเตี ยงได้ด้วยตนเอง โดยไม่
ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถ
ในการเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้

3)

4)

5)

6)

ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้
อุปกรณ์ช่วย
ความสามารถในการแต่งกาย เช่ น ความสามารถในการ
สวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความสามารถในการอาบน้ าช าระร่ างกาย เช่ น
ความสามารถในการอาบน้ า รวมถึ งการเข้าและออกจาก
ห้องอาบน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลื อ
จากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความสามารถใ นการ รั บประทานอาหาร เช่ น
ความสามารถในการรั บประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์
ช่วย
ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้
ห้ อ งน้ าเพื่ อ การขับ ถ่ า ย รวมถึ ง การเข้า และออกจาก
ห้องน้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ ต้องได้รับความช่ วยเหลื อ
จากผูอ้ ื่นหรื อใช้ อุปกรณ์ช่วย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากบาดเจ็บของผูเ้ อา
ประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ย
อวัยวะ สุ ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน (180 วัน) นับแต่วนั ที่เกิด
อุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนให้ดงั นี้

1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสี ยชีวติ

2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

ส าหรั บ การตกเป็ นบุ ค คลทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ งโดยมี
ข้อบ่ ง ชี้ ท างการแพทย์ชัดเจนว่า ผูเ้ อาประกันภัย ตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อในกรณี ที่ไม่มีขอ้ บ่งชี้
ทางการแพทย์ แต่ตกเป็ นบุ คคลทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ

3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรั บมื อสองข้างตั้งแต่ข ้อมื อ หรื อเท้าสองข้างตั้ง แต่
ข้อเท้า หรื อสู ญเสี ยสายตาสองข้าง

4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า

5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง

6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง

7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ

8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า

9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่
เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้
ยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ย
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่องจากอุบัติเหตุเท่ านั้น)
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิ ง เนื่องจากอุบัติเหตุเท่ านั้น)
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการ
ขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขข้ อใดดังต่ อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ ากับระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ สุราจนไม่ สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่ มีการตรวจวัดหรื อใน
กรณีที่ไม่ สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ
จนไม่ สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือ ด ตั้งแต่ 150 มิ ล ลิก รั ม เปอร์ เซ็ นต์ ขึ้นไป ( พบแอลกฮอล์ 150 มิลลิกรั มในเลือด 100
มิลลิลติ ร)
1.2 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่ การติดเชื้อโรค หรือโรคระบาดทีไ่ ด้ รับความคุ้มครอง หรือบาดทะยัก
หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัติเหตุ หรือโรคระบาดทีไ่ ด้ รับการคุ้มครอง
1.3 การแท้ งลูก เว้ นแต่ การแท้ งบุคนั้น เป็ นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง
1.4 การเปลีย่ นหรือใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั น
หลั ง เคลื่ อ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม (Degenerative disc disease)
กระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม (Spondylosis) กระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม (Spondylitis) และภาวะที่มี ร อยแตก
(Defect) หรื อ พยาธิ ส ภาพที่ก ระดู ก สั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ นแต่ มี
การแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และ
มีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยล่ าสั ตว์ ในป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า เล่ นหรื อแข่ งสกีทุกชนิ ด
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึน้ หรือ
ก าลังลงหรื อ ขณะโดยสารอยู่ ใ นบอลลู น หรื อ เครื่ อ งร่ อ น เล่ นบั นจี้จั๊ ม พ์ ปี นหรื อไต่ เขาที่ต้ องใช้
เครื่องมือช่ วย ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบี ยนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.3 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใด ๆ
การเรียกร้ องผลประโยชน์ และการส่ งหลักฐานการเสี ยชีวติ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.

กรณี การเสี ยชีวติ แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
ใบมรณบัตร
สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย

6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. สาเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
8. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หรือการสู ญเสี ยอวัยวะ
1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
สาเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ
คาจากัดความเพิม่ เติม
แพทย์ทางเลือก

หมายถึง

การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรื อการป้ องกันโรคโดย
วิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน
หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองการบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิ ดขึ้นระหว่าง
ระยะเวลาการเดิ นทางและทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรั บการรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการ
พยาบาล โดยพยาบาล ไม่วา่ จะในฐานะผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นและสมควรซึ่ งเกิ ดขึ้ น จากการรั ก ษาพยาบาลตามความจ าเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง
การแพทย์ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลที่คุม้ ครอง มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา เช่น ค่าผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม ตรวจรักษาทัว่ ไป ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ทาศัลยกรรมและหัตถการ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ ค่าผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ
2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเส้นเลื อด ค่าบริ การโลหิ ตและส่ วนประกอบของโลหิ ต รวมค่าใช้จ่ายใน
การแยก จัดเตรี ยมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิ ต หรื อส่ วนประกอบของโลหิ ต ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการและพยาธิ วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรื อให้บริ การ อุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือทางการ
แพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุ สิ้นเปลื องทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ใน
ห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที่พกั รักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล สถานพยาบาล
เวชกรรม หรื อคลินิก

3. ค่ า บริ ก ารรถพยาบาลในกรณี ฉุ ก เฉิ น ส าหรั บ การเคลื่ อนย้า ยผูเ้ อาประกันภัย ไปหรื อมาจาก
โรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม ด้ว ยเหตุ ผ ลทางการแพทย์ต ามความจ าเป็ นทาง
การแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่ า ห้ อ งพัก ผูป้ ่ วยหนัก หรื อ ห้ อ งผูป้ ่ วยเดี่ ย วมาตรฐาน รวมถึ ง ค่ า อาหารที่ โ รงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม จัดให้สาหรับผูป้ ่ วย และค่าการพยาบาลประจาวัน
6. ค่าอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่ น ค่าบริ การพยาบาล ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่า
หัตถการทางการแพทย์
แต่หากผูเ้ อาประกันภัย ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใดหรื อจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาด
เท่านั้น
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม(ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ)
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะ
ได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดดังต่ อไปนี้
1) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
หรือ
2) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ ากับระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป หรือ
3) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ สุราจนไม่ สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่ มีการตรวจวัดหรื อใน
กรณีทไี่ ม่ สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้

คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มี ระดั บ
แอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป( พบแอลกฮอล์ 150 มิลลิกรัมใน
เลือด 100 มิลลิลติ ร)
1.2 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่ เป็ นโรคระบาด การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัว
นา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัติเหตุ
1.3 การรั กษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้ งบุตร โรคแทรกซ้ อน
จากการต้ ังครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรัก
ษา) การทำหมัน หรือ การคุม กำเนิด
1.4 สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
1.5 โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1.6 การรัก ษาพยาบาลที่ไ ม่ ได้เ ป็ นการรัก ษาแผนปัจ จุบัน รวมถึง การแพทย์ ท างเลือ ก
(Alternative Treatment)
1.7 กาย – อุปกรณ์ เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่ นตา เครื่องช่ วยให้ได้ยิน (Hearing Aid)
เครื่องช่ วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
1.8 การบริการหรือการผ่ าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยที่ไม่ จำเป็ นอันเกิดขึ้นเพื่อ
หวังผลกำไรหรือเพื่อการฉ้อโกงจากกรมธรรม์ประกันภัย
1.9 การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้ า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ
การรั ก ษาเพื่ อ แก้ ไ ขความบกพร่ องของร่ างกาย การศั ล ยกรรมเสริ ม สวย (Cosmetic
Surgery) เว้ นแต่ เป็ นการผ่ าตัด ตกแต่ งที่จาเป็ นต้ องกระทาอันเป็ นผลจากการเกิดอุบัติ เหตุ
เพือ่ ให้ อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้ อย่างเดิม
1.9 ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก ยกเว้ นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ แต่ ไม่ รวมถึงการบูรณะฟั น การจัดฟั น การครอบฟั น การรั กษารากฟั น การ

ขูดหินปูน การอุดฟั น การใส่ รากฟั นเทียม หรื อการใส่ ฟันปลอม หรื อค่ ารั กษาพยาบาล
สาหรับการรักษาอันจาเป็ นต่ อการออกเสี ยงตามธรรมชาติอนั เนื่องมาจากการรักษาฟันจาก
อุบัติเหตุ
1.10 การปลู ก ฝี หรื อ การฉี ด วัค ซี นป้องกัน โรค ยกเว้ นการฉี ด วัค ซี นป้องกัน โรคพิษ สุ นั ข บ้ า
ภายหลังการถูกสั ตว์ทาร้ าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้ รับบาดเจ็บ
1.11 การปวดหลัง อันมี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก ทับ เส้ นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลือ่ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative
disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylosis) กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylitis) และ
ภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิ สภาพที่กระดู กสั นหลังส่ วน Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้ นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดู ก
สั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.12 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลที่เกิด จากแพทย์ ที่เป็ นผู้ เอาประกันภั ยเอง หรื อเป็ นบิ ด า
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความ
คุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยล่ าสั ตว์ ในป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า เล่ นหรือแข่ งสกีทุก
ชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะ
กาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจี้จั๊มพ์ ปี น
หรือไต่ เขาทีต่ ้ องใช้ เครื่องมือช่ วย ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะที่ ผ้ ู เ อาประกั น ภั ย ก าลั ง ขึ้น หรื อ ก าลั ง ลง หรื อ โดยสารอยู่ ใ นอากาศยานที่ มิ ไ ด้ จ ด
ทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.3 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใด ๆ

2.4 การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิด การ
ทะเลาะวิวาท
2.5 การบาดเจ็ บที่เกิดขึ้นขณะผู้เ อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิด สถานหนั ก หรื อ
ขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
3. ไม่ ค้ ุมครอง ค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ คา้ ยันต่ างๆ (ยกเว้ นไม้ คา้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะ
เทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ ค คลดัง กล่ าวแล้วแต่ ก รณี จะต้องแจ้ง และส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1.
2.
3.
4.
5.

แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
สาเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น

ใบเสร็ จรับเงิ นที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็ จ ที่ รั บ รองยอดเงิ น ที่ จ่ า ยไป เพื่ อ ให้ ผูเ้ อาประกัน ภัย ไปเรี ย กร้ อ งส่ ว นที่ ข าดจากผู ้รั บ ประกัน ภัย
รายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรั ฐ หรื อสวัสดิ การอื่ นใด หรื อจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ
หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
คาจากัดความ
บุคคลในครอบครัว

หมายถึง

1. คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
2. บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย

ญาติใกล้ชิด

หมายถึง

บุ ค คลในครอบครั ว บิ ด ามารดา ปู่ ย่ า ตายาย พี่ น้อ งของผู้เ อา
ประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส

บุคคลภายนอก

หมายถึง

บุ คคลใดๆ นอกเหนื อจากญาติ ใ กล้ชิ ดหรื อบุ คคลในครอบครัว
ของผูเ้ อาประกันภัย บุคคลที่อยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้าง
ของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูใ่ นระหว่างการทางที่จา้ ง บุคคลผูร่วม
เดินทางด้วยกับผูเ้ อาประกันภัย และหุ น้ ส่ วนของผูเ้ อาประกันภัย

ความสู ญเสี ยต่ อชี วติ
ร่ างกาย การบาดเจ็บ
เจ็บป่ วย หรืออนามัย

หมายถึง

การเสี ยชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยทางร่ างกาย รวมถึง อนามัย
โดยอุบตั ิเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสี ยหายต่อจิตใจ

ความสู ญเสี ยหรือ
เสี ยหายต่ อทรัพย์สิน

หมายถึง

ความเสี ยหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน ไม่วา่ จะเป็ นบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดโดยอุบตั ิเหตุ

ค่ าใช้ จ่ายในการต่ อสู้ คดี

หมายถึง

ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู ้
คดี ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเดิ นทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนความเสี ยหายที่แท้จริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ป ระกันภัยสาหรั บ ความสู ญเสี ยต่ อชี วิต ร่ างกาย การบาดเจ็บ หรื ออนามัยหรื อความ
สู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบตั ิเหตุ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การต่อสู ้คดี โดยความยินยอมของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่ อ
บุคคลภายนอกเท่ านั้น)
1. หน้าที่ของผูเ้ อาประกันภัยในการเรี ยกร้องค่าทดแทน
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ซ่ ึ งอาจก่อให้เกิดการเรี ยกร้องค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
1.1 แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
1.2 ส่ งต่อให้บริ ษทั ทันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรื อคาสั่งหรื อคาบังคับของศาล ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ถู ก ฟ้ องร้ อ งให้ต้อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต่ อ บุ ค คลภายนอก ตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองนี้
1.3 ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงจ่ายหรื อยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรื อ
บุคคลอื่น หรื อผูเ้ สี ยหาย หรื อกระทาการที่อาจก่อให้เกิดหรื อก่อให้เกิดการฟ้ องร้ อง หรื อ
ต่อสู ้คดี โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั มิได้จดั การต่อการ
เรี ยกร้องนั้นในเวลาอันสมควรนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัย
1.4 ส่ งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจาเป็ น เพื่อให้บริ ษทั ตกลงชดใช้ค่าทดแทน หรื อต่อสู ้
ข้อเรี ยกร้องใดๆหรื อทาการฟ้ องร้องคดี
2. หน้าที่ของผูเ้ อาประกันภัยในการจัดการป้ องกัน
ผูเ้ อาประกันภัยต้องป้ องกันหรื อจัดให้มีการป้ องกันตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบตั ิเหตุและ
ต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ
3. หน้าที่ในการรักษาสิ ทธิ ของบริ ษทั เพื่อการรับช่วงสิ ทธิ

โดยค่ า ใช้จ่า ยของบริ ษ ทั ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องกระทาทุ กอย่า งเท่ า ที่ จาเป็ นหรื อเท่าที่
บริ ษทั ร้องขอให้ทาตามสมควรไม่ว่าก่ อนหรื อหลังการรั บค่าทดแทนจากบริ ษทั เพื่อรักษาสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ในการรับช่วงสิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอก
4. สิ ทธิของบริ ษทั
บริ ษทั มีสิทธิ เข้าดาเนินการต่อสู ้คดี และมีสิทธิ ทาการประนี ประนอมในนามของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อการเรี ยกร้องใดๆ

5. การเฉลี่ยความรับผิด
ถ้าในขณะที่เกิดเหตุซ่ ึ งเป็ นผลให้มีการเรี ยกร้องค่าทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุม้ ครองถึง
ความรับผิดอย่างเดียวกัน บริ ษทั จะรับผิดต่อค่าเสี ยหาย ค่าดาเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน
อัตราส่ วนของบริ ษทั สาหรับจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายเกี่ยวกับความรับผิดนั้น

ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม(ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดต่ อบุคคลภายนอกเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ ุมครองความรั บผิดไม่ ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจาก หรื อ
เกีย่ วเนื่องมาจาก หรือเป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้ อมทีเ่ กิดจากสาเหตุ ดังต่ อไปนี้
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายรวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลทีไ่ ม่ ใช่ บุคคลภายนอก
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สินซึ่ งเป็ นของผู้เอาประกันภัยเอง หรื อที่อยู่ใน การ
ครอบครอง หรือการควบคุมดูแลตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
3. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกีย่ วกับความรั บผิดซึ่งเกิดจากสั ญญาที่ผ้ ูเอาประกันภัยทาขึน้ ซึ่ง
ถ้ าไม่ มีสัญญาดังกล่ าวความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่ เกิดขึน้
4. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกี่ยวข้ องกับผู้เอาประกันภัยซึ่ งกระทาโดยจงใจ เจตนา หรื อ
การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายของผู้เอาประกันภัย
5. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย เนื่องจากการมีกรรมสิ ทธิ์ การครอบครอง ยานพาหนะทุกชนิ ดที่
ขับเคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ รวมทั้งเครื่ องจักรหรื อยานใดๆ ที่ดันหรื อลากโดยเครื่ องยนต์ อากาศยาน
อาวุธปื น สั ตว์ เลีย้ ง ทีด่ ิน หรืออาคาร หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ อในการควบคุมดูแล

6. ความรับผิดทางการค้ าหรือวิชาชี พ หรือความบกพร่ องในการประกอบธุรกิจ
7. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากการกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ในสภาพ การ
ผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท การวิกลจริ ต รวมถึงขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีส่วนร่ วมทะเลาะ
วิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกี่ยวข้ องกับผู้เอาประกันภัยซึ่ งกระทาโดยจงใจ เจตนา หรื อ
การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายของผู้เอาประกันภัย
9.

ความรั บผิดใดๆ ที่เกิดขึน้ จากคาพิพากษา หรื อกระบวนการยุติธรรมนอกอาณาเขตอานาจศาล
ที่ ค้ ุ ม ครอง หรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้น หรื อ สื บ เนื่ อ งจากค าพิ พ ากษาของศาลไทยที่ มี ผ ลบั ง คั บ คดี น อก
ราชอาณาจักรไทย

การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1.

แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั

2.

สาเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย

3.

สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี

4.

หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเคลือ่ นย้ ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน หรือการเคลื่อนย้ ายกลับภูมิลาเนาภายในประเทศไทย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครอง หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้ นอย่าง
กะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง โดยความบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อ
การเจ็บ ป่ วยนั้นเกิ ดจากสาเหตุ ที่ ไ ด้รับ ความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับ นี้ และจาเป็ นต้อ ง
เคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจาเป็ นตามความเห็ นหรื อคาแนะนาของบริ ษทั หรื อ
หน่วยงานช่วยเหลือฉุ กเฉิ น หรื อแพทย์ผดู ้ ูแลรักษา เพื่อทาการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรื อเพื่อนาผู้
เอาประกัน ภัย กลับ สู่ ภู มิ ล าเนาในประเทศไทย บริ ษ ัท จะรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในการเคลื่ อ นย้า ยตามที่
หน่ วยงานช่ วยเหลื อฉุ ก เฉิ นเรี ย กเก็บ กับ บริ ษทั ทั้งนี้ ไม่เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ระบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่ งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรื อ ทางบก หรื อวิธีการขนส่ งอย่าง
อื่นที่เหมาะสมตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายที่กาหนดนี้เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริ การซึ่ งกาหนด และ/หรื อ จัดเตรี ยมการ
โดยผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นสาหรับการขนส่ งหรื อการบริ การรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกิ ดขึ้น
ตามความจาเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ได้ระบุ
ไว้ในที่น้ ี
ผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นจะเป็ นผูก้ าหนดวิธีการของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น
รู ปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึ่ งอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่ งคนเจ็บทางอากาศ ทาง
เรื อ ทางบก หรื อวิธีการขนส่ งอย่างอื่นที่เหมาะสมตามความจาเป็ น
กรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บในถิ่ นทุรกันดาร ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของผูเ้ อา
ประกันภัยควรติ ดต่อแพทย์ทอ้ งถิ่ นเพื่อรั บการรั กษาพยาบาลเบื้ องต้น (First Aid) หลังจากนั้น หน่ วยงาน
ช่วยเหลือฉุ กเฉิ นจะเป็ นผูพ้ ิจารณาวิธีจะเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยต่อไป

ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อตกลงคุม้ ครองการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ น คือ Inter Partner Assistance Company Limited

เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาล
ฉุ กเฉิน หรือการเคลือ่ นย้ ายกลับภูมิลาเนาภายในประเทศไทยเท่านั้น)
ในกรณี น้ ี บริ ษ ทั จะจ่ า ยคื นค่ า ใช้จ่า ยที่ ผูเ้ อาประกันภัย ได้ส ารองจ่ า ยไปก่ อน เป็ นจานวนเงิ นตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกิ นกว่าค่าบริ การที่บริ ษทั และ/หรื อหน่ วยงานช่ วยเหลื อฉุ กเฉิ นที่ได้รับมอบ
อานาจจากบริ ษทั เรี ยกเก็บจากบริ ษทั สาหรับการให้บริ การที่เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกัน ซึ่ ง ไม่สามารถแจ้ง
ต่อผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นได้ แต่มีเหตุผลอันสมควรสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและ ไม่สามารถควบคุม
ได้ในระหว่างการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ นในที่ ใดที่ หนึ่ ง และไม่เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ระบุ ไว้ใ น
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับ จากวันที่ เกิ ดสิ ท ธิ เรี ย กร้ องผลประโยชน์ ตามสั ญ ญาประกันภัย โดยค่ า ใช้จ่า ยของผูเ้ อา
ประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้
เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งศพหรืออัฐิกลับภูมิลาเนาภายในประเทศไทย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครอง หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ ภายในสามสิ บวัน (30 วัน) นับจากวันที่
เกิดการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการ
เดินทาง โดยความสู ญเสี ยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทาศพและค่ าใช้จ่ายอื่ นที่ จาเป็ นในการจัดการเกี่ ย วกับศพ ได้แก่ ค่า
หีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสี ยชีวติ ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐิของผูเ้ อาประกันภัย
กลับภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยบริ ษทั หรื อหน่วยงานช่วยเหลือฉุ กเฉิ นที่ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั และ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ระบุ ไว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย

ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ น คือ Inter Partner Assistance Company Limited
เงื่อ นไขและข้ อ กาหนดเพิ่ม เติม (ใช้ บั งคั บ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ งศพหรื ออั ฐิ ก ลับ
ภูมิลาเนาในประเทศไทยเท่านั้น)
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม(ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายในการส่ งศพหรืออัฐิกลับ ภูมิลาเนาในประเทศ
ไทยเท่านั้น)
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการใดๆ ทีไ่ ม่ ได้ รับอนุมัติและจัดการโดยผู้ให้ บริการช่ วยเหลือฉุ กเฉิ นที่ผูเอา
ประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์ ได้ สารองจ่ ายไปก่ อนสาหรั บการบริ การทั้งหลายเหล่ านั้น ซึ่งไม่ สามารถแจ้ ง
ต่ อผู้ให้ บริการช่ วยเหลือฉุ กเฉินได้ แต่ มีเหตุผลอันสมควรสาหรับค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และไม่ สามารถควบคุมได้
ในระหว่ างการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ นในที่ใดที่หนึ่ ง บริ ษัทจะชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง แต่ ไม่ เกิน
ค่ าใช้ จ่ายในสภาวะการณ์ เช่ นเดียวกันที่ผ้ ใู ห้ บริการช่ วยเหลือฉุ กเฉินกาหนด ทั้งนี้ สู งสุ ดไม่ เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย

การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับ จากวันที่ เกิ ดสิ ท ธิ เรี ย กร้ องผลประโยชน์ ตามสั ญ ญาประกันภัย โดยค่ า ใช้จ่า ยของผูเ้ อา
ประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การยกเลิกการเดินทาง
คาจากัดความ
คู่สมรส

หมายถึง

หมายถึง

บุตร

คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และ/หรื อ ผูท้ ี่ปรากฏชื่ อในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยใน
ฐานะผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งร่ วมเดินทางไปด้วยกัน
บุตรของผูเ้ อาประกันภัย รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย ที่มีอายุไม่เกินยีส่ ิ บเอ็ดปี (21 ปี ) ซึ่ งยังไม่ได้สมรส และ
ไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ และอยู่ ใ นความอุ ป การะของผู ้เ อา
ประกันภัย

ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ/หรื อค่าที่พกั ที่
ผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าซึ่ งไม่สามารถเรี ยกคืนได้จากที่ใดสื บเนื่ องจากการยกเลิ กการเดิ นทางที่
วางแผนไว้หลังจากที่การประกันภัยนี้ มีผลบังคับแล้ว และการยกเลิกการเดินทางนั้น เกิดขึ้นภายในสามสิ บ
(30) วัน (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) ก่อนวันเริ่ มต้นของการเดินทาง ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
1. การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็ บ สาหัส หรื อ การเจ็ บ ป่ วยรุ น แรงอัน มี ผ ลคุ ก คามต่ อ ชี วิต ของผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่สมรส ปู่ ย่าตายายของ
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่สมรส พี่น้องของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของคู่สมรส ทั้งนี้ บริ ษทั ต้อง
ได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผูม้ ีอานาจ หรื อคาแนะนาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากแพทย์ผใู้ ห้

การดูแล เพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยนั้น
มีผลคุกคามต่อชีวติ
2. การต้อ งไปเป็ นพยานศาลของผูเ้ อาประกัน ภัย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่า งระยะเวลาคุ ้ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยไม่ทราบมาก่อนที่จะได้มีการเอาประกันภัยนี้
3. เมื่อที่พกั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยถาวรได้รับความเสี ยหายร้ายแรงจากเหตุไฟ
ไหม้ หรื อภัยธรรมชาติ ภายใน ....... สัปดาห์ (สู งสุ ดไม่เกิน 1 สัปดาห์) ก่อนวันออกเดิ นทางทา
ให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดเวลาได้
ค่าทดแทนที่บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ได้แก่ เงินมัดจา ค่าเดินทาง
ค่าซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า และ/หรื อค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เฉพาะความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายซึ่ งไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น บริ ษทั
จะชดใช้ให้ตามความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งสู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้ง นี้ ความคุ ้ม ครองนี้ จะมี ผ ลบัง คับ เฉพาะเมื่ อ ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้เ อาประกัน ภัย ก่ อ นได้ท ราบ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการยกเลิกการเดินทางนั้น และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่ อาจเรียกร้ องค่ า
ทดแทนสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทางและข้ อตกลงคุ้มครองการ ลดจานวนวันเดินทาง (ถ้ า
มี) ในเหตุการณ์ เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงการยกเลิกการเดินทางเท่านั้น)
ผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยว / ผูจ้ ดั ทัวร์ หรื อผูใ้ ห้บริ การขนส่ งหรื อที่พกั ในทันที
ที่ทราบว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องยกเลิกการเดินทางที่จดั เตรี ยมไว้ เว้นแต่พิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควร
จึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่กระทาได้แล้ว

ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงการยกเลิกการเดินทางเท่านั้น)
การประกันภัย ตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อที่เกิดจาก
สาเหตุ ดังต่ อไปนี้
1. สาเหตุใดๆ ทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัยนี้
2. การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด
3. ความสู ญเสี ยทีเ่ กิดขึน้ ไม่ ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อมจาก ข้ อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล
4. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
5. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
6. การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกดาเนินคดีอาญา

การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุยกเลิกการเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
ใบเสร็ จรับเงินจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบิน ค่าที่พกั อาหาร ซึ่ งระบุจานวนเงินที่เก็บ
สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
ใบมรณบัตรจากพนักงานผูม้ ีอานาจ (กรณี เสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย หรื อคู่สมรส หรื อบุตร
ของผูเ้ อาประกันภัย
5. ใบรับรองแพทย์ (กรณี ที่ตอ้ งยกเลิกการเกินทาง เนื่ องจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อา
ประกันภัย การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยหนักของคู่สมรส หรื อบุตร)
6. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุ อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความล่าช้ าในการเดินทาง
คาจากัดความ
ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

สายการบิ น พาณิ ช ย์ เรื อ เดิ น สมุ ท ร รถไฟ หรื อ รถขนส่ ง ที่
ได้รั บ ค่ า ขนส่ ง จากผูโ้ ดยสาร (ยกเว้น รถตู ้ รถแท็ ก ซี่ และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรื อตัวแทนของผูข้ นส่ ง
เหล่านั้น

ขนส่ งสาธารณะ

หมายถึง

บริ ก ารของสายการบิ น พาณิ ช ย์ที่ จ ดทะเบี ย นเพื่ อ บรรทุ ก
ผูโ้ ดยสาร หรื อรถโดยสารประจาทาง รถโดยสารขนาดใหญ่
( Coach) ร ถ ไ ฟ เ รื อ โ ด ย ส า ร ข น า ด ใ ห ญ่ ( Ferry) ที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ บุ ค คลทั่ว ไปโดยสารอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายเพื่ อ ไปยัง จุ ด หมายปลายทางตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
กาหนดการเดินทาง

เครื่องบิน

หมายถึง

เครื่ องบินของสายการบิ นพาณิ ชย์ที่จดทะเบีย นเพื่ อบรรทุ ก
ผู ้ โ ดย ส ารอย่ า งถู ก ต้ อ งตามก ฎหมาย แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
เฮลิคอปเตอร์

การประท้วงหรือการ
นัดหยุดงาน

หมายถึง

รู ปแบบใดๆ ก็ตามของการประท้วงของผูใ้ ช้แรงงานหรื อนัด
หยุ ด งาน ซึ่ งมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ หยุ ด งาน ขั ด ขวาง หรื อ
แทรกแซงการผลิตสิ นค้าหรื อการให้บริ การ

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครอง หากกาหนดการเดิ นทางโดยเครื่ องบิน หรื อเรื อเดิ นสมุทร หรื อ
รถไฟของผูเ้ อาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดิ นทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการเดิ นทาง
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย ......... ชัว่ โมงติดต่อกัน (สู งสุ ด 6 ชัว่ โมง) หรื อตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจาก

1. สภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการเดิ นทาง จนเป็ นเหตุให้ผปู ้ ระกอบการขนส่ งทางเครื่ องบิ น
หรื อเรื อเดินสมุทร หรื อรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร
2. การบกพร่ อง หรื อการทางานผิดพลาด การชารุ ดเสี ยหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรื อ
ระบบไฟฟ้ าของเครื่ องจักรของอุปกรณ์การบิน เรื อเดินสมุทร หรื อรถไฟ
3. การประท้วง หรื อการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผูป้ ระกอบการขนส่ งทางเครื่ องบิน หรื อของท่า
อากาศยาน หรื อของเรื อเดินสมุทร หรื อรถไฟ
ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดิ นทางล่าช้า ที่ออกโดย
ผูข้ นส่ ง โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บการเดิ นทางล่ าช้า ตามจานวนเงิ นเอาประกันภัย ให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยสาหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ ........... ชัว่ โมง (สู งสุ ด 6 ชัว่ โมง) หรื อตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงความล่าช้ าในการเดินทางเท่านั้น)
การประกันภัย ตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายหรื อที่เกิดจาก
สาเหตุ ดังต่ อไปนี้
1. การทีผ่ ้ เู อาประกันภัยไม่ ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่ อนขึน้ เครื่ องบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
ตามเวลาที่กาหนดในรายละเอียดของการเดินทางที่ได้ ให้ ไว้ กับผู้เอาประกันภัย และไม่ สามารถ
นามาซึ่งหนังสื อรับรองเป็ นลายลั กษณ์ อักษรจากบริ ษัทขนส่ งหรื อตัวแทนที่รับผิดชอบในส่ วน
ของจานวนชั่ วโมงทีเ่ กิดการล่ าช้ าและเหตุผลของการล่ าช้ านั้น
2. การนัดหยุดงานหรื อกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่ งทางเครื่ องบิน หรื อ
ของท่ าอากาศยาน หรื อของเรื อเดินสมุทร หรื อรถไฟ ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ผ้ ูเอาประกันภัยซื้อ
การประกันภัยนี้
3. ความล่ าช้ าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่ งโดยคาสั่ งหรือคาแนะนาของรัฐบาล
4. ความล่ าช้ าทีผ่ ้ เู อาประกันภัยได้ ทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัย

5. ค่ าเสี ยหายที่ได้ รับคืนจากผู้ประกอบการขนส่ งทางเครื่ องบิน หรื อของท่ าอากาศยาน หรื อของ
เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุเดินทางล่าช้า โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
หลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดยผูข้ นส่ ง
หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การลดจานวนวันเดินทาง
คาจากัดความ
คู่สมรส

หมายถึง

คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และ/หรื อ ผูท้ ี่ปรากฏชื่อในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยใน
ฐานะผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งร่ วมเดินทางไปด้วยกัน

บุตร

หมายถึง

บุตรของผูเ้ อาประกันภัย รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียน
ตามกฎหมาย ที่มีอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปี (21 ปี ) ซึ่ งยังไม่ได้
สมรส และไม่ได้ประกอบอาชีพ และอยูใ่ นความอุปการะของ
ผูเ้ อาประกันภัย

ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

สายการบิ น พาณิ ช ย์ เรื อ เดิ น สมุ ท ร รถไฟ หรื อ รถขนส่ ง ที่
ได้รั บ ค่ า ขนส่ ง จากผูโ้ ดยสาร (ยกเว้น รถตู ้ รถแท็ ก ซี่ และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรื อตัวแทนของผูข้ นส่ ง
เหล่านั้น

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองกรณี หากจานวนวันเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยถูกลดจานวนลง
ภายหลังจากได้เริ่ มต้นเดินทางแล้ว เพราะสาเหตุ
1. การเสี ยชี วิตความบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงที่ ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าการ
เดิ นทางต่ ออาจก่ อให้เกิ ด อัน ตรายต่ อชี วิต และท าให้ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางต่ อไปได้ ของผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่สมรส ปู่ ย่าตายายของ
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่สมรส พี่น้องของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของคู่สมรส ทั้งนี้ บริ ษทั ต้อง
ได้รับใบมรณะบัตร
2. ผูข้ นส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้

บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ า ทดแทนส าหรั บ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ เกี่ ย วเนื่ องโดยตรงกับ การลด
จานวนวันเดิ นทางดังกล่าวที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อเป็ นค่ามัดจาหรื อ
จองล่ วงหน้า สาหรั บค่าเดิ นทางหรื อค่ าที่ พกั ที่ ย งั ไม่ไ ด้ใช้บริ การ หรื อค่าปรั บสาหรั บการลดจานวนวัน
เดินทางดังกล่าว ซึ่ งไม่สามารถเรี ยกร้องได้จากการประกันภัยอื่นหรื อจากแหล่งอื่น ตามจานวนความเสี ยหาย
ที่แท้จริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้ง นี้ ความคุ ้ม ครองนี้ จะมี ผ ลบัง คับ เฉพาะเมื่ อ ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้เ อาประกัน ภัย ก่ อ นได้ท ราบ
เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดการลดวันเดิ นทางนั้น และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่ งไม่ อาจเรี ยกร้ อ ง
ค่ าทดแทนสาหรั บข้ อตกลงคุ้มครองการลดจานวนวันเดินทาง และข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง
(ถ้ ามี) ในเหตุการณ์ เดียวกันได้

เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงการลดจานวนวันเดินทางเท่านั้น)
ใบมรณะบัตรที่ทางบริษัทจะได้ รับจะต้ องได้ รับจากพนักงานผู้มีอานาจ หรือคาแนะนาทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรจากแพทย์ ผ้ ใู ห้ การดูแลผู้เอาประกันภัยเพือ่ ยืนยันถึงสาเหตุในการทีจ่ ะยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยนั้นมีผลคุกคามต่ อชี วติ

ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม(ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงการลดจานวนวันเดินทางเท่านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือทีเ่ กิดจากสา
สาเหตุใดๆ ทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัยนี้

การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุลดจานวนวันเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี
3. เอกสารแสดงการลดจานวนวันการเดิ นทางของผูข้ นส่ งหรื อหลักฐานแสดงสาเหตุของการลด
จานวนวันการเดินทาง
4. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกของครอบครัว)
5. ใบรับรองแพทย์ กรณี ที่ตอ้ งลดจานวนวันเดิ นทางเนื่ องจากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วย และกรณี การเสี ยชี วิต หรื อการบาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยหนักของสมาชิ กของ
ครอบครัว
6. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
คาจากัดความ
ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

สายการบิ น พาณิ ช ย์ เรื อ เดิ น สมุ ท ร รถไฟ หรื อ รถขนส่ ง ที่
ได้รั บ ค่ า ขนส่ ง จากผูโ้ ดยสาร (ยกเว้น รถตู ้ รถแท็ ก ซี่ และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรื อตัวแทนของผูข้ นส่ ง
เหล่านั้น

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครอง หากกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่ องจากความ
ผิดพลาดของผูข้ นส่ งเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ภายหลังจากที่ ผูเ้ อาประกันภัย มาถึ งจุ ดหมายปลายทางที่ ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย ตามเวลา
ท้องถิ่น
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับการล่าช้าของกระเป๋ าเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ได้จ่ายไป
จริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทางเท่านั้น)
การรับช่ วงสิ ทธิ
ในกรณี บริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริ ษทั จะรับช่ วงสิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันภัยที่
ได้รับความคุ ้มครองต่ อบุ คคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะในส่ วนที่ บริ ษ ทั ได้จ่ายค่ าทดแทนไปในการนี้ ผู ้เอา
ประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อป้ องกัน
สิ ทธิ ท้ งั หลายเช่ นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่ เสี ยหายต่อสิ ทธิ ของบริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องไม่ดาเนินการฟ้ องร้องหลังจากเกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อบุคคลที่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายเช่นว่านั้น

ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม(ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทางเท่านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อที่เกิดจาก
สาเหตุดังต่ อไปนี้
1. ความล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทางที่จุดหมายปลายทางหรื อภายหลังที่ผ้ ูเอาประกันภัยสิ้ นสุ ดการ
เดินทางตามทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
2. ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ ขู นส่ งได้ จ่ายให้ กบั ผู้เอาประกันภัยแล้ ว
3. การถู กริ บ ถู กยึด หรื อกักเก็บกระเป๋ าโดยศุ ลกากรหรื อเจ้ าหน้ า ที่สนามบิ น หรื อพนั กงานผู้ มี
อานาจตามกฎหมาย
4. ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ เู อาประกันภัยสามารถเรียกร้ องจากสายการบินหรือผู้ขนส่ งได้
การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้อง ค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี
3. หนังสื อยืนยันความล่าช้าที่ออกโดยสายการบินหรื อผูข้ นส่ ง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การสู ญหายหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทาง
คาจากัดความเพิม่ เติม
ทรัพย์สินส่ วนตัว

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ นของผู ้เ อาประกัน ภัย ที่ น าติ ด ตัว ไปด้ ว ยในการ
เดินทาง และทรัพย์สินนั้นต้องถูกบรรจุอยูใ่ นกระเป๋ าเดินทาง
โดยทรัพย์สินนั้นมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นเฉพาะนี้

กระเป๋ าเดินทาง

หมายถึง

กระเป๋ าเดิ น ทางที่ ผู ้เ อาประกัน ภัย น าติ ด ตัว ไปด้ ว ยในการ
เดินทาง

ของที่ระลึก

หมายถึง

สิ่ งของที่เป็ นสัญลักษณ์ หรื อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่
หรื อสิ่ งต่างๆที่จาหน่าย หรื อให้เป็ นที่ระลึก

เครื่องประดับ

หมายถึง

สิ่ งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาที่สวมใส่ เป็ นเครื่ องประดับตามร่ างกาย

สิ่ งของมีค่า

หมายถึง

เครื่ องประดับทาด้วยทอง เงิน หรื อโลหะมีค่าอื่นๆ ผ้าขนสัตว์
นาฬิ ก า และอัญมณี เพชร หรื อหิ นมี ค่ า รวมถึ ง เครื่ อ งทอง
เครื่ องเงินทั้งปวง

ความสู ญเสี ยหรือ
เสี ยหายของกระเป๋ า
เดินทาง และ/หรือ
ทรัพย์สินส่ วนตัว
ภายในกระเป๋ าเดินทาง

หมายถึง

ความเสี ย หายทางกายภาพต่ อ กระเป๋ าเดิ น ทาง และ/หรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทาง ไม่วา่ จะเป็ นบางส่ วน
หรื อทั้งหมดโดยอุบตั ิเหตุ

ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

สายการบิ น พาณิ ช ย์ เรื อ เดิ น สมุ ท ร รถไฟ หรื อ รถขนส่ ง ที่
ได้รั บ ค่ า ขนส่ ง จากผูโ้ ดยสาร (ยกเว้น รถตู้ รถแท็ก ซี่ และ

รถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรื อตัวแทนของผูข้ นส่ ง
เหล่านั้น
ขนส่ งสาธารณะ

หมายถึง

บริ ก ารของสายการบิ น พาณิ ช ย์ที่ จ ดทะเบี ย นเพื่ อ บรรทุ ก
ผูโ้ ดยสาร หรื อรถโดยสารประจาทาง รถโดยสารขนาดใหญ่
(Coach) ร ถ ไ ฟ เ รื อ โ ด ย ส า ร ข น า ด ใ ห ญ่ (Ferry) ที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ บุ ค คลทั่ว ไปโดยสารอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายเพื่ อ ไปยัง จุ ด หมายปลายทางตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
กาหนดการเดินทาง

การปล้นทรัพย์

หมายถึง

การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป

การชิงทรัพย์

หมายถึง

การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ ายหรื อขู่เข็ญว่าในทันใด
นั้นจะใช้กาลังประทุษร้ายเพื่อ
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรั พย์น้ นั
ไป หรือ
ข) ให้ยนื่ ให้ซ่ ึ งทรัพย์น้ นั หรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้ หรือ
ง) ปกปิ ดการกระทาความผิดนั้น หรือ
จ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทั้งนี้ การลักทรั พย์ หมายถึ ง การเอาทรั พ ย์ข องผูอ้ ื่ น หรื อที่
ผูอ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครอง หากเกิ ดการสู ญหายหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ นทาง และ/หรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัย จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ งดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

1.

ความผิดพลาดในการขนส่ งกระเป๋ าเดิ นทางของผูข้ นส่ ง หรื อการขนย้ายกระเป๋ าเดินทางที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม และความเสี ยหายเช่นว่านี้ ตอ้ งมีการรับรองเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ ริ หารของโรงแรมที่เกิดเหตุ หรื อฝ่ ายบริ หารของผูข้ นส่ งนั้นๆ

2.

การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อการดาเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุ นแรงหรื อโดยการขู่
เข็ญจากบุคคลอื่นต่อผูเ้ อาประกันภัยเพื่อเอากระเป๋ าเดิ นทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว โดยผู้
เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรื อแจ้งความต่อผูม้ ีอานาจ
หน้าที่ในท้องถิ่นนั้นภายในเวลายี่สิบสี่ (24) ชัว่ โมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ และผูเ้ อาประกันภัย
ได้นาบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อหนังสื อรับแจ้งจากผูม้ ีอานาจในท้องถิ่ นนั้น
ให้บ ริ ษ ทั เพื่ อใช้เป็ นเอกสารประกอบการเรี ย กร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน ทั้ง นี้ หากมี เหตุ อนั
สุ ดวิสัย ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ดงั กล่ าวได้ ไม่ทาให้สิทธิ ในการ
เรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควร แต่ได้กระทาโดยเร็ วที่สุดเท่าที่กระทาได้
แล้ว

เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้ มครองการสู ญหายหรื อเสี ยหายของกระเป๋ า
เดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทางเท่านั้น)
1. วิธีชดใช้ ค่าทดแทนและการจากัดความรับผิดของบริษัท
โดยบริ ษทั มีสิทธิ จะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
1.1 จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริ ง ณ ขณะที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของ
ทรัพย์สินนั้น ซึ่ งคานึ งถึ งค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว จากัดจานวนเงิ นต่อชิ้ น
(Single Limit) หรื อ แต่ละคู่หรื อชุด (Pair or set) สู งสุ ดไม่เกิน…… บาท (สู งไม่เกิน10,000
บาท) และไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หรื อ
1.2 ซ่อมแซมตามการสู ญหายหรื อเสี ยหายที่แท้จริ ง หรื อ
1.3 จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงมาทดแทน
2. หน้ าทีข่ องผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้ องค่ าทดแทน

เมื่อได้เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.1 ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้โรงแรมหรื อผูข้ นส่ งหรื อเจ้าหน้าที่ ตารวจในท้องที่ทราบถึ งความ
เสี ยหายโดยเร็ วที่ สุดเท่าที่ จะทาได้ เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจจะกระทาการดังกล่ า วได้
เนื่ องจากเหตุ จาเป็ นหรื ออยู่ในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นและทาให้ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจจะแจ้ง
ดังกล่าวได้
1.2 ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน เพื่อให้กระเป๋ าเดินทางพร้อมทรัพย์สิน
ส่ วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยได้รับการดูแลตามสมควร
1.3 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรั บผิดชอบสาหรั บความเสี ยหายส่ วนแรกต่อความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายใดๆ ในจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายแต่ละครั้งและทุกๆ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
1.4 ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.4.1 หนังสื อ เอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดที่ออกให้โดยผูข้ นส่ ง หรื อโรงแรม โดยระบุ
รายละเอี ยดของความเสี ยหาย กรณี ที่ความเสี ยหายนั้นอยู่ในความควบคุ มของ
พนักงานโรงแรมหรื อสถานที่พกั อาศัยอื่นที่ผเู ้ อาประกันภัยได้เข้าพัก หรื อบริ ษทั
ผูข้ นส่ ง
1.4.2 เอกสารยืนยันความเสี ยหาย (Property Irregularity Report) ที่ ออกให้โดยผูข้ นส่ ง
ผูบ้ ริ หารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความเสี ยหาย กรณี ความเสี ยหายนั้นอยู่
ในความควบคุ มของพนักงานโรงแรมหรื อสถานที่พกั อาศัยอื่นที่ผเู ้ อาประกันภัย
ได้เข้าพัก หรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ ง
1.4.3 ใบแจ้งความหรื อบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ในกรณี
การถูกจี้บงั คับ ถูกขู่เข็ญหรื อถูกกระทาด้วยความรุ นแรงเพื่อชิ งกระเป๋ าเดิ นทาง
และหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทาง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริ ษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้

2. การประกันภัยอืน่ และการเฉลีย่ ความรับผิด

ถ้าในขณะที่เกิดความเสี ยหายขึ้นและปรากฏว่าผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความเสี ยหายเดียวกัน
นี้ไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่น ไม่วา่ โดยผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อโดยบุคคลอื่นใดที่กระทาในนามของ

ผูเ้ อา

ประกัน ภัย บริ ษ ัท จะร่ ว มเฉลี่ ย ชดใช้ค่ า ทดแทนให้ ไ ม่ เ กิ น กว่า ส่ ว นเฉลี่ ย ตามจ านวนเงิ น ที่ บริ ษ ัทได้รับ
ประกันภัยต่อจานวนเงิ นเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้ น แต่ไม่เกิ นกว่าจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ บริ ษทั ได้รับ
ประกันภัยไว้
3. การรับช่ วงสิ ทธิ
ในกรณี บริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับ
ความคุ ม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนไป ในการนี้ ผเู ้ อาประกันภัย
จะต้องให้ค วามร่ วมมื อแก่ บริ ษ ทั ในการส่ ง มอบเอกสารต่ า งๆ พร้ อมดาเนิ นการที่ จาเป็ นเพื่อป้ องกันสิ ทธิ
ทั้งหลายเช่นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่เสี ยหายต่อสิ ทธิ ของบริ ษทั

ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม(ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญหายหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรือ
ทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทางเท่านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อที่เกิดจาก
สาเหตุดังต่ อไปนี้
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของทรัพย์ สินดังต่ อไปนี้
2.1 สั ตว์ เลี้ยง เครื่ องประดับ สิ่ งของมีค่า ศิ ลปะหรื อโบราณวัตถุ เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ ใบหุ้ น เอกสารตั๋วเงิน ตั๋วสั ญญาให้ เงิน เช็ คเดินทาง ตั๋วเดินทาง และ ตั๋ว
ท่ อ งเที่ยว ดราฟท์ บั ต รเครดิ ต บั ต รเดบิ ต หรื อบั ต รเอทีเอ็ม เงินสด ธนบั ต ร เหรี ยญ
กษาปณ์ หรือ ของทีร่ ะลึก
2.2 กระเป๋ าเดิ น ทางของผู้ เ อาประกั น ภั ย ที่ ส่ งไปล่ ว งหน้ า โดยมิ ไ ด้ ไ ปด้ ว ยกั น กั บ ผู้ เ อา
ประกันภัย

2.3 ทรั พย์ สินที่อยู่ในกระเป๋ าที่มีลักษณะไม่ ใช่ กระเป๋ าเดินทาง ได้ แก่ กระเป๋ าสตางค์ กระเป๋ า
ถื อ หรื อ กระเป๋ าที่มี ลัก ษณะการใช้ โดยทั่วไปไม่ ใช่ อย่ า งกระเป๋ าเดิ น ทาง เว้ นแต่ อ ยู่ ใ น
กระเป๋ าเดินทาง
2.4 อุปกรณ์ ทเี่ ช่ า หรือให้ เช่ า
2.

ความเสี ยหายที่เกิดจากการริ บ ถูกยึด หรื อกักเก็บกระเป๋ าของศุ ลกากรหรื อเจ้ าหน้ าที่สนามบิน
หรือพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย

3.

ความสู ญเสี ยหรื อ เสี ย หายของกระเป๋ าเดิ น ทางและ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ นส่ วนตั ว ภายในกระเป๋ า
เดินทางของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิง้ ไว้ ในสถานทีส่ าธารณะโดยไม่ มีผ้ ดู ูแล หรือลืมทิง้ ไว้ บน
ยานพาหนะ ใดๆ หรื อความสู ญเสี ยที่เป็ นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดู แล
รักษาและป้องกันไว้ ก่อนตามสมควรเพือ่ ความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น

การเรียกร้ องผลประโยชน์

การเรี ยกร้องผลประโยชน์ ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายในสามสิ บ
วัน (30 วัน) นับจากวันที่กระเป๋ าเดิ นทาง และ/หรื อทรั พย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดิ นทางสู ญหายหรื อ
เสี ยหาย โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มการเรี ยกร้อง ค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
สาเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
เอกสารยืนยันการสู ญหายของผูข้ นส่ ง ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าของสถานพานักที่ผเู ้ อาประกันภัยพัก
ขณะที่เกิ ดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผูข้ นส่ ง ผูจ้ ดั การ
หรื อเจ้าของสถานพานักนั้น
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้
ข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

เอกสารแนบท้ายการจากัดความรับผิด เนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ ายร่ างกาย
เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

วันทาเอกสาร

ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่ มวันที่

เวลา

น. สิ้ นสุ ดวันที่

เวลา

น.

เบี้ยประกันภัย
อากรแสตมป์
ภาษี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากความบาดเจ็บที่ ผเู ้ อาประกันภัยได้รับเป็ นผลเนื่ องมาจากการถูกฆาตกรรม
หรื อถูกทาร้ายร่ างกาย จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ย
อวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง จะลดลงเหลือเพียง .......... บาท
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้
ส่ วนเงื่อนไข สัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

เคร�อขายแอกซา
สำนักงานใหญ

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

เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย
เชียงราย

เชียงใหม

35/82 หมู 22 ต.รอบเว�ยง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
0-5375 0176-8
0-5375-0179
axa.chiangrai@axa.co.th

114/14 หมู 4 ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.หนองปาครั่ง อ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม 50000
0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
0-5326-2098
axa.chiangmai@axa.co.th

หัวหิน

นครสวรรค

อุดรธานี

ขอนแกน

อุบลราชธานี

นครราชสีมา

ชลบุร�

พัทยา

ระยอง

จันทบุร�

พ�ษณุโลก

สมุย

สุราษฎรธานี

หาดใหญ

ภูเก็ต

นครปฐม

4/104 ซ.หมูบานหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ 77110
0-3253-6101
0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th
111/17 หมู 8 ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4234 1991-3
0-4234-1994
axa.udonthani@axa.co.th
145/10 หมู 20 ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4531 5874
0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th
96/5-6 หมู 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000
0-3828-3698
0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
0-3880-9226
0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th
666/50 หมู 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000
0-5598-6303
0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th
201/30-31 หมู 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
0-7720-5300-2
0-7720-5488
axa.suratthani@axa.co.th
2/18-19 ถ.ว�รัชหงสหยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

605/380-1 หมู10 ถ.นครสวรรค-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรคตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000
0-5622-3151
0-5622-3154
axa.nakhonsawan@axa.co.th
272/15 หมู 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
0-4336-5091-3
0-4332-4505
axa.khonkaen@axa.co.th
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4427-8664
0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th
1/47-48 หมู 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150
0-3848-8906
0-3848-8907-9
axa.pattaya@axa.co.th
979/7 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000
0-3931-3100
0-3933-2103-4
axa.chanthaburi@axa.co.th
108/30 หมู 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84320
0-7725-6093-6 กด 3
0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th
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
06-1386-4324
axa.nakhonpathom@axa.co.th

CX202007-68

ติดตอตัวแทน หร�อนายหนาของบร�ษัทฯ ไดที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ตัวแทน นายหนาของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง
สำนักงานใหญ 0 2118 8000 ตอ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม 0 5326 2096-7 / นครสวรรค 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแกน
0 4336 5091-3 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 06 1386 4324 / ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา
0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎรธานี 0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ
0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

