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กรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางเขา้ในประเทศเพื่อบคุคลทัว่ไป 

(ขายผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส(์Online)) 

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น 
เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป และ/หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญากับผู้เอา
ประกันภัยดังต่อไปนี้ 

 หมวดที่ 1 คำจำกัดความ - 

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะ
ถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เง ื ่อนไขและข้อกำหนดทั ่วไป 
ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัย ข้อระบุพิเศษ ใบคำขอเอาประกันภัย ข้อรับรอง ใบ
สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และถ้อยแถลงอื่นใดที่ผู ้ เอา
ประกันภัยได้ลงนามไว้ ซ ึ ่งถ ือเป็นส่วนหนึ ่งแห่งสัญญา
ประกันภัย 

บริษัท หมายถึง บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซ ึ ่งเป ็นผู ้รับ
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที ่ระบุชื ่อเป็นผู ้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ 
ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้ายซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ที ่ เกิดขึ ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอก
ร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู ้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือ
มุ่งหวัง 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

การเจบ็ปว่ย หมายถึง อาการ ความผิดปกต ิการป่วยไข้หรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้
เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มี
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ผลบังคับ ทั้งนี้ ต้องปรากฏชัดเจนว่าเกิดขึ้นโดยตัวเองและ
โดยอิสระจากเหตุอื่น  

ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกันภัย (ถ้ามี) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

แพทย ์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการ
แพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม 

พยาบาล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู ้ท ี ่ จำเป ็นต ้องเข ้าร ับการร ักษาในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  ซึ่ง
ต้องลงทะเบียนเป็นผู ้ป ่วยในโดยได้ร ับการวิน ิจฉัยและ
คำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งช ี ้ซ ึ ่งเป ็นมาตรฐานทาง
การแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษา การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็น
ผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกหร ือ ในห ้องร ักษาฉ ุก เฉ ินของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจำเป็นตาม
ข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการ
เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ ึ ่งจ ัดให ้บร ิการทางการแพทย์โดย
สามารถรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที ่และมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ท ี ่ เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
มีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้ร ับอนุญาตให้จดทะเบียน
ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวช
กรรม 

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ ึ ่งจ ัดให้บริการทางการแพทย์โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน



กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเข้าในประเทศ   3

ดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 

คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตดำเนินการโดย
แพทย์ทำการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรบั
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการ
เป็นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

มาตรฐานทาง
การแพทย ์

หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่
เป็นสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ตามความจำเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการ
ชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 

ความจำเปน็ทาง
การแพทย ์

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเง่ือนไข ดังนี้ 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม

ภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
(2) ต้องม ีข ้อบ ่งช ี ้ทางการแพทย ์อย ่างช ัด เจนตาม

มาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน
(3) ต้องมิใช่เพื ่อความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของ

ครอบคร ัวผ ู ้ ร ับบร ิการ หร ือของผ ู ้ ให ้บร ิการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ

(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผู ้ป่วยที ่เหมาะสม ตามความจำเป็นของ
ภาวะ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
นั้นๆ

สภาพทีเ่ปน็มากอ่น
การเอาประกนัภยั 
(Pre-existing 
Condition) 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่เกิด
ขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันออกเดินทางแต่ละ
ครั้ง ซึ่งมีนัยสำคัญเพื่อแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา 
หรือทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา 

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภ ู ม ิ ค ุ ้ ม ก ั น บ ก พ ร ่ อ ง  (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) ซ ึ ่ ง เก ิดจากการต ิด เช ื ้ อ ไวร ัส เอดส ์ และ ให้
หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื ้องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ
เจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก
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ของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติด
เชื้อจุลชีพ ฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ทำให้
เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เชื ้อที ่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบหรือเรื ้อรัง 
(Organism Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือ
เช ื ้ อราท ี ่ แพร ่กระจายอย ู ่ท ั ่ ว ไป  (Disseminated Fungi 
Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื ้องอกเซลล์
น้ำเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักใน
ปัจจุบันนี ้ว ่าเป็นอาการของภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่
เป ็นเสียชีว ิตอย่างกะทันหัน เจ ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูม ิค ุ ้มก ันบกพร่อง (AIDS) ให ้รวมถึงเช ื ้อไวร ัส HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) โรคท ี ่ ทำ ให ้ เย ื ่ อสมอง เส ื ่ อม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

ปกีรมธรรมป์ระกนัภยั

ใหบ้รกิารชว่ยเหลอื
ฉกุเฉนิ (Emergency 
Assistance 
Provider) 

หมายถึง 

หมายถึง 

ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ
นับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีต่อๆ ไป 

บริษัท หรือนิติบุคคล หรือตัวแทนของผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่
ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้       ในการ
ให้บริการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทางและบริการ
ต่างๆ  แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยนี้ 

ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองซึ่งเริ่มต้นและส้ินสุดภายในระยะเวลาประกันภัย 
กรณีผ ู ้ เอาประก ันภ ัยเป ็นบ ุคคลท ี ่ เด ินทางเข ้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย (Inbound)  
ความคุ้มครองให้เริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันเดินทางมาถึงประเทศ
ไทย หรือ วันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังและดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อผู้
เอาประกันเดินทางออกจากประเทศไทยหรือวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัยที ่ระบุในตารางกรมธรรม์แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อนเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื ่นใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
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ทั้งนี้การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศ
ไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยโดย
ถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสำคัญ 

การก่อการร้าย 
(terrorism) 

หมายถึง การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียง
ลำพัง การกระทำการแทน หรือที ่เกี ่ยวเนื ่องกับองค์กรใด 
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว 

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อ
เทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่ง ผู้เอาประกันภัย
เข้ารับการรักษานั้น 

 หมวดที่ 2 เงื่อนไข และข้อกำหนดทั่วไป - 

1. สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื ่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอา
ประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู ้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่
แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งหากบริษัททราบข้อความจริง
นั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย  สัญญา
ประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้าง
สัญญาประกันภัยได้  

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง 
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2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญา 
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้ออกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามคำจำกัดความ "ระยะเวลาการ
เดินทาง" ทุกครั้งที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย    

3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ตามหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

3.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองรายปี (Annual Trip) จำกัดระยะเวลาความคุ้มครองไม่เกิน 180 
วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบินที่ผู้เอา
ประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกำหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามคำจำกัดความ “ระยะเวลาการ
เดินทาง” 

4. การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
สัญญาประกันภัยนี้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได ้

ในการเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณีจะต้องส่งหลักฐานหรือเอกสารตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้าย  แต่ละ
ข้อ และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป  หาก
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ได้ส่ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว 
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5. ผู้รบัประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ผู ้เอาประกันภัยสามารถระบุผู ้รับประโยชน์ได้ เมื ่อผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน

ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผู้รับ

ประโยชน ์บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู ้เอาประกันภัยระบุชื ่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 

ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการ

เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุช่ือผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู ้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึง 
การเปลี ่ยนตัวผู ้ร ับประโยชน์นั ้น หรือแจ้งเปลี ่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู ้รับประโยชน์ที ่ เหลืออยู่ 
หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปล่ียนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

6.การตรวจทางการแพทย์

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่
จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายหรือหลักศาสนาโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีไม่ยินยอมให้
บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 

7. การจ่ายค่าทดแทน

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วน
ค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนด
ไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตาม ความจำเป็น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินเก้าสิบวัน (90 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว 
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หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้ อีกในอัตราร้อยละสิบห้า (15) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ 

8. การจำกัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ ้มครอง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้รวมกัน ไม่เกินจำนวน
เงินดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้ยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 
บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) อยู่เท่านั้น 

9. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่าง 
ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติ 
ข ้อพิพาทนั ้นโดยวิธ ีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวิน ิจฉัยชี ้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

10. การสิ้นสดุความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

ความคุ้มครองตามกรธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จัสิ้นสุดโดยอัตโนมัติสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจำ
อยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน 

11. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย

11.1  ผู้เอาประกันภัย ต้องชำระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น

11.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
หลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยัน
จากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง 

11.3 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถใช้
สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ ดังนี้ 

11.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่
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แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน 

11.3.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบ
เป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี ้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี ้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย
ระยะส้ันตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน 

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 ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการ
บอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ผู้เอาประกันไม่สามารถใช้สิทธิในการรับเบี้ยประกันภัยคืนในกรณีที่ผู้เอาประกันขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยหลังจากมีการเรียกร้องผลประโยชน์ 

12. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ 
หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย 
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14. การฉ้อฉล

การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้อง รวมถึงเจตนาทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ผู้เอาประกันภัยจะ
สูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากการเรียกร้องไปโดยการฉ้อฉลงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผู้
เอาประกันภัยจะต้องจ่ายคืนผลประโยชน์ที่ได้เรียกร้องไปโดยการฉ้อฉลนั้นให้แก่บริษัททั้งหมด  

 หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป - 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิด
จาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงคราม
ระหว่างชนที่อาศัย อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุน่วาย การปฏิวัต ิการรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศกึ หรือเหตกุารณ์ใดๆ ซึ่ง
จะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

3. การก่อการร้าย

4. การแผ่รังสี หรือการกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อไปด้วยตัวเอง

5. การระเบดิของกัมมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนวิเคลียร ์หรือวัตถอุันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม

7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

8. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดิน
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   หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง - 

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและ
ข้อกำหนดทั่วไป และ/หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายที่แนบ
ติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชน ์การเสียชวีติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

 คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้ 
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิงและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ท ุ พ พ ล ภ า พ ถ า ว ร
สิ้นเชิง 

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ 
ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้ 
ด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์
ทางการแพทย์ในการประเมินผู ้ป ่วยที ่ไม่สามารถปฏิบ ัติ
ภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย 
1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถใน

การเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

2) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ด ิ น ห ร ื อ เ ค ล ื ่ อ น ท ี ่  เ ช่ น
ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยัง
อีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการ
สวมหรือถอดเส้ือผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

4) ความสามารถในการอาบน ้ ำชำระร ่ างกาย เ ช่น
ความสามารถในการอาบน้ำ รวมถึงการเข้าและออกจาก
ห้องอาบน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

5) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร ั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร  เ ช่ น
ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย
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6) ความสามารถในการขับถ่าย  เช่น ความสามารถในการ
ใช้ห้องน้ำเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจาก
ห้องน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นหรือใช้   อุปกรณ์ช่วย

 ความคุ้มครอง - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากบาดเจ็บของผู้เอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทางภายในประเทศไทยและทำให้ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สุญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วย
ในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้ดังนี้  

1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต 
2. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยมี 

ข้อบ่งชี ้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งช้ี
ทางการแพทย์ แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

3. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ ข้อ
เท้า หรือสูญเสียสายตาสองข้าง 

4. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
5. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
6. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
7. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 
8. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
9. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาประกันภัยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ 
รวมกันไม่เกินจำนวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุ ้มครองนี ้ยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 
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   เงื่อนไขและขอ้กำหนดเพิ่มเตมิ - (ใช้บังคับเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการเสียชวีติ การสูญเสียอวยัวะ สูญเสีย
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น) 

   ข้อยกเว้นเพิ่มเติม - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น)  

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี ้(เว้นแต่จะได้มีการ
ขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

1.1 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขข้อใดดังต่อไปนี้

(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้หรือ

(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรอื

(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือใน
กรณีที่ไมส่ามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลฤ์ทธิส์รุา สารเสพตดิ หรือยาเสพตดิใหโ้ทษ
จนไม่สามารถครองสติได้

คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ( พบแอลกฮอล์ 150 มิลลิกรัมในเลือด 100 
มิลลิลิตร) 

1.2 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแตก่ารติดเชือ้โรค หรอืโรคระบาดทีไ่ด้รบัความคุ้มครอง หรอืบาดทะยัก 
หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ หรอืโรคระบาดที่ได้รับการคุ้มครอง 

1.3 การแท้งลูก เว้นแต่การแท้งบุคนั้น เป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง 

1.4 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม   การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 

1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน
หลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)  หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) 
กระดูกสันหลังเสื ่อม (Spondylosis) กระดูกสันหลังเสื ่อม (Spondylitis) และภาวะที ่ม ีรอยแตก 
(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มี
การแตกหัก (Fracture) หรอืเคลื่อน  (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหต ุ

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี ้(เว้นแตจ่ะไดม้กีารขยายความคุ้มครอง และ
มีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
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2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวม
ถึงเจ็ตสกีดว้ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดรม่เพือ่รกัษาชีวติ) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลัง
ลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรอืไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือ
ช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ 

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์

2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ 

 การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานการเสียชีวิต - 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1. กรณีการเสียชีวิตแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. ใบมรณบัตร

3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน

4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

7. สำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

8. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

 กรณทีุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรอืการสูญเสียอวัยวะ - 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะกระทำได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล เน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป�วย

แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดย
วิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน 
หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน 

 ความคุ้มครอง - 

การประกันภัยนี้ให�ความคุ�มครองหากผู�เอาประกันภัยได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป�วยที่เกิดขึ้น
อย�างกะทันหันและไม�สามารถคาดการณ�ได� ซึ่งเกิดขึ้นในระหว�างการเดินทางภายในประเทศไทยจนเป�นเหตุให�ต�อง
ได�รับการรักษาพยาบาล ไม�ว�าจะในฐานะผู�ป�วยในหรือผู�ป�วยนอก บริษัทจะจ�ายค�าทดแทนสําหรับค�าใช�จ�ายที่
จําเป�นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป�นทางการแพทย�และมาตรฐานทางการแพทย�
ตามจํานวนเงินที่ต�องจ�ายจริง แต�ไม�เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลที่คุ้มครอง มีดังต่อไปนี้ 

1. ค�าแพทย�ตรวจรักษา
2. ค�ายาและสารอาหารทางเส�นเลือด ค�าบริการโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต รวมค�าใช�จ�ายในการ

แยก จัดเตรียมและวิเคราะห�เพื่อการให�โลหิต หรือส�วนประกอบของโลหิต ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติ
การและพยาธิวิทยา ค�าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค�าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค�า
แพทย�อ�านผล ค�าใช�จ�ายในการใช�หรือให�บริการ อุปกรณ�ของใช�และเครื่องมือทางการแพทย�นอก
ห�องผ�าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย� (เวชภัณฑ� 1) ค�าห�องผ�าตัด และอุปกรณ�ในห�องผ�าตัด ไม�
รวมถึงการจ�างพยาบาลพิเศษระหว�างที่พักรักษาตัวอยู�ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมในฐานะผู�ป�วยใน

3. ค�าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสําหรับการเคลื่อนย�ายผู�เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรง
พยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด�วยเหตุผลทางการแพทย�ตามความจําเป�นทางการ
แพทย�

4. ค�ายากลับบ�าน ตามความจําเป�นทางการแพทย�ไม�เกินกว�าสิบสี่วัน (14 วัน)
5. ค�าห�องพักผู�ป�วยหนัก หรือห�องผู�ป�วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค�าอาหารที่โรงพยาบาลหรือสถาน

พยาบาลเวชกรรมจัดให�สําหรับผู�ป�วย และค�าการพยาบาลประจําวัน
6. ค�าอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับการรักษาพยาบาล เช�น ค�าบริการพยาบาล ค�าบริการทางการแพทย�  ค�า

หัตถการทางการแพทย�   

 คําจํากดัความเพิม่เตมิ  
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 ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -  (ใช ้บังคบัเฉพาะข ้อตกลงคุ ้มครองการรกัษาพยาบาลเน ื ่องจากการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป�วย) 

1. สภาพทางที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. การกระทําของผู�เอาประกันภัยขณะอยู�ภายใต�เงื่อนไขข�อหนึ่งข�อใดดังต�อไปนี้

1) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได� หรือ
2) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล�ในร�างกายขณะตรวจเทียบเท�ากับระดับ
แอลกอฮอล�ในเลือดตั้งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ขึ้นไป หรือ
3) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุราจนไม�สามารถครองสติได� ในกรณีที่ไม�มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่
ไม�สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล�ได�

คําว�า “ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให�ถือเกณฑ�มีระดับแอลกอฮอล�ใน
เลือด ตั้งแต� 150 มิลลิกรัม เปอร�เซ็นต�ขึ้นไป( พบแอลกฮอล� 150 มิลลิกรัมในเลือด 100 มิลลิลิตร)

3. การตรวจรกัษาหรอืการแก� ไขภาวะความบกพร�องของร�างกายทีเ่ป�นมาแต�กําเนิด (Congenital)
4. การรกัษาเพือ่ความสวยงาม ได�แก� การรกัษาสิว ฝ�า กระ รงัแค ลดความอ�วน ปลูกผม หรอืการ

รกัษาเพือ่แก� ไขความบกพร�องของร�างกาย การผ�าตดัตกแต�ง (Cosmetic Surgery) เว�นแต�
เป�นการผ�าตดัตกแต�งทีจ่ําเป�นต�องกระทําอันเป�นผลจากการเกดิอุบัตเิหตทุี่ได�รบัความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม�ประกนัภยันี ้เพือ่ให�อวยัวะดังกล�าวสามารถกลบัมาทํางานได�อย�างเดิม

5. การรกัษาใดๆ ทีเ่ก ีย่วกบัการตัง้ครรภ� แท�งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ�อนจากการ
ตัง้ครรภ� การแก� ไขป�ญหาการมีบุตรยาก (รวมถงึการสบืวเิคราะห�และการรกัษา) การ
ทําหมันหรอืการคมุกําเนิด

6. การตรวจรกัษาโรค อาการ หรอืภาวะทีเ่ก ีย่วกบัภาวะทางจิตประสาท โรคทางจิตเวช
หรอืทางพฤตกิรรมหรอืความผิดปกตทิางบุคลิกภาพ รวมถงึสภาวะสมาธสิ ัน้ ออธสิซึม
ภาวะเครยีด วกิลจรติ ความผิดปกตขิองการกนิหรอืความวติกกงัวล รวมถงึการตดิ
สารเสพตดิ หรอืโรคจิตเวชทางพนัธกุรรม

7. โรคเอดส� กามโรค หรอืโรคตดิต�อทางเพศสมัพนัธ�
8. การรกัษาพยาบาล การตรวจรกัษา ทีไ่ม �ได�เป �นการรกัษาแผนป�จจุบันรวมถงึการรกัษา

แพทย�ทางเลือก (Alternative Treatment) เช �น การฝ�งเขม็ ธรรมชาตบิําบัด การรกัษา
โดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป�นต�น

9. กาย–อปุกรณ�เทียมทุกชนิด ได�แก� ไม�เท �า แว�นตา เครือ่งช�วยให� ได�ยนิ (Hearing Aid)
เครือ่งช�วยการพดู (Speech Device) เครือ่งกระตุ�นหัวใจทุกชนิด

10. การตรวจรกัษา หรอืผ�าตดัเกีย่วกบัการบรกิารทางทันตกรรมหรอืเหงือก การทําฟ�น
ปลอม การครอบฟ�น การรักษารากฟ�น อุดฟ�น การจัดฟ�น ขดูหินปูน ถอนฟ�น การใส�
รากฟ�นเทียม ยกเว�นในกรณทีีจ่ําเป�นอันเนือ่งจากการบาดเจ็บโดยอุบัตเิหต ุหรอืเพือ่
บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุทัง้น ีไ้ม �รวมถงึการบูรณะฟ�น  การรกัษารากฟ�น
หรอืใส�รากเทียม การจัดฟ�น การครอบฟ�น การขดูหินปูน การอุดฟ�น หรอืการใส�ฟ�น
ปลอม
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11. การบรกิารหรอืการผ�าตดัเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรอืป�วยไข�อันเกดิขึน้เพือ่หวงัผลกําไรจาก
กรมธรรม�ประกนัภยั

12. ค�าใช�จ�ายทีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทย�ทีเ่ป�นผู�เอาประกนัภัยเอง หรอืเป�น
บิดา มารดา คู�สมรส หรอืบุตรของผู�เอาประกนัภยั

13. การปลูกฝ�หรอืการฉีดวคัซนีป�องกนัโรค ยกเว�นการฉีดวคัซนีป�องกนัโรคพษิสนุัขบ�าภายหลงั
การถกูสัตว�ทําร�าย และวคัซนีป�องกนับาดทะยกัภายหลงัได�รบับาดเจ็บที่ได�รบัความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม�ประกนัภยัฉบับนี้

14. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู�เอาประกนัภยัล�าสตัว�ในป�า แข�งรถหรอืแข�งเรอืทุกชนิด แข�งม�า เล�น
หรอืแข�งสกทีุกชนิด รวมถงึเจ็ตสกดี�วย แข�งสเกต็ ชกมวย โดดร�ม (เว�นแต� การโดดร�มเพือ่รกัษา
ชีวติ) ขณะกําลงัขึน้หรอืกําลังลงหรอืขณะโดยสารอยู�ในบอลลูน หรอืเครือ่งร�อน เล�นบันจีจ้ัม๊พ�
ป�นหรอืไต�เขาทีต่�องใช�เครือ่งมือช�วย ดํานํ้าทีต่�องใช�ถงัอากาศและเครือ่งช�วยหายใจใต�นํา้

15. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู�เอาประกนัภยักําลงัขึน้หรอืกําลังลง หรอืขณะโดยสารอยู�ใน
อากาศยานทีม่ิได�จดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู�โดยสาร และมิได�ประกอบการโดยสารการบินพาณชิย�

16. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู�เอาประกนัภยักําลงัขับขี ่หรอืปฏิบัตหิน�าทีเ่ป�นพนักงานประจํา
อากาศยานใดๆ

17. ขณะทีผู่�เอาประกนัภยัทํางานในสถานที ่ทีม่คีวามเสีย่งสูง หรอืงานใช�แรงงาน ใช�เครือ่งจักรกล
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 การเรยีกร้องผลประโยชน์ การรกัษาพยาบาล - 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที ่รับรองยอดเงินที ่จ่ายไป เพื ่อให้ผู ้ เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที ่ขาดจากผู้รับประกันภัย 
รายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ 
หรือหน่วยงานอื่นเพ่ือเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท  

หมายเหตุ ไม�อนุญาตให�ความคุ�มครองนี้หากภายในกรมธรรม�มีความคุ�มครองข�อตกลงความคุ�มครองผลประโยชน�
การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บแล�ว 

การไม�ส�งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล�าว ไม�ทําให�สิทธิในการเรียกร�องเสียไป หากแสดงให�เห็นได�ว�า
มีเหตุอันสมควรที่ไม�สามารถส�งหลักฐานดังกล�าวได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต�ได�ส�งโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะ
กระทาํได�แล�ว



กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเข้าในประเทศ   20

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ความลา่ช้าในการเดนิทาง 

  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

ผูข้นส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งที่ได้รับ
ค ่าขนส ่งจากผ ู ้ โดยสาร (ยกเว ้น  รถต ู ้  รถแท ็กซ ี ่  และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
เหล่านั้น  

ขนสง่สาธารณะ หมายถึง บริการของสายการบินพาณิชย์ที ่จดทะเบียนเพื ่อบรรทุก
ผู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารขนาดใหญ่ 
( Coach)  ร ถ ไ ฟ  เ ร ื อ โ ด ย ส า ร ข น า ด ใ ห ญ ่  ( Ferry)  ท ี ่ มี
ว ัตถ ุประสงค์ให ้บ ุคคลทั ่วไปโดยสารอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเพื ่อไปย ังจ ุดหมายปลายทางตามที ่ระบ ุ ไว ้ ใน
กำหนดการเดินทาง 

เครือ่งบนิ หมายถึง เครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผ ู ้ โดยสารอย ่างถ ูกต ้องตามกฎหมาย แต ่ ไม ่ รวมถึ ง 
เฮลิคอปเตอร์ 

การประทว้งหรอืการ
นดัหยดุงาน 

หมายถึง รูปแบบใดๆ ก็ตามของการประท้วงของผู้ใช้แรงงานหรือนัด
หยุดงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหยุดงาน ขัดขวาง หรือแทรกแซง
การผลิตสินค้าหรือการให้บริการ 

   ความคุม้ครอง - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือ
รถไฟของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการเดินทาง
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ......... ชั่วโมงติดต่อกัน (สูงสุด 6 ชั่วโมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจาก 

1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน
หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเล่ือนการเดินทางออกไป เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร

2. การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือ
ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ



กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเข้าในประเทศ   21

3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่า
อากาศยาน  หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดย 
ผู้ขนส่ง โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการเดินทางล่าช้าตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู ้เอา
ประกันภัยสำหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ ........... ชั่วโมง (สูงสุด 6 ชั่วโมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

   เงือ่นไขและขอ้กำหนดเพิม่เตมิ - (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงความลา่ชา้ในการเดนิทางเทา่นัน้) 

   ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -  (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงความลา่ชา้ในการเดนิทางเทา่นัน้) 

การประกันภัย ตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายหรือที่เกิดจาก
สาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
ตามเวลาที่กำหนดในรายละเอียดของการเดินทางที่ได้ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัย และไม่สามารถ
นำมาซึ่งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทขนส่งหรือตัวแทนที่รับผิดชอบในส่วน
ของจำนวนชั่วโมงที่เกิดการล่าช้าและเหตุผลของการล่าช้านั้น

2. การนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือ
ของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ
การประกันภัยนี้

3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาล

4. ความล่าช้าที่ผู้เอาประกันภัยได้ทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัย

5. ค่าเสียหายที่ได้รับคืนจากผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของทา่อากาศยาน หรือของ
เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

   การเรียกรอ้งผลประโยชน ์- 

การเรียกร้องผลประโยชน์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุเดินทางล่าช้า   โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. หลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า  ที่ออกโดยผู้ขนส่ง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การลา่ชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 

  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

ผูข้นส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งที่ได้รับ
ค ่าขนส ่งจากผ ู ้ โดยสาร (ยกเว ้น  รถต ู ้  รถแท ็กซ ี ่  และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
เหล่านั้น  

 ความคุ้มครอง - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่องจาก
ความผิดพลาดของผู้ขนส่งเป็นเวลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตามเวลาท้องถิ่น  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยตามที่ได้จ่ายไปจริง 
แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่านัน้) 

การรับช่วงสิทธิ 

 ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองต่อบุคคลใด  ๆหรือองค์กรใด  ๆเฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ายค่าทดแทนไปในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ  พร้อมดำเนินการที่จำเป็นเพ่ือป้องกันสิทธิทั้งหลายเช่น
ว่านั้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสียหายต่อสิทธิของบริษัท และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ดำเนินการ
ฟ้องร้องหลังจากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย
เช่นว่านั้น 

 ข้อยกเว้นเพิ่มเติม - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในจุดหมายปลายทาง หรือภายหลังที่ผู้เอาประกันภัย
สิ้นสดุการเดินทางตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
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3. การถูกริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือพนักงานผู้มี
อำนาจตามกฎหมาย

4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้

 การเรียกร้องผลประโยชน์ - 

การเรียกร้องผลประโยชน์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี

3. หนังสือยืนยันความล่าช้าที่ออกโดยสายการบินหรือผู้ขนส่ง

4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนค์วามรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก 

 คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

บคุคลในครอบครวั             หมายถึง 1. คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

2. บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

ญาตใิกล้ชดิ หมายถึง บุคคลในครอบครัว บิดามารดา ปู่ย่าตายาย  พี่น้องของผู้เอา
ประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส  

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของ
ผู ้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการทางที่จ้าง บุคคลผูร่วม
เดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย และหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย 

ความสญูเสยีตอ่ชวีติ 
รา่งกาย การบาดเจบ็ 
เจบ็ปว่ย หรอือนามยั 

หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึง 
อนามัย โดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

ความสญูเสยีหรือ
เสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ 

หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ 

ค่าใช้จา่ยในการตอ่สู้คด ี หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้
คดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน  

 ความคุ้มครอง  - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เอาประกันภัย
โดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเดินทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัท
จะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรืออนามัยหรือความสูญเสียหรือ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 
โดยความยินยอมของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 
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   เงือ่นไขและขอ้กำหนดเพิม่เตมิ - (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองความรบัผดิตามกฎหมายตอ่
บคุคลภายนอกเทา่นัน้)  

1. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าทดแทน

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ผู้เอาประกันภัยต้อง 

1.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 
1.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การที่ผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องร้องให้ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตาม
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

1.3 ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทำการอันเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
หรือบุคคลอื่น หรือผู้เสียหาย หรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้อง 
หรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อ
การเรียกร้องนั้นในเวลาอันสมควรนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย 

1.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็น เพ่ือให้บริษัทตกลงชดใช้ค่าทดแทน หรือต่อสู้ข้อ
เรียกร้องใดๆหรือทำการฟ้องร้องคดี 

2. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุและ 
ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ 

3. หน้าที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพ่ือการรับช่วงสิทธิ

 โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่บริษัท
ร้องขอให้ทำตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลังการรับค่าทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทใน
การรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 

4. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัย
ต่อการเรียกร้องใดๆ  

5. การเฉล่ียความรับผิด

ถ้าในขณะที่เกิดเหตุซึ่งเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุ้มครองถึง 
ความรับผิดอย่างเดียวกัน บริษัทจะรับผิดต่อค่าเสียหาย  ค่าดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน
อัตราส่วนของบริษัท สำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับความรับผิดนั้น 
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 ข้อยกเว้นเพิ่มเติม - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดไม่ว่าลกัษณะใดๆ อันเกิดจาก หรือ
เกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายรวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลที่ไม่ใชบ่คุคลภายนอก
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือที่อยู่ใน การ

ครอบครอง หรือการควบคุมดูแลตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวกับความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น

ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซึ่งกระทำโดยจงใจ เจตนา หรือ

การกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย เนื่องจากการมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง ยานพาหนะทุกชนิดที่

ขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรหรือยานใด  ๆที่ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์ อากาศยาน
อาวุธปืน สัตว์เลี้ยง ที่ดิน หรืออาคาร หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อในการควบคุมดูแล

6. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ หรือความบกพร่องในการประกอบธุรกิจ
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ในสภาพ     การ

ผดิปกติทางจิตใจ ระบบประสาท การวิกลจริต รวมถึงขณะทีผู่้เอาประกนัภยัมสี่วนรว่มทะเลาะววิาท
หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

8. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกอาณาเขตอำนาจ
ศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยที่มีผลบังคับคดีนอก
ราชอาณาจักรไทย

 การเรียกร้องผลประโยชน์ - 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได้แล้ว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารสูญหายหรอืเสยีหายของกระเปา๋เดนิทาง และ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัภายในกระเปา๋เดนิทาง 

  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถึง ทรัพย์สินของผู ้ เอาประกันภัยที ่นำติดตัวไปด้วยในการ
เดินทาง และทรัพย์สินนั้นต้องถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง 
โดยทรัพย์สินนั้นมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นเฉพาะนี้ 

กระเปา๋เดนิทาง หมายถึง กระเป๋าเดินทางที ่ผู ้ เอาประกันภัยนำติดตัวไปด้วยในการ
เดินทาง 

ของทีร่ะลกึ หมายถึง ส่ิงของที่เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ 
หรือส่ิงต่างๆที่จำหน่าย หรือให้เป็นที่ระลึก 

เครือ่งประดบั หมายถึง สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กำไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาที่สวมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย 

สิ่งของมคีา่ หมายถึง เครื่องประดับทำด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่นๆ ผ้าขนสัตว์ 
นาฬิกา และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึงเครื่องทอง 
เครื่องเงินทั้งปวง 

ความสญูเสยีหรือ
เสยีหายของกระเปา๋
เดนิทาง และ/หรือ
ทรพัยส์นิสว่นตวั
ภายในกระเป๋าเดนิทาง 

หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน
หรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ 

ผูข้นส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งที่
ได้ร ับค่าขนส่งจากผู ้โดยสาร (ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี่ และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
เหล่านั้น  

ขนสง่สาธารณะ หมายถึง บริการของสายการบินพาณิชย์ที ่จดทะเบียนเพื ่อบรรทุก
ผู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารขนาดใหญ่ 
(Coach) ร ถ ไ ฟ  เ ร ื อ โ ด ย ส า ร ข น า ด ใ ห ญ่  (Ferry) ท ี ่ มี
ว ัตถ ุประสงค์ให ้บ ุคคลทั ่วไปโดยสารอย่างถูกต้องตาม
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กฎหมายเพื ่อไปย ังจ ุดหมายปลายทางตามที ่ระบ ุ ไว ้ ใน
กำหนดการเดินทาง 

การปลน้ทรพัย ์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 

การชงิทรพัย ์ หมายถึง 
การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น
จะใช้กำลังประทุษร้ายเพ่ือ 

ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้น
ไป หรอื 

ข) ให้ย่ืนให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรอื 
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรอื 
ง) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรอื 
จ) ให้พ้นจากการจับกุม 

ทั้งนี้ การลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่
ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 

 ความคุ้มครอง - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่ง
เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง 

1. ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม  และความเสียหายเช่นว่านี้ต้องมีการรับรองเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ หรือฝ่ายบริหารของผู้ขนส่งนั้นๆ

2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรงหรือโดยการขู่
เข็ญจากบุคคลอื่นต่อผู้เอาประกันภัยเพื่อเอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว โดยผู้
เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้งความต่อผู้มีอำนาจ
หน้าที่ในท้องถิ่นนั้นภายในเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหต ุและผู้เอาประกันภัยได้
นำบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหนังสือรับแจ้งจากผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้น ให้
บริษัทเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัย ผู้
เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป
หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควร แต่ได้กระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำได้แล้ว

 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวแต่ละชิ้น (Single Limit) หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นคู่หรือชุด (Pair or set) ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 
หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นคู่หรือชุด (Pair or set) ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน แต่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป 
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โดยจะจ่ายให้ตามจำนวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน เอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

   เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ
กระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น) 

1. วิธีชดใช้ค่าทดแทนและการจำกัดความรับผิดของบริษัท
บริษัทมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง ณ ขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของ 

ทรัพย์สินนั้น ซึ ่งคำนึงถึงค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว จำกัดจำนวนเงินต่อช้ิน 
(Single Limit) หรือ  แต่ละคู่หรือชุด (Pair or set) สูงสุดไม่เกิน…… บาท (สูงสุดไม่เกิน10,000 
บาท) และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรอื

1.2 ซ่อมแซมตามการสูญหายหรือเสียหายที่แท้จริง หรอื
1.3 จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงมาทดแทน

2. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าทดแทน

เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้โรงแรมหรือผู้ขนส่งหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ทราบถึงความ

เสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยไม่อาจจะกระทำการดังกล่าวได้
เนื ่องจากเหตุจำเป็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้ที ่ผู ้เอาประกันภัยไม่อาจจะแจ้ง
ดังกล่าวได้ 

2.2 ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการตามขั ้นตอนทุกขั ้นตอน เพื่อให้กระเป๋าเดินทางพร้อม
ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยได้รับการดูแลตามสมควร 

2.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายส่วนแรกต่อความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ ในจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความ
สูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครั้งและทุกๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย 

2.4 ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

2.4.1 หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง หรือโรงแรม โดยระบุ
รายละเอียดของความเสียหาย กรณีที่ความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของ
พนักงานโรงแรมหรือสถานที่พักอาศัยอื่นที่ผู้เอาประกันภัยได้เข้าพัก หรือบริษัทผู้
ขนส่ง 

2.4.2 เอกสารยืนยันความเสียหาย (Property Irregularity Report) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง 
ผู้บริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความเสียหาย กรณีความเสียหายนั้น
อยู ่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือสถานที ่พักอาศัยอื ่นที ่ผู ้ เอา
ประกันภัยได้เข้าพัก หรือบริษัทผู้ขนส่ง 
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2.4.3 ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ในกรณี
การถูกจี้บังคับ ถูกขู่เข็ญหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อชิงกระเป๋าเดินทาง
และหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้บริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ 

3. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด

 ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความ
เสียหายเดียวกันนี้ไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่
กระทำในนามของ      ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ีย
ตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ ้น แต่ไม่เกินกว่า
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ 

4. การรับช่วงสิทธิ 

 ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผู ้เอา
ประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองต่อบุคคลใด  ๆหรือองค์กรใด  ๆเฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ายค่าทดแทนไป 
ในการนี ้ผู ้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อม
ดำเนินการที่จำเป็นเพ่ือป้องกันสิทธิทั้งหลายเช่นว่านั้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสียหายต่อสิทธิ
ของบริษัท 

   ข้อยกเว้นเพิ่มเติม - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/
หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

1.1 สัตว์เลี ้ยง เครื่องประดับ สิ่งของมีค่า ศิลปะหรือโบราณวัตถุ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ ใบหุ้น เอกสารตั๋วเงิน ตั๋วสัญญาให้เงิน เช็คเดินทาง ตั๋วเดินทาง และ          ตั๋ว
ท่องเที่ยว ดราฟท์ บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม เงินสด ธนบัตร   เหรียญ
กษาปณ์ หรือ  ของที่ระลึก

1.2 กระเปา๋เดนิทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้า โดยมิได้ไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย 
1.3 ทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าที่มลีักษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ 

หรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปไม่ใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง เว้นแต่อยู่ในกระเป๋า
เดินทาง

1.4 อุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า 
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2. ความเสยีหายทีเ่กิดจากการรบิ ถูกยึด หรือกกัเกบ็กระเปา๋ของศลุกากรหรอืเจา้หนา้ทีส่นามบนิ
หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

3. ความสูญเสียหรอืเสยีหายของกระเปา๋เดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิสว่นตวัภายในกระเปา๋เดนิทาง
ของผู ้เอาประกันภัย ขณะถูกทิ ้งไว้ในสถานที ่สาธารณะโดยไม่มีผู ้ด ูแล หรือลืมทิ ้งไว้บน
ยานพาหนะ ใดๆ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแล
รักษาและป้องกันไวก้่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น

 การเรียกร้องผลประโยชน์ - 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่กระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย 
โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี
3. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4. เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัยพัก

ขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผู้ขนส่ง ผู้จัดการ
หรือเจ้าของสถานพำนักนั้น

5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได้แล้ว 



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

0-4332-4505

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

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

0-4531 5874
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
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

0-3933-2103-4
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3931-3100

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

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

0-3253-6101

0-5375-0179

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

06-1386-4324
axa.nakhonpathom@axa.co.th

เชียงราย

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

เชียงใหม�

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

0-5622-3151
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5622-3154

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

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

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

35/82 หมู� 22 ต.รอบเว�ยง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 114/14 หมู� 4 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.หนองป�าครั่ง  อ.เชียงใหม� 
จ.เชียงใหม� 50000

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
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 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 /
ภูเก็ต 0 7621 9251
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