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กรมธรรมป์ระกนัภยัเดนิทางไปตา่งประเทศสว่นบคุคลสมารท์ทราเวลเลอร ์พลสั

(ขายผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส(์Online)) 

โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด 
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับ   ผู้เอา
ประกันภัยดังต่อไปนี้  

   หมวดที ่1  คำจำกดัความ - 
ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย

จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฎในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม ์ประก ันภ ัย  ตารางผลประ โยชน์  
เงื ่อนไข และข้อกำหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง เงื ่อนไข
เฉพาะ ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ใบคำขอ
เอาประกันภัย บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ถ้อย
แถลงอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงนามไว้ และเอกสารสรุป
สาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 

บริษัท หมายถึง บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ และ/หรือ เอกสารแนบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผู ้เอาประกันภัยที ่จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย และ/หรือ ผู้ที่ปรากฏช่ือในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในฐานะผู ้เอาประกันภัยซึ ่งร ่วมเดินทางไป
ด้วยกัน 
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บุตร หมายถึง 

บุคคลในครอบครัว หมายถึง 

ญาติใกล้ชิด หมายถึง 

อุบัติเหต ุ หมายถึง 

การบาดเจ็บ หมายถึง 

การเจ็บป่วย หมายถึง 

ความสญูเสยีหรือความ
เสยีหายใดๆ 

หมายถึง 

ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง 

บุตรของผู ้เอาประกันภัย รวมทั ้งบุตรบุญธรรมที ่จด 
ทะเบียนตามกฎหมาย ที่มีอายุไม่เกินย่ีสิบเอ็ดปี (21 ปี) ซึ่ง 
ยังไม่ได้สมรส และไม่ได้ประกอบอาชีพ และอยู ่ในความ 
อุปการะของผู้เอาประกันภัย 

คู่สมรส และบุตรของผู้เอาประกันภัย 

คู่สมรสของผู ้เอาประกันภัย บิดามารดา ปู่ย่าตายาย 
บุตร พ่ีน้องของผู้เอาประกันภัย บดิามารดาของคู่สมรส  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอก 
ร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือ 
มุ่งหวัง  

การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัตเิหตุ 
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น  

อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเกิดโรคท่ีเกิด 
ขึ้นกับผู้เอาประกันภัยอยางกะทนัหันหรือเฉียบพลันและไม่
สามารถคาดการณได ้ โดยเกิดขึ้นภายหลังจากท่ี 
กรมธรรมป์ระกันภัยนี้มีผลบังคับ ทั้งนี้ ต้องปรากฎชัดเจน
ว่าเกิดขึ้นโดยตัวเองและโดยอิสระจากเหตุอื่น 

การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอบุัติเหตุ 
และทำให ้ผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 
ท ุ พ พ ล ภ า พ ถ า ว ร  ส้ิ น เ ช ิ ง  ห รื อ ต้ อ ง เ ข ้ า ร ั บ ก า ร 
รักษาพยาบาล 

ความเ สียหายส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้อง 
รับผิดชอบเองตามข ้อตกลง คุ้มครอง  และ /ห รือ 
เอกสารแนบท้ายของสัญญาประกนัภัย(ถ้ามี)ต ่ออุบัติเหตุ 
แต่ละครั้ง 
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โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่ และมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่ (Major Surgery) และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น“โรงพยาบาล” 
ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู ้ป ่วยไว้ค้างคืนและได้ร ับอนุญาตให้จด
ทะเบียนดำเนินการเป็น “สถานพยาบาลเวชกรรม” ตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ  

คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ของอาณาเขตนั ้นๆ ซึ ่งดำเนินการโดยแพทย์ ทำการ
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนได ้

แพทย ์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้ข ึ ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ ่นที่
ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่
รวมถึงแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือคู่สมรสตาม
กฎหมายหรือบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย 

พยาบาล หมายถึง ผู ้ท ี ่ ได ้ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาช ีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู ้ เอาประก ันภ ัยท ี ่จำเป ็นต ้องเข ้าร ับการร ักษาใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมไม่น้อยกว่าหก
ชั่วโมง (6 ชั่วโมง) ติดต่อกัน ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วย
ใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี ้ซ ึ ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
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นั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็น ผู้ป่วยใน แล้วต่อมา
เสียชีวิตก่อนครบหกช่ัวโมง (6 ช่ัวโมง) 

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที ่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนก
ผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกซึ่งไม่มีความจำเป็น
ตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 

มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
ที ่เป็นสากล และนำมาซึ ่งแผนการรักษาที ่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยตามความจำเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับ
ข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจ
พบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 

ความจำเปน็ทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเง่ือนไข ดังนี้ 
1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษา

ตามภาวะการบาดเจ ็บหร ือการเจ ็บป ่วยของ
ผู้รับบริการ

2) ต้องมีข ้อบ่งชี ้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน

3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของ
ครอบครัวผู ้ร ับบร ิการ หร ือของผู ้ ให ้บร ิการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ

4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผู ้ป่วยที ่เหมาะสมตามความจำเป็นของ
ภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผู ้รับบริการ
นั้นๆ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อ
เทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หร ือคลิน ิกเร ียกเก ็บกับผู ้ป ่วยทั ่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น   
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หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน  หมายถึง บริษัท หรือนิติบุคคล หรือตัวแทน หรือหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทางและ
บริการต่างๆแก่ผู ้ เอาประกันภัยที ่ได้ร ับอนุญาตหรือ
แต่งตั้งจากบริษัท  

สภาพทีเ่ปน็มากอ่นการเอา
ประกนัภยั (Pre-existing 
Condition) 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้จะม ีผลบังคับ ซึ ่งมีนัยสำคัญ
เพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแล
หรือรักษา หรือทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแลหรือ
รักษา 

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภ ูม ิค ุ ้ มก ันบกพร ่อง  (Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) ซึ ่งเกิดจากการติดเชื ้อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึง การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือ
การเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือด
บวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus)  
การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
เ ช ื ้ อ ท ี ่ ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด โ ร ค ป อ ด บ ว ม ห ร ื อ ป อ ด อ ั ก เ ส บ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือที่ทำให้เกิดโรค
ล ำ ไ ส ้ อ ั ก เ ส บ ห ร ื อ เ ร ื ้ อ ร ั ง  (Organism Or Chronic 
Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจาย
อย ู ่ท ั ่ ว ไป (Disseminated Fungi Infection) เน ื ้องอก
ร้ายแรง ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s 
Sarcoma เนื ้องอกเซลล์น้ำเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาท
ส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรือโรคร้ายแรงอื ่นๆ ซึ ่งเป็นที ่รู ้จักในปัจจุบันนี ้ว่าเป็น
อาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้
คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพล
ภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV โรคที่
ทำให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และ
การระบาดของเช้ือไวรัส 
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ปกีรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที ่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปี
ต่อๆ ไป 

ที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ซึ่งเป็นที่พักอาศัยตามปกติของผู้เอาประกันภัยใน
ประเทศไทย 

เส้นทางการเดินทาง หมายถึง การเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศที่
เป ็นจ ุดหมายปลายทางตามที ่ระบ ุ ไว ้ ในกำหนดการ
เดินทางในฐานะผู ้ โดยสารของสายการบินพาณิชย์ 
รวมถึงการหยุดพักเพ่ือเติมน้ำมันหรือเปล่ียนเครื่องบิน 

ผู้ขนส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนสง่ที่
ได้รับค่าขนส่งจากผู้โดยสาร (ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี่ และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั ้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้
ขนส่งเหล่านั้น  

ขนส่งสาธารณะ หมายถึง บริการของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารขนาด
ใหญ่ (Coach) รถไฟ เรือโดยสารขนาดใหญ่ (Ferry) ที่มี
วัตถุประสงค์ให้บุคคลทั่วไปโดยสารอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเพื ่อไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ใน
กำหนดการเดินทาง 

การก่อการร้าย หมายถึง การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
เพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที ่เกี ่ยวเนื ่องกับ
องค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือ
ส่วนหนึ ่งส ่วนใดของสาธารณชนตกอยู ่ ในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว 
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การประท้วงหรือการนัดหยุด
งาน 

หมายถึง รูปแบบใดๆ ก็ตามของการประท้วงของผู้ใช้แรงงานหรือ
นัดหยุดงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดงาน ขัดขวาง หรือ
แทรกแซงการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ 

เครื่องบิน หมายถึง เครื ่องบินของสายการบินพาณิชย์ที ่จดทะเบียนเพ่ือ
บรรทุกผู้โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง 
เฮลิคอปเตอร์ 

 หมวดที่ 2  เงื่อนไข และข้อกำหนดทั่วไป - 

2.1 สัญญาประกนัภยั 

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื ่อถือข้อแถลงของผู ้เอาประกันภัยในใบคำขอเอา
ประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู ้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้  

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

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู ้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบรูณแ์หง่สัญญาประกนัภยัและการเปลี่ยนแปลงขอ้ความในสญัญาประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ รวมทั ้งข้อตกลงคุ ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และได้
บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและส้ินสุดภายในระยะเวลาประกันภัย 

2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) 
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การเดินทางมีระยะเวลาเริ ่มต้นตั้งแต่ที ่ผู ้เอาประกันภัยออกจากที่อยู ่อาศัยหรือสถานที่
ประกอบธุรกิจเพ่ือเดินทางมุ่งตรงไปยังสถานีต้นทางประเทศไทยเพ่ือจะเริ่มต้นการเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้และส้ินสุดไม่ว่าเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน 

1) การส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

2) ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางกลับมาถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
หรือ

3) ย่ีสิบส่ีช่ัวโมง (24 ช่ัวโมง) นับจากเวลาที่กลับถึงประเทศไทย

2.3.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) 

เพ่ือคุ้มครองการเดินทางหลายครั้งโดยให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 
2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ ละครั้งสูงสุด ไม่ เกิน............วัน (สูงสุด 180 วัน) 

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและ
จำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไป
จนกระทั่งผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

2.4 การแจง้และการเรียกรอ้ง 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงความบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยนี้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได ้

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

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป  หากแสดง
ให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ได้ส่ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว 
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2.5 การตรวจทางการแพทย ์

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่
จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายหรือหลักศาสนาโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีไม่ยินยอมให้
บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 

2.6 การจ่ายค่าทดแทน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายในสิบห้าวัน (15 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู ้รับ
ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีก
ตามความจำเป็นแต่ทั้งนี้ไม่เกินเก้าสิบวัน (90 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละสิบห้า (15) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ  

2.7 การชำระเบี้ยประกันภัยและการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

2.7.1 ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น 

2.7.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) อันเนื่องมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีหลักฐานยืนยันจาก
สถานฑูต และผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง 

2.7.3 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายป ีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทต่างสามารถใช้สิทธิในการ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ ดังนี้ 

1) บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน (15 วัน) โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย
ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความ
คุ้มครองแล้วออกตามส่วน
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2) ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยการแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วออกตามอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะส้ันตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 ตารางอตัราเบี้ยประกนัภยัระยะสัน้ 
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 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการ
บอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้นไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัยได้  

ผู้เอาประกันไม่สามารถใช้สิทธิในการรับเบี้ยประกันภัยคืนในกรณีที่ผู้เอาประกันขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยหลังจากมีการเรียกร้องผลประโยชน์ 

2.8 การระงบัขอ้พพิาทโดยอนญุาโตตลุาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
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2.9 เงือ่นไขบงัคบักอ่น 

บริษัทอาจไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์ 
หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย 

2.10  สกลุเงนิตราและคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศ 

หากค่าทดแทนที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน 
เอกสารหลักฐานที่ใช้เรียกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายนั้นๆ 

2.11การฉ้อฉล 

การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้อง รวมถึงเจตนาทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่าง ๆ ผู้เอาประกันภัยจะ
สูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากการเรียกร้องไปโดยการฉ้อฉลงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผู้
เอาประกันภัยจะต้องจ่ายคืนผลประโยชน์ที่ได้เรียกร้องไปโดยการฉ้อฉลนั้นให้แก่บริษัททั้งหมด 



กรมธรรม์ประกันภัยเดนิทางสมาร์ทราเวลเลอร์พลัส  12

   หมวดที ่3  ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป - 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย 
อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีการระบุคุ ้มครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็นการเฉพาะ) 

3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทำรา้ยรา่งกายตนเอง ไมว่่าจะเปน็การกระทำโดย
ตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกนัภัยกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือมีสารพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิ
กว่าแพทย์สั่ง 

3.2 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี ้

1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุราจนไมส่ามารถครองสตไิด ้ในกรณีที่ไมม่ีการตรวจวัดหรือในกรณีที่

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้

3.3 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ 
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่วาย  การปฏวิตัิ การรัฐประหาร การที่
ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

3.4 การก่อการร้าย 

3.5 การกระทำโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย การยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทำลาย 
โดยศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล

3.7 การระเบิดของกมัมันตภาพรงัส ีหรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร์  หรอืวตัถอุนัตรายอื่นใดท ี ่อาจ

เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3.6  การแผ�รังสี หรือการแพร�กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร� หรือจากกากนิวเคลียร�ใดๆ  

อันเนื่องมาจากการเผาไหม�ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร� และจากกรรมวิธีใดๆ แห�งการแตกแยกตัวทาง 
นิวเคลียร�ซึ่งดําเนินติดต�อไปด�วยตัวเอง
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สงคราม หรือปราบปราม ในกรณีเช�นนี้ ถ�าผู�เอาประกันภัยได�ปฏิบัติหน�าที่ดังกล�าวเป�นเวลา
ติดต�อกันเกินสามสิบวัน (30 วัน) บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต�ระยะเวลาที่เข�าปฏิบัติการ
สงคราม หรือเยี่ยงสงคราม หรือปราบปรามนั้นจนถึงวันสิ้นสุดปฏิบัติการนั้น ส�วนหลังจากนั้น
ให�กรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับต�อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาํหนดไว�ในตาราง
กรมธรรม�ประกันภัย

3.9   ขณะที่ผู�เอาประกันภัยเข�าร�วมการทะเลาะวิวาทหรือมีส�วนยั่วยุให�เกิดการทะเลาะวิวาท

3.10  ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว�นความคุ�มครองตามที่ระบุไว�ในตาราง      

3.8  ขณะที่ผู�เอาประกันภัยปฏิบัติหน�าที่เป�นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข�าปฏิบัติการใน

กรมธรรม�ประกันภัย และ/ หรือเอกสารแนบท�าย (ถ�ามี)

3.11  ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท�นขุดเจาะนํ้ามัน แท�นขุดเจาะก�าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต�ดิน
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   หมวดที ่4  ขอ้ตกลงคุม้ครอง - 

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้
ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ ้มครองที ่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชนก์ารเสียชวีติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

    คำจำกดัดวามเพิม่เตมิ - 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และ
ให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน
ของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิงและมีข้อบ่งชี ้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก
ตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป 
หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้น
ไปได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคน
ปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมิน
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย 
1) ความสามารถในการเคล่ือนย้าย เช่น ความสามารถ

ในการเคลื ่อนย้ายจากเก้าอี ้ไปกลับเตียงได้ด ้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือ
ใช้อุปกรณ์ช่วย

2) ความสามารถในการเด ินหร ือเคล ื ่ อนท ี ่  เ ช่น
ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่จากห้องหนึ่ง
ไปยังอีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถใน
การสวมหรือถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

4) ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย เช่น
ความสามารถในการอาบน้ำ รวมถึงการเข้าและออก
จากห้องอาบน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย



กรมธรรม์ประกันภัยเดนิทางสมาร์ทราเวลเลอร์พลัส  16

5) ความสามารถในการร ับประทานอาหาร เช่น
ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ด ้วย
ตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือ
ใช้อุปกรณ์ช่วย

6) ความสามารถในการขับถ่าย  เช่น ความสามารถใน
การใช้ห้องน้ำเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและ
ออกจากห้องน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้   อุปกรณ์ช่วย

 ความคุ้มครอง  - 

การประกันภัยนี ้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต
เพราะการบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้ 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 
(12 เดือน) นับแต่วันที่เกิดอุบตัิเหตุ หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์
ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือ
สายตาสองข้าง 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 

60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง 

* บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้
รวมกันไม่เกินจำนวนเงินดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุ ้มครองนี ้ยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 
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    เงือ่นไขและขอ้กำหนดเพิม่เตมิ -  (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชนก์ารเสยีชวีติ การสญูเสยี
อวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงเนือ่งจากอบุตัเิหตเุทา่นัน้) 

การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่
กรณี  

1. การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
1.2 ใบมรณบัตร 
1.3 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ และสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ 
1.4 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง 
1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 
1.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน ์

2 การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ 

2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2.2 ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา 
2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได้แล้ว 

    ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -  (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชนก์ารเสียชวีติ การสูญเสียอวยัวะ 
สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิเนือ่งจากอบุตัเิหตุเทา่นัน้) 

1. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความ
เสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1.1 การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา 
1.2 การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิด

จากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
1.3 การบาดเจ็บจากความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที ่ผู ้เอา

ประกันภัยเป็นอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นก่อนวันเริ่มคุม้ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
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1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บซึ ่งได้ร ับการคุ ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

1.5 การแท้งบุตร เว้นแต่การแท้งบุตรนั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง 
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายในเจ็ดวัน (7 วัน) 

นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
1.8 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสัน

ห ล ั ง เ ล ื ่ อ น  (Spondylolisthesis) ก ร ะ ด ู ก ส ั น ห ล ั ง เ ส ื ่ อ ม  (Degeneration ห รื อ 
Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มี
การแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหต ุ

2. การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้มีการ
ขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 

2.1 ขณะที่ผูเ้อาประกนัภัยลา่สตัวใ์นป่า แข่งรถหรอืแขง่เรอืทกุชนดิ แข่งมา้ เล่นหรอืแขง่สกทีุก
ชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) 
ขณะกำลังขึ ้นหรือกำลังลงหรือขณะที่โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบัน
จี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วย
หายใจใต้น้ำ 

2.2 ขณะทีผู่้เอาประกนัภยักำลงัขึน้หรอืกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  

2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำเครื่องบินใดๆ 
2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรอืหลบหนีการจับกุม 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล เนือ่งจากการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ย 

   คำจำกดัความเพิม่เตมิ - 

แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกัน
โรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื ้นบ้านไทย 
การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผน
ปัจจุบัน 

   ความคุ้มครอง - 

การประกันภัยนี้ให�ความคุ�มครองหากผู�เอาประกันภัยได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป�วยที่เกิด
ขึ้นอย�างกะทนัหันและไม�สามารถคาดการณ�ได� ซึ่งเกิดขึ้นในระหว�างระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป�นเหตุให�ต�อง
ได�รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในต�างประเทศ ไม�ว�าจะในฐานะผู�ป�วยใน
หรือผู�ป�วยนอก 

บริษัทจะจ�ายค�าทดแทนสําหรับค�าใช�จ�ายที่จําเป�นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจําเป�นทางการแพทย�และมาตรฐานทางการแพทย�ตามจํานวนเงินที่ต�องจ�ายจริง แต�ไม�เกินจาํนวนเงินเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

ทั้งนี้ หากผู�เอาประกันภัยมีความจําเป�นต�องได�รับการรักษาพยาบาลต�อเนื่องในประเทศไทยหลังจาก
ที่กลับจากการเดินทาง การเข�ารับการรักษาพยาบาลจะต�องกระทําภายในสิบสองชั่วโมง (12 ชั่วโมง) หลังจาก
มาถึงประเทศไทย 

จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช�สําหรับการรักษาพยาบาลที่เกดิขึ้นในประเทศไทยนี้ไม�เกินร�อยละสบิ 
(10) ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย หรือไม�เกินเจ็ดวัน (7 วัน)ติดต�อกัน แล�วแต�จํานวนเงินใดจะน�อยกว�า อย�างไร
ก็ตาม เงื่อนไขในวรรคน้ีจะไม�นํามาใช�ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยได�รับอุบัติเหตุหรือจําเป�นต�องเคลื่อนย�ายมาที่
ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข�อตกลงคุ�มครอง “ผลประโยชน�การเคลื่อนย�ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย�ายกลับประเทศ” (ถ�ามี)

   คา่ใช้จา่ยทีคุ่ม้ครอง มดีงัตอ่ไปนี ้- 

1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา เช่น ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรักษาทั่วไป ค่าผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ ค่าผู้
ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ

2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายใน
การแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ
อื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือ
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ทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และ
อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม ่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที ่พักรักษาตัวอยู ่ ใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน 

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจำเป็นทาง
การแพทย์ 

4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่เกินกว่าสิบส่ีวัน (14 วัน) 

5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้สำหรับผู้ป่วย และค่าการพยาบาลประจำวัน   

6. ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์  
ค่าหัตถการทางการแพทย์   

   การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย - 

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจาก
วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากคลินิก โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน 
4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง 
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จ
ที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่นหากผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้
เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงาน
อื่นเพ่ือเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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   ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -   (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชนก์ารรักษาพยาบาล เนือ่งจากการ
บาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยเทา่นัน้) 

การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองคา่ใชจ้่ายจากการรกัษาพยาบาล หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการ
บาดเจบ็ หรอืการเจบ็ปว่ย (รวมทัง้ภาวะแทรกซอ้น) อาการ หรอืภาวะความผดิปกตทิีเ่กดิจาก 

1. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) การบาดเจ็บ
หรือการเจบ็ปว่ยทีก่ำลงัเปน็อยู่หรอืมอีาการกำเรบิของโรคทีส่บืเนือ่งจากสภาพทางการแพทย์
ที่เป็นอยู่

2. การตรวจรกัษาหรอืการแกไ้ขภาวะความบกพรอ่งของรา่งกายทีเ่ปน็มาแตก่ำเนดิ (Congenital)
หรอืปัญหาด้านพัฒนาการ หรอืโรคทางพันธุกรรม

3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่
เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื ่อหาสาเหตุใดๆ ที ่ไม่เก ี ่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บปว่ย การรักษาหรอืตรวจวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหต ุซึ่งไมใ่ช่ความจำเปน็ทางการแพทย์ หรือไม่
เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ
การรักษาเพือ่แก้ไขความบกพรอ่งของรา่งกาย การผ่าตดัตกแตง่ (Cosmetic Surgery) เวน้แต่
เป็นการผ่าตัดตกแต่งที ่จำเป็นต้องกระทำอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้เพื่อใหอ้วยัวะดงักลา่วสามารถกลบัมาทำงานได้อย่างเดิม

5. การรักษาใดๆ ที่เกี ่ยวกับการตั ้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน
หรอืการคุมกำเนิด

6. การตรวจรักษาโรค อาการ หรือภาวะที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตประสาท โรคทางจิตเวช หรือทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม ภาวะเครียด
วิกลจริต ความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรค
ทางพันธุกรรม

7. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

8. การตรวจรกัษา หรอืการป้องกัน การใชย้า หรอืสารตา่งๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวยั หรอืการ
ให้ฮอร์โมนทดแทนในวยัใกล้หมดหรือหมดระด ูการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรอืชาย
การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

9. การตรวจรกัษาความผิดปกตเิกี่ยวกบัสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรบัอุปกรณเ์พือ่ชว่ย
ในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
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10. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรอืสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

11. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

12. การรักษาพยาบาล การตรวจรักษา ที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบันรวมถึงการรักษาแพทย์
ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวด
และการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น

13. กาย–อุปกรณ์เทยีมทุกชนดิ ได้แก ่ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เครื่องช่วย
การพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด

14. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก การทำฟันปลอม
การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม
ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ หรือเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน  การรักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม การจัดฟัน
การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรอืการใส่ฟันปลอม

15. การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกำไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย

16. ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลทีเ่กิดจากแพทยท์ีเ่ปน็ผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเปน็
บิดา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของผู้เอาประกันภัย

17. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซนีป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรมป์ระกันภยัฉบบันี้

18. ผู้เอาประกันไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำก่อนการเดินทาง

19. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจ
ขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น
หรอืแข่งสกีทกุชนดิ รวมถึงเจ็ตสกดี้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต ่การโดดรม่เพื่อรักษา
ชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์
ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม

22. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกันภัยกำลงัขึน้หรอืกำลังลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศ
ยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
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23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำ
อากาศยานใดๆ

24. ผู้เอาประกันเดินทางไปประเทศ พื้นที่ การจัดงาน ในบริเวณที่รัฐบาลไทยหรือรัฐบาลประเทศที่
จะเดินทางไปแนะนำไม่ให้เดินทางอย่างเด็ดขาด
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาลฉกุเฉนิ หรอืการเคลือ่นย้ายกลบัประเทศไทย 

   ความคุม้ครอง - 

การประกันภัยน้ีให�ความคุ�มครองหากผู�เอาประกันภัยได�รับบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยที่เกิดข้ึนอย�าง
กะทันหันและไม�สามารถคาดการณ�ได� ซึ่งเกิดขึ้นในระหว�างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต�าง
ประเทศโดยความบาดเจ็บทางร�างกายหรือการเจ็บป�วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได�รับความคุ�มครองตาม
กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้และจําเป�นต�องเคล่ือนย�ายผู�เอาประกันภัยด�วยวิธีที่เหมาะสมกับความจําเป�นตาม
ความเห็นหรือคําแนะนําของบริษัท หรือหน�วยงานช�วยเหลือฉุกเฉิน หรือแพทย�ผู�ดูแลรักษา เพ่ือทําการรักษา
ทางการแพทย�ที่เหมาะสม หรือเพ่ือนําผู�เอาประกันภัยกลับสู�ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการ
เคลื่อนย�ายตามที่หน�วยงานช�วยเหลือฉุกเฉินเรียกเก็บกับบริษัท  ทั้งนี้ ไม�เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ
ไว� ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย ซ่ึงรวมถึงค�ายานพาหนะขนส�งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธี
การขนส�งอย�างอืน่ทีเ่หมาะสมตามความจําเป�นทางการแพทย�และมาตรฐานทางการแพทย� 

ความคุ�มครองค�าใช�จ�ายที่กําหนดนี้เป�นค�าใช�จ�ายสําหรับการบริการซ่ึงกําหนด และ/หรือ จัดเตรียม
การโดยผู� ให�บริการช�วยเหลือฉุกเฉินสําหรับการขนส�งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค�าวัสดุอุปกรณ�
ทางการแพทย�ที่เกิดข้ึนตามความจําเป�น ซ่ึงเป�นผลจากการเคลื่อนย�ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผู�
เอาประกนัภยัตามที่ได�ระบุไว� ในทีน่ี้

ผู� ให�บริการช�วยเหลือฉุกเฉินจะเป�นผู�กําหนดวิธีการของการเคล่ือนย�ายเพ่ือการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน รูปแบบของการเคล่ือนย�ายและจุดหมายปลายทาง ซ่ึงอาจจะรวมถึงค�ายานพาหนะขนส�งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธีการขนส�งอย�างอื่นที่เหมาะสมตามความจําเป�น กรณีที่ผู�เอาประกันภัยได�รับ
การบาดเจ็บในถ่ินทุรกันดาร  ผู�เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู�เอาประกันภัยควรติดต�อแพทย�ท�องถ่ินเพ่ือ
รับการรักษาพยาบาลเบื้องต�น (First Aid) หลังจากนั้น หน�วยงานช�วยเหลือฉุกเฉินจะเป�นผู�พิจารณาวิธีจะ
เคลือ่นย�ายผู�เอาประกนัภยัต�อไป

ค�ารักษาพยาบาลเบื้องต�น (First Aid) ให�ถือเป�นส�วนหนึ่งของข�อตกลงคุ�มครองการรักษาพยาบาล
ทัง้นี ้ผู� ให�บรกิารช�วยเหลอืฉุกเฉิน คอื Inter Partner Assistance Company Limited  
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   เงื่อนไขและขอ้กำหนดเพิ่มเตมิ -   (ใช้บังคับเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยเท่านั้น) 

การเรยีกรอ้งผลประโยชนแ์ละการสง่หลกัฐานความเสยีหาย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได้แล้ว 

บริษัท และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจารณา 

1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย เป็นการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนัก
ที่จำเป็นต้องได้รับการเคล่ือนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน

2. สถานที่ที่เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย

3. วิธีที่เหมาะสมต่อการเคล่ือนย้ายหรือการส่งกลับประเทศถิ่นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลแวดล้อมที่บริษัท และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินได้รับในขณะนั้น

4. ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทราบโดยไม่ชักช้า

    ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -   (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการเคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาลฉกุเฉนิ 
หรอืการเคลือ่นย้ายกลบัประเทศไทย) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครองความสูญเสียหรอืความเสียหาย หรอืทีเ่กดิจาก
สาเหต ุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการได้รับบริการซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายที่
รวมอยู่ในค่าเดินทางหรือค่าบริการท่องเที่ยว

2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือจัดให้มีขึ้นโดยหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่
กรณีผู้ที่เอาประกันหรือบุคคลที่เดินทางไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งบริษัท
หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉกุเฉินให้ทราบได้ เนื่องจากสาเหตทุีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้
เอาประกันภัย หรอืบุคคลที่เดินทางไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
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ทั้งนี้  ค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวกับการบริการใดๆ ที่ไม�ได�รับอนุมัติและจัดการโดยผู� ให�บริการช�วยเหลอืฉุกเฉิน
ที่ผู�เอาประกันภัยหรอืผู�รับประโยชน�ได�สํารองจ�ายไปก�อนสําหรับการบริการทั้งหลายเหล�านั้น ซึ่งไม�สามารถ
แจ�งต�อผู� ให�บริการช�วยเหลือฉุกเฉนิได� แต�มีเหตผุลอันสมควรสําหรับค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นและไม�สามารถควบคุม
ได�ในระหว�างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในที่ใดที่หนึ่ง  บริษัทจะชดใช�ค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นตามจริง แต�ไม�เกินค�าใช�
จ�ายในสภาวะการณ�เช�นเดียวกันที่ผู� ให�บริการช�วยเหลือฉุกเฉินกําหนด ทั้งนี้ สูงสุดไม�เกินจํานวนเงินเอาประกัน
ภัยตามที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 ค่าใชจ้่ายในการสง่ศพหรืออฐักิลบัประเทศไทย 

   ความคุม้ครอง - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจาก
วันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ง
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ โดยความสูญเสียนั้นเกิดจากสาเหตุที่
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  

บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำศพและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดการเกี่ยวกับศพ เช่น  ค่า
หีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที ่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู ้เอา
ประกันภัยกลับประเทศไทย โดยบริษัท หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท และ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ Inter Partner Assistance Company Limited 

   เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับ
ประเทศไทยเทา่นั้น) 

การเรียกร้องผลประโยชน์และส่งหลักฐานความเสียหาย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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   ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -  (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองคา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐักิลบัประเทศไทย
เทา่นัน้) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครองความสูญเสียหรอืความเสียหาย หรอืทีเ่กดิจาก
สาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1. ค่าใช้จ่ายที ่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ หน่วยงาน
ช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ได้ให้เป็นผู้จัดหาให้

2. ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกจิ ทั้งโดยการฝังหรอืการเผา หรือการขนย้ายศพของผู้เอาประกนัภยัที่
เสียชีวิตกลับสู่ประเทศถิ่นฐาน

ทั้งนี้  ค่าใช้จา่ยทีเ่กีย่วกบัการบรกิารใดๆ ที่ไม่ไดร้บัอนมุตัแิละจัดการโดยผูใ้หบ้รกิารชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้สำรองจ่ายไปก่อนสำหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่ง        ไม่
สามารถแจ้งตอ่ผู้ใหบ้ริการช่วยเหลอืฉกุเฉินได้ แต่มีเหตุผลอันสมควรสำหรับค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้และ           ไม่
สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในที่ใดที่หนึ่ง  บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 
แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายในสภาวะการณ์เช่นเดียวกันที่ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกำหนด ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกินจำนวน
เงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย   
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 ความรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก 

   คำจำกคัดวามเพิม่เตมิ - 

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้
เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู ้เอาประกันภัยขณะอยู ่ใน
ระหว่าง ทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้
เอาประกันภัย 

   ความคุม้ครอง - 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าทดแทนในนาม
ผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับจำนวนเงินที่ผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยตามจำนวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน
จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผลของความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

1. การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุจากผู้เอาประกันภัย

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมา
จากอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันภัย

   เงือ่นไขและขอ้กำหนดเพิม่เตมิ -   (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองความรบัผดิตามกฎหมายตอ่
บคุคลภายนอกเทา่นัน้) 

1. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าทดแทน

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ผู้เอาประกันภัย
ต้อง 

1.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 

1.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การที่ผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องร้องให้ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตาม
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

1.3 ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทำการอันเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
หรือบุคคลอื่น หรือผู้เสียหาย หรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้อง 
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หรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อ
การเรียกร้องนั้นในเวลาอันสมควรนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย 

1.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็น เพ่ือให้บริษัทตกลงชดใช้ค่าทดแทน หรือต่อสู้ข้อ
เรียกร้องใดๆหรือทำการฟ้องร้องคดี 

2. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุและต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ

3. หน้าที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพ่ือการรับช่วงสิทธิ

โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่บริษัทร้อง
ขอให้ทำตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลังการรับค่าทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทใน
การรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

4. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อ
การเรียกร้องใดๆ

5. การเฉล่ียความรับผิด

ถ้าในขณะที่เกิดเหตุซึ ่งเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุ้มครองถึง
ความรับผิดอย่างเดียวกัน บริษัทจะรับผิดต่อค่าเสียหาย  ค่าดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่
เกินอัตราส่วนของบริษัท สำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับความรับผิดนั้น

 การเรียกร้องผลประโยชน์และส่งหลักฐานความเสียหาย - 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง
3. แล้วแต่กรณีสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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   ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -   (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองความรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก
เทา่นัน้) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครองความสูญเสียหรอืความเสียหาย หรอืทีเ่กดิจาก
สาเหต ุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง
เป็นญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้
เอาประกันภัย

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในการ
ควบคุมดูแลตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดตามสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำ
ขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น

4. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซึ่งกระทำโดยจงใจ เจตนา หรือ
การกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

5. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือการใช้
ยานพาหนะทุกชนิด อาวุธปืน สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ในครอบครองของผู้เอาประกันภัย ญาติและ
บุคคลในครอบครัว

6. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ หรือการงานของผู้เอาประกันภัย

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ในสภาพ     การ
ผิดปกติทางจติใจ ระบบประสาท การวิกลจรติ รวมถงึขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีว่นรว่มทะเลาะววิาท
หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 การยกเลกิการเดนิทาง 

 ความคุ้มครอง - 

บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และ/หรือค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้จากที่ใดสืบเนื่องจากการ
ยกเลิกการเดินทางที่วางแผนไว้หลังจากที่การประกันภัยนี้มีผลบังคับแล้ว และการยกเลิกการเดินทางนั้น 
เกิดขึ้นภายใน ............. วัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ก่อนวันเริ่มต้นของการเดินทาง ซึ่งเป็นผลมาจาก 

1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต
ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำนาจ หรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์
อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแล เพ่ือยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

2. คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัย
หรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรสเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือการ
เจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มี
อำนาจ หรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแล เพื่อยืนยันถึงสาเหตุใน
การที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

3. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายใดๆจากศาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
ในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ทราบมาก่อนที่จะได้
มีการเอาประกันภัยนี้

4. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจากเหตุ
ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ ภายใน…………สัปดาห์ (ได้สูงสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์) ก่อนวันออก
เดินทางทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดเวลาได้ 

ค่าทดแทนที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ได้แก่ เงินมัดจำ ค่าเดินทาง 
ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น บริษัท
จะชดใช้ให้ตามความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี ้ ความคุ้มครองนี ้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื ่อผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนั้น และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่
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อาจเรียกร้องค่าทดแทนสำหรับข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทางและข้อตกลงคุ้มครองการ ลด
จำนวนวันเดินทาง (ถา้ม)ี ในเหตกุารณเ์ดียวกันได้ 

 น่าการเรียกร้องผลประโยชน์และส่งหลักฐานความเสียหาย - 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุยกเลิกการเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง
3. ใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำนาจ หรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การ

ดูแลผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

4. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุ  อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะกระทำได้แล้ว 

   ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -  (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการยกเลกิการเดนิทางเทา่นัน้) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จา่ยสำหรับการยกเลิกการเดินทางอันเกิด
จากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

1. สาเหตใุด ๆ ทีผู่เ้อาประกนัภยัทราบลว่งหนา้ก่อนการขอเอาประกนัภัยนีห้รอืกอ่นการจองทวัร์
โรงแรมหรอืการจองอืน่ ๆ เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วซึง่ผูเ้อาประกนัสามารถคาดการณ์ไดว้า่อาจ
ตอ้งยกเลกิการเดนิทาง

2. สภาพที ่ เป ็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) รวมถึงอาการ หรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีขึ้นภายหลังด้วย

3. ความสญูเสยีหรือเสียหายจากสาเหตอุืน่ ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น “ความคุม้ครอง”

4. การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด

5. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล

6. บรษิทัจะไมจ่า่ยค่าทดแทนสำหรบัการเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการที่ผูเ้อาประกนัไมส่ามารถ
เดนิทางหรือเลอืกทีจ่ะไมเ่ดนิทางเนือ่งจาก ขอ้แนะนำในการทอ่งเทีย่วระหวา่งการระบาดของโรค
จากกระทรวงสาธารณสขุหรอืหนว่ยงานอืน่ ๆ ของรฐับาล

7. การล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัท
ขนส่งที่ทำให้การเดินทางตอ้งถูกยกเลิก



กรมธรรม์ประกันภัยเดนิทางสมาร์ทราเวลเลอร์พลัส  34

8. ค่าใช้จา่ยทีไ่มไ่ดใ้ชห้รอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัการชดใชห้รอืคนืเงนิจาก
8.1 ผูใ้หบ้รกิารทีพ่กั ตวัแทนจองทีพ่กั บรษิทัตวัแทนทอ่งเทีย่วหรอืการไดร้บัการชดเชยจาก
แหลง่อืน่ ๆ
8.2 ผูใ้หบ้รกิารการเดนิทาง ตวัแทนจองตัว๋เดนิทาง บรษิทัตวัแทนทอ่งเทีย่ว การไดร้บัการ
ชดเชยจากแหลง่อืน่ ๆ หรอืสำนกังานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย
8.3 ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติหรอืเพยพ์าล

9. การกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกดำเนนิคดีอาญา

10. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของ  ผู้เอาประกันภัย
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ความลา่ช้าในการเดนิทาง 

   ความคุม้ครอง - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือ
รถไฟของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการบินเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย .............. ชั่วโมงติดต่อกัน (สูงสุดไม่เกิน 8 ชั่วโมง) นับจากเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการ
เดินทาง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจาก 

1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน
หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเล่ือนการเดินทางออกไป เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร

2. การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือ
ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่า
อากาศยาน  หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดยผู้
ขนส่ง โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการเดินทางล่าช้าตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู ้เอา
ประกันภัยสำหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ ............. ชั่วโมงของการล่าช้า (สูงสุดไม่เกิน 8 ชั่วโมง) หรือตาม
เวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย   

 เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงความคุ้มครองการล่าช้าในการเดินทางเท่านั้น) 

การเรียกร้องผลประโยชน์และส่งหลักฐานความเสียหาย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุเดินทางล่าช้า   โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

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

   ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ -   (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองความลา่ชา้ในการเดนิทางเทา่นัน้) 

1. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเครื่องบินอันเกิดจากหรือ
สืบเนือ่งจากสาเหตดุงัตอ่ไปนีผู้้เอาประกนัภยัไมไ่ดร้ายงานตวัภายในเวลาทีก่ำหนดกบัสายการ
บิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ตามเวลาที่กำหนดในรายละเอียดของการเดินทางที่ได้ให้ไว้กบัผู้
เอาประกันภัย และไม่สามารถนำมาซึ่งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทขนส่ง
หรือตัวแทนที่รับผิดชอบในส่วนของจำนวนชั่วโมงที่เกิดการล่าช้าและเหตุผลของการล่าช้านั้น

2. การนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน
หรอืของทา่อากาศยาน หรือของเรอืเดนิสมทุร หรือรถไฟ ที่เกิดขึน้อยูก่่อนวนัทีผู่เ้อาประกนัภยั
ซื้อการประกันภัยนี้

3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลของ
ประเทศใดๆ

4. การล่าช้าที่ผู้เอาประกันภัยได้ทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกันภัย

5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางผู้เอาประกันภัย

6. ค่าเสียหายที่ได้รับคืนจากสายการบิน หรือท่าอากาศยาน หรือเรือเดินสมุทรหรือ รถไฟ
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 การพลาดการตอ่เทีย่วบนิ

 ความคุ้มครอง 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบินที่ได้ยืนยันการเดินทาง
ตามตารางการบินของผู้ขนส่งแล้วในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายลำ ซึ่งสาเหตุมี
อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบินเที่ยวที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดเพ่ือรอรับการถ่ายลำ และไม่
มีเที่ยวบินอื่นที่จะให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา ............ ช่ัวโมง (สูงสุดไม่เกิน 
8 ชั่วโมง)  หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย นับแต่เวลาที่เครื่องบินเที่ยวที่เดินทาง
ของผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดเปล่ียนถ่ายต่อเที่ยงบิน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็นจากการพลาดการต่อ
เที่ยวบินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการพลาดการต่อเที่ยวบินทุกๆ ............. 
ชั่วโมง (สูงสุด 8 ชั่วโมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยั แต่ไม่เกินจำนวนเงนิเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย   

 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดเพิ่มเติม -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดต่อเที่ยวบินเท่านั้น) 

การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุพลาดการต่อเที่ยวบินโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทางแล้วแต่กรณี
3. หลักฐานแสดงการพลาดการต่อเที่ยวบิน ที่ออกโดยสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง
4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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 ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบินเท่านั้น) 

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ผู้เอาประกนัภยัพลาดการเดนิทาง ณ จุดที่ออกเดินทางครั้งแรก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

2. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รายงานตัวกับสายการบินภายในเวลาที่กำหนด

3. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐ การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางที่จองไว้ รวมถงึ
ความผิดพลาด การละเลย บกพร่อง หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วน
ใดของการเดินทางที่จองไว้ หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จอง
การเดินทางนั้น

4. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลของ
ประเทศใด ๆ
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การลดจำนวนวนัเดนิทาง 

 ความคุ้มครอง - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองกรณี หากจำนวนวันเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกลดจำนวนลง
ภายหลังจากได้เริ่มต้นเดินทางแล้ว และผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดเนื่องจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต และทำ
ให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้  ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำนาจ หรือ
คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้เอาประกันภัยเพ่ือยืนยันถึงสาเหตุใน
การที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

2. คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัย
หรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรสได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
รุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต และทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้  ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบ
มรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำนาจ หรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การ
ดูแลผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

3. ผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเป็นค่ามัดจำหรือจองล่วงหน้าสำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
หรือค่าปรับสำหรับการลดจำนวนวันเดินทางดังกล่าวซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี ้ ความคุ้มครองนี ้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื ่อผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการลดวันเดินทางนั้น และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้อง 
ค่าทดแทนสำหรับข้อตกลงคุ้มครองการลดจำนวนวันเดินทาง และข้อตกลงคุ้มครองการเลื่อนหรือการบอก
เลิกการเดินทาง (ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดียวกันได้ 

 การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย - 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุลดจำนวนวันเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 
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1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. เอกสารแสดงการลดจำนวนวันการเดินทางของผู้ขนส่งหรือหลักฐานแสดงสาเหตุของการลด

จำนวนวันการเดินทาง
4. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะกระทำได้แล้ว 

 ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจำนวนวันเดินทางเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการลดจำนวนวันเดินทางอัเกิดจากหรือ
สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำหรับ 

1. สาเหตใุด ๆ ทีผู่เ้อาประกนัภยัทราบลว่งหนา้ก่อนการขอเอาประกนัภัยนีห้รอืกอ่นการจองทวัร์
โรงแรมหรอืการจองอืน่ ๆ เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วซึง่ผูเ้อาประกนัสามารถคาดการณ์ไดว้า่อาจ
ตอ้งลดจำนวนวนเดนิทาง

2. การรักษาอาการเรือ้รงั สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อน
วันที่ทำประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีขึ้นภายหลังด้วย

3. การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด

4. ความสญูเสยีหรือเสียหายจากสาเหตอุืน่ ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น “ความคุม้ครอง”

5. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล
การล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัท
ขนส่งที่ทำให้การเดินทางต้องถูกยกเลิก

6. ค่าใช้จา่ยทีไ่มไ่ดใ้ชห้รอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัการชดใชห้รอืคนืเงนิจาก
6.1 ผูใ้หบ้รกิารทีพ่กั ตวัแทนจองทีพ่กั บรษิทัตวัแทนทอ่งเทีย่วหรอืการไดร้บัการชดเชยจาก
แหลง่อืน่ ๆ
6.2 ผูใ้หบ้รกิารการเดนิทาง ตวัแทนจองตัว๋เดนิทาง บรษิทัตวัแทนทอ่งเทีย่ว การไดร้บัการ
ชดเชยจากแหลง่อืน่ ๆ หรอืสำนกังานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย
6.3 ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติหรอืเพยพ์าล

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

8. การกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภยัถูกดำเนินคดีอาญา
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 การลา่ช้าของกระเปา๋เดนิทาง 

   ความคุ้มครอง 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง ในกรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่องจาก
ความผิดพลาดหรือส่งไปผิดสถานที่หรือสูญหายชั่วคราวของผู้ขนส่งเป็นเวลาเกินกว่า .............ชั่วโมง 
(สูงสุดไม่เกิน 8 ชั่วโมง) หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายหลังจากที่ผู ้เอา
ประกันภัยมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามเวลา
ท้องถิ่น  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อเส้ือผ้า เครื่องแต่งกายหรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
ของผู้เอาประกันภัยตามที่ได้จ่ายไปจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย   

   เงือ่นไขและขอ้กำหนดเพิม่เตมิ -  (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการล่าชา้ของกระเปา๋เดนิทางเทา่นัน้) 

1. การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐาน

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่เกิดเหตุล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. หนังสือยืนยันความล่าช้าที่ออกโดยสายการบินหรือผู้ขนส่ง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 

2. การรับช่วงสิทธิ 

ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่
ได้รับความคุ้มครองต่อบุคคลใด  ๆหรือองค์กรใด  ๆเฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ายค่าทดแทนไปในการนี้ผู้เอาประกันภัย
จะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ  พร้อมดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันสิทธิ
ทั้งหลายเช่นว่านั้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสียหายต่อสิทธิของบริษัท และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่
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ดำเนินการฟ้องร้องหลังจากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือความ
เสียหายเช่นว่านั้น 

   ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ   -    (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการล่าชา้ของกระเปา๋เดนิทางเทา่นัน้) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดจากหรือ
สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ความลา่ชา้ของกระเปา๋เดนิทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรอืภายหลังทีผู่้เอาประกนัภยัสิน้สุดการ
เดนิทางตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว

3. การถูกริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือพนักงานผู้มี
อำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การสญูหายหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัภายในกระเปา๋เดนิทาง 

   คำจำกัดความเพิ่มเติม   - 

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้
เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู ้เอาประกันภัยขณะอยู ่ใน
ระหว่าง ทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้
เอาประกันภัย 

กระเป๋าเดินทาง หมายถึง กระเป๋าเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยนำติดตัวไปด้วยในการ
เดินทาง 

ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่นำติดตัวไปด้วยในการ
เดินทาง และทรัพย์สินนั ้นต้องถูกบรรจุอยู ่ในกระเป๋า
เดินทาง โดยทรัพย์สินนั้นมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นเฉพาะนี้ 

ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ 
สถานที่ หรือส่ิงต่างๆที่จำหน่าย หรือให้เป็นที่ระลึก 

เครื่องประดับ หมายถึง สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กำไล ต่างหู จ้ี 
และนาฬิกาที่สวมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย 

สิ่งของมีค่า หมายถึง เครื่องประดับทำด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่นๆ ผ้าขน
สัตว์ นาฬิกา และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึง
เครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง 

คู่หรือชุด (Pair or set) หมายถึง ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นอุปกรณ์
ควบหรือมีการใช้ร่วมกัน 

การชงิทรพัย ์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าใน
ทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพ่ือ 

ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์ 
นั้นไป หรือ 

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

ทั้งนี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของ
ผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
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การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้น
ไป 

   ความคุม้ครอง  - 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่ง
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 

1. ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรมหรือสถานที่พักอาศัยอื่นที่ผู้เอาประกันได้เข้าพัก
หรือบริษัทผู้ขนส่ง  และความเสียหายเช่นว่านี้ต้องมีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมหรือสถานที่พักอาศัยที่เกิดเหตุ หรือบริษัทผู้ขนส่งนั้นๆ

2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง หรือโดยการขู่
เข็ญจากบุคคลอื่นต่อผู้เอาประกันภัยเพ่ือเอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จาก ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง หรือโรงแรม 
หรือสถานที่พักของผู้เอาประกันภัย หรือการรับประกันภัยประเภทอื่น ให้ตามจำนวนความเสียหายที่แท้จรงิ 
แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยในแต่ละรายการ (เช่น 1 ชิ้น หรือ 1 คู่ หรือ 1 ชุด เป็นต้น) ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

   เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายของ
กระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น) 

1. วิธีชดใช้ค่าทดแทนและการจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัทมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.1 จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง ณ ขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน
นั้น ซึ ่งคำนึงถึงค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว จำกัดจำนวนเงินต่อชิ้น (Single 
Limit) หรือ  แต่ละคู่หรือชุด (Pair or set) สูงสุดไม่เกิน…… บาท (สูงสุดไม่เกิน10,000 บาท) 
และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรอื 

1.2 ซ่อมแซมตามการสูญหายหรือเสียหายที่แท้จริง หรอื 

1.3 จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงมาทดแทน 
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2. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าทดแทน

เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้งความต่อผู้มี
อำนาจหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นภายในเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ และผู้เอา
ประกันได้นำบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที ่ตำรวจ หรือหนังสือรับแจ้งจากผู้มีอำนาจใน
ท้องถิ่นนั้น ให้บริษัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ หากมี
เหตุอันสุดวิสัย ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ไม่ทำให้สิทธิใน
การเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควร แต่ได้กระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำ
ได้แล้ว 

2.2 ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการตามขั ้นตอนทุกขั ้นตอน เพื ่อให้กระเป๋าเดินทางพร้อม
ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยได้รับการดูแลตามสมควร 

2.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายส่วนแรกต่อความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ ในจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความ
สูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครั้งและทุกๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย 

2.4 ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่กระเป๋าเดินทาง และ/
หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอา
ประกันภัย 

2.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2.4.2 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่

กรณี 
2.4.3 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี 
2.4.4 เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้ขนส่ง  ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอา

ประกันภัยพักขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการ
จ่ายของผู้ขนส่ง  ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักนั้น  

2.4.5 หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 

3. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด
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ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความเสียหาย
เดียวกันนี้ไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนามของ      
ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ ้น แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยไว้ 

4. การรับช่วงสิทธิ   

ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองต่อบุคคลใด  ๆหรือองค์กรใด  ๆเฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ายค่าทดแทนไป ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดำเนินการที่จำเป็นเพ่ือป้องกันสิทธิทั้งหลายเช่นว่า
นั้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสียหายต่อสิทธิของบริษัท 

 

   ข้อยกเว้นเพิ่มเติม  -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/
หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ความรับผิดส่วนแรกที ่ผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย (ถ้ามี) 

2. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่
สนามบนิ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ 

3. สัตว์เลี้ยง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ เป้เดินทาง หรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปมิใช่
อย่างกระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์ครัวเรือน โบราณวัตถุ เครื่องคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์ส่วน
ควบและโปรแกรมข้อมูล) เครื่องประดับมีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงิน
ทั้งปวง คอนแทคเลนส ์ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสาร ตั๋วเงนิ ธนบัตร เหรียญกษาปณ ์
เงินสด เช็คเดินทาง ตั๋วเดินทาง และตั๋วท่องเที่ยว ของที่ระลึก  

4. อุปกรณ์ที่เชา่ หรือให้เช่า  

5. ความเสียหายหรอืการถกูทำลายอนัเนือ่งมาจากการเสือ่มสภาพของกระเปา๋เดนิทาง และ/หรอื
ทรัพย์สนิสว่นตวัภายในกระเปา๋เดนิทาง รวมทัง้ความเสยีหายอนัเกดิจากแมลงหรอืสตัวก์ดัแทะ 
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการ
ซ่อมแซมทำความสะอาดหรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
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6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า
เดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย สิ่งของที่ส่ง
ทางพัสดุไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย 

7. ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
ของผู ้เอาประกันภัย ขณะถูกทิ ้งไว้ในสถานที ่สาธารณะโดยไม่มีผู ้ด ูแล หรือลืมทิ ้งไว้บน
ยานพาหนะ ใดๆ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกนัภยัในการดูแล
รักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การสญูหายหรอืเสียหายของเงนิสดและเช็คเดนิทาง 

 คำจำกัดความเพิ่มเติม   - 

เช็คเดินทาง หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย 

เงินสด หมายถึง เช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ 

การชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าใน
ทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพ่ือ 

1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์
นั้นไป หรือ

2) ให้ย่ืนให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ

3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ

4) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ

5) ให้พ้นจากการจับกุม

ทั้งนี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของ
ผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้น
ไป 

 ความคุ้มครอง   

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทางของ
ผู้เอาประกันภัย จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง 

1. การโจรกรรมโดยปรากฏร่องรอยงัดแงะจากตู้นิรภัยที่ถูกล็อกไว้  ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้
เอาประกันภัยได้ลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม

2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง

   เงือ่นไขและขอ้กำหนดเพิม่เตมิ   -   (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการสญูหายหรือเสยีหายของเงนิสดและ
เชค็เดนิทางเทา่นัน้) 

1. หน้าที่ผู้เอาประกันภัย

1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งต่อผู้บริหารของโรงแรมที่พัก และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
ท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้งความต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นภายในเวลาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง (24 
ชั่วโมง) นับจากเวลาที่เกิดเหตุ และผู้เอาประกันได้นำบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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หรือหนังสือรับแจ้งจากผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้น และเอกสารจากผู้บริหารของโรงแรมมาให้
บริษัทเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัย 
ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสีย
ไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควร แต่ได้กระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำได้แล้ว 

1.2 ผู้เอาประกันภัยได้ดำเนินการตามสมควรที่จะปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย 
หรือถูกโจรกรรม ตามวิสัยของวิญญูชนพึงปฏิบัติ 

1.3 ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำทุกอย่างที่จำเป็นตามสมควรหรือตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อรักษา
สิทธิของบริษัทในการรับช่วงสิทธิเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 

2. วิธีชดใช้ค่าทดแทนและการจำกัดความรับผิดของบริษัท 

2.1 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการสูญหายหรือการเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทางที่ผู้
เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้รับผิดชอบหรือการประกันภัยประเภทอ่ืนให้
ตามจำนวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

2.2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2.2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง  
2.2.3 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ  
2.2.4 เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัย

พักขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของ
ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักนั้น(ถ้ามี) 

2.2.5 หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 

3. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด 

ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความเสียหาย
เดียวกันนี้ไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทำในนามของ      
ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ ้น แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยไว้ 
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4. การรับช่วงสิทธิ   

ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองต่อบุคคลใด  ๆหรือองค์กรใด  ๆเฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ายค่าทดแทนไป ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดำเนินการที่จำเป็นเพ่ือป้องกันสิทธิทั้งหลายเช่นว่า  
นั้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสียหายต่อสิทธิของบริษัท 

   ข้อยกเว้นเพิ่มเติม  -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็ค
เดินทางเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที่เกิดจาก
สาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกที ่ผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย (ถ้ามี) 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะ
โดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลย
ของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินนั้น 

3. ความเสียหายหรือการถูกทำลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทาง 
รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
กระบวนการซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำความสะอาด หรือการ
ดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือ
ทางราชการ ตำรวจของประเทศนั้นๆ  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การสญูหายหรอืเสียหายของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง 

   คำจำกดัความเพิม่เตมิ  -    

การชงิทรพัย ์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้
กำลังประทุษร้ายเพ่ือ 

1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ 

2) ให้ย่ืนให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 

3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ 

4) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ 

5) ให้พ้นจากการจับกุม 
ทั้งนี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่
ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 

การปลน้ทรพัย ์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 

   ความคุม้ครอง   -   

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางได้แก่ หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยวจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ใช้การเอกสารดังกล่าวได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง 

1. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะของสถานที่พักของผู้เอาประกันภัยที่ถูกล็อกไว้   

2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง   บริษัทจะจ่าย
ค่าทดแทนสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่  ตั๋ว
เดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้รับผิดชอบหรือ
การรับประกันภัยประเภทอื่นสำหรับ 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารใหม่  

2.2 ค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติมสำหรับเหตุจำเป็นที่ต้องเลื่อนการเดินทางขากลับ 
เพราะไม่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานกงศุล ภายในวันครบกำหนดระยะเวลาที่
ต้องเดินทางกลับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

   เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม   -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเท่านั้น) 

   การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย   -   

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับจากวันที่มีการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยค่าใช้จ่ายของผู้
เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี 
3. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี 
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย 
5. เอกสารยืนยันการสูญหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่

เกิด การสูญเสียหรือเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถาน
พำนักนั้น(ถ้ามี) 

6. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 

   ข้อยกเว้นเพิ่มเติม   -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหาย หรือที่เกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

1. การสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทย หรือ
ภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดการเดินทางตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

2. การสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการเดินทาง ขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่
สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจาก
การละเลยของบคุคลผู้เอาประกันภัยในการดแูลรกัษาและปอ้งกนัไวก้่อนตามสมควรเพื่อความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น 
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3. ความเสียหายหรือการถูกทำลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทาง รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซมทำความ
สะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือ
ทางราชการ ตำรวจของประเทศนั้นๆ  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การไปเยีย่มผู้เอาประกนัภัย 

   ความคุ้มครอง -   

การประกันภัยนี ้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทาง
ร่างกายหรือการเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่างการเดินทางในระยะเวลาประกันภัยโดยความบาดเจ็บทางร่างกาย
หรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นที่ตกลงกันว่า 
ค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองในส่วนนี้จะเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

บริษัทจะจัดหาและชดใช้ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางไปและกลับ ให้แก่
สมาชิกในครอบครัว หรือญาติใกล้ชิดของผู้เอาประกันภัยจำนวน 1 คนในการไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 
รวมทั้งบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าการเยี่ยมไข้มีความจำเป็นและมีผลต่อการรักษา ดังนั้นการเยี่ยมไข้
ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนการเดินทาง         

   เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยเท่านั้น) 

1. เงื่อนไขเพิ่มเติม 

1. สภาพทางการแพทย์ของผู้เอาประกันภัยทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ตามคำสั่งจากแพทย์
ผู้ให้การรักษาระบุห้ามเคล่ือนย้ายผู้เอาประกันภัย 

2. ไม่มีสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่สิบแปด (18) ปีขึ้นไป อยู่
กับผู้เอาประกันภัย 

2. การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรับรองแพทย์/ รายงานทางการแพทย์ (Medical Report) 
3. เอกสารยืนยันจากแพทย์ผู้ให้การรักษาระบุห้ามเคล่ือนย้ายผู้เอาประกันภัย 
4. หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยรักษาตัวอยู่ในต่างประเทศโดยลำพัง 
5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง 
6. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การสง่ผูเ้ยาวเ์พือ่เดนิทางกลบัประเทศ 

  ความคุ้มครอง   -   

การประกันภัยนี ้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยใน อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่าง
การเดินทางในระยะเวลาประกันภัย โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะจัดหาและชดใช้ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
สำหรับการเดินทางกลับประเทศถิ่นฐาน ให้แก่บุตรของผู้เอาประกันภัยจำนวน 1 คน ซึ่งได้เดินทางไปกับผู้เอา
ประกันภัย แต่ต้องถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในต่างประเทศโดยไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากผู้เอาประกันภัยกำลังรักษา
ตัวอยู่ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ หรือผู้เอาประกันภัยได้รับการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นฐานเนื่องจากการ
เสียชีวิต หรือเพ่ือรับการรักษาต่อในประเทศถิ่นฐาน ทั้งนี้ค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองในส่วนนี้จะเท่ากับ
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

   เงื่อนไขและขอ้กำหนดเพิ่มเตมิ   -   (ใช้บังคับเฉพาะขอ้ตกลงคุ้มครองการสง่ผู้เยาวเ์พื่อเดนิทางกลบัประเทศ
เท่านั้น) 

บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าการส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานเป็นสิ่งจำเป็น มีความ
จำเป็น และการส่งผู้เยาว์เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทยดังกล่าวนั้นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนการ
เดินทาง 

   การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย   -   

ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน (30 วัน) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง 
3. ใบรับรองแพทย์/ รายงานทางการแพทย์ (Medical Report) 
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 

 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเทา่ที่
จะกระทำได้แล้ว 
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ขอ้ตกลงความคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารขยายระยะเวลาโดยอตัโนมตั ิ

   คำจำกคัดวามเพิม่เตมิ -   

เหตกุารณซ์ึง่ไมอ่าจ
คาดการณไ์ด ้

หมายถึง 1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเกิดภัยธรรมชาติ 
2. เครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด 
3. ผู้เอาประกันภัยถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน เนื่องจาก

สายการบินขายตั ๋วโดยสารเก ินจำนวนที ่น ั ่ งบน
เครื่องบิน 

4. ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยจน
เป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ตามความเห็น
ของแพทย์ผู้ดูแล 

   ความคุ้มครอง  -   

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ  หากการเดินทางขากลับของ ผู้
เอาประกันภัยถูกเลื่อนออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผู้เอาประกันภัย บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อน
ออกไป โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติม ทั ้งนี้การขยายระยะเวลาเอาประกันภัย
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือป่วย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท และ/หรือแพทย์ผู้ให้การรักษา 

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเนื่องจากสาเหตุที่คุ ้มครองข้างต้นนั้นไม่ขยาย
รวมถึง ข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง ข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเครื่องบิน ข้อตกลง
คุ้มครองการชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการ
เจ็บป่วย (ถ้ามี) และขยายระยะเวลานี้ มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินสิบห้าวัน (15 วัน) นับจากวันเกิดเหตุ หรือตาม
เวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การชดเชยเงนิสดระหวา่งการพกัรักษาตวัในฐานะผูป้ว่ยในอนัเนือ่งมาจากการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ย 

   ความคุ้มครอง   -   

การประกันภัยนี ้ให้ความคุ ้มครองกรณีผู ้เอาประกันภัยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือ
การเจ็บป่วยที่ได้รับในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิด
จากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  ตามความจำเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์  

บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเงินสดรายวันให้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) ตามจำนวนวันที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในเป็นจำนวน ……….. บาทต่อวัน (สูงสุด 
5,000 บาท)  หรือตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลัง
ระยะเวลาที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรวมกันสูงสุดไม่เกิน ........... วัน 
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้งนับจากวันแรกของของการเข้ารับ  การรักษาตัว
ในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และต่อการเดินทางแต่ละครั้ง หรือตามเวลา (ถ้า
มี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจำเป็นทางการแพทย์ใน
ฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษานั้นผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้อง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย
จำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) สำหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 

1. การสลายนิ่ว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac 

Catheterization)  
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus  Operations) 
7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
8. การตัดช้ินเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy) 
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า 
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10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
12. การเจาะช่องเย่ือหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
13. การเจาะช่องเย่ือหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic 

Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
14. การเจาะช่องเย่ือบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
16. การตัดช้ินเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 

การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมนั้นต้องเกิดขึ้น
ภายในสามสิบวัน (30 วัน) หลังจากเกิดอุบัติเหตุ การเข้ารับการรักษาตัวฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเวช
กรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีความจำเป็น และไม่สามารถเลื่อนการรักษาออกไปจนกว่าผู้
เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศถิ่นฐาน 

ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทหรอืหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน 

    เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม   -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดระหว่างการพัก
รักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเท่านั้น)  

การเรียกร้องผลประโยชน์และส่งหลักฐานความเสียหาย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรับรองแพทย์/รายงานของแพทย์ 
3. ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล 
4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
5. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า

มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได้แล้ว 
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    ข้อยกเวน้เพิม่เตมิ   -   (ใช้บังคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการชดเชยเงนิสดระหวา่งการพักรกัษาตวัในฐานะ
ผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเท่านั้น) 

การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกดิจาก 

1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  

2. การตรวจร ักษาหรือการแก้ไขภาวะที ่ เป ็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้าน
พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 

3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค 
ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนกัตวั หรือ การผ่าตัดอันมลีักษณะเลือกไวเ้วน้แตเ่ปน็การตกแต่ง
บาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

4. การตั้งครรภ์ แท้งบตุร ทำแทง้ การคลอดบตุร โรคแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภ์ การแกไ้ขปัญหา
หากมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรอืคุมกำเนิด 

5. โรคเอดส์ หรือ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

6. การตรวจรักษา หรือป้องกัน การใช้ยา หรือ สารต่างๆเพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้
ฮอร์โมนในวยัใกลห้มดหรอืหมดระด ูการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรอืชาย การรักษา
ความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

7. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอการผ่าตดัการพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการ
รักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
เข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกการตรวจรักษาหรือตรวจ
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ 

8. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับ
อุปกรณ์เพื่อการมองเห็นหรือการรักษาความปกติของการมองเห็น 

9. การบริการหรือการผ่าตดัเกีย่วกับการบาดเจ็บหรือการเจบ็ปว่ยทีไ่ม่จำเปน็อันเกิดขึ้นเพื่อหวัง
ผลกำไรหรือเพื่อการฉ้อโกงจากกรมธรรม์ประกันภัย 

10. การตรวจรกัษา หรือผ่าตดัเกี่ยวกบัฟนั หรือเหงือก การทำฟนัปลอม การครอบฟนั การรกัษา
รากฟัน การอุดฟัน การจัดฟัน ขูดหนิปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็น
อันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษา
รากฟันหรือใส่รากเทียม 

11. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
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12. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที ่เกี ่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถงึสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความ
ผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล 

13. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรือการหยุดหายใจ
ขณะหลับ การตรวจหรอืการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

14. การปลูกฝีหรอืการฉดีวคัซนีป้องกันโรค ยกเว้นการฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคพษิสนุขัภายหลังการ
ถูกสัตว์ทำร้ายและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ 

15. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่ปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การ
รักษาโดยการนวดและการกดจุด เป็นต้น  

16. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง ให้แก่
ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรกัษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่
สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

17. กาย - อุปกรณเ์ทยีมทกุชนดิ ได้แก ่ไม้เทา้ แว่นตา เครื่องชว่ยให้ไดย้นิ (Hearing Aid) เครือ่งชว่ย
การพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนร่วมยั่วยุ ให้
เกิดการทะเลาะวิวาท 

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
หรอืขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ผู้รับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ๊ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้น
หรือกำลังลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูนหรอืเครือ่งร่อนหรือบนัจีจ้ั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ 

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้นหรือลงหรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบิน
พาณิชย์ 

22. การบาดเจ็บทีเ่กิดขึน้ขณะทีผู่้ไดร้ับความคุ้มครองขบัขีห่รือปฏิบตัหินา้ทีเ่ปน็พนกังาน ประจำใน
อากาศยานใดๆ 

23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์

24. การผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาลใดๆ ที่แพทย์ของบริษัทลงความเห็นว่าไม่เป็นจำเป็น หรือ
สามารถ เลื่อนการรักษาออกไปก่อนได้จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางกลับประเทศไทย 
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25. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหต ุ

 
 



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

pisut
Text Box
CX202104-42-1.1


	หมวดที่ 1  คำจำกัดความ -
	กรมธรรม์ประกันภัย
	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 
	หมายถึง
	อุบัติเหตุ
	การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 
	หมายถึง
	การบาดเจ็บ
	อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเกิดขึ้นภายหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ทั้งนี้ ต้องปรากฎชัดเวจว่าเกิดขึ้นโดยตัวเองและโดยอิสระจากเหตุอื่น
	หมายถึง
	การเจ็บป่วย
	การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
	หมายถึง
	ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
	ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญาประกันภัย(ถ้ามี)ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
	หมายถึง
	ความรับผิดส่วนแรก
	สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ และมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่ (Major Surgery) และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
	หมายถึง
	โรงพยาบาล
	สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น “สถานพยาบาลเวชกรรม” ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 
	หมายถึง
	สถานพยาบาลเวชกรรม
	สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ ซึ่งดำเนินการโดยแพทย์ ทำการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้
	หมายถึง
	คลินิก
	ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือคู่สมรสตามกฎหมายหรือบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
	หมายถึง
	แพทย์
	ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
	หมายถึง
	พยาบาล
	ผู้เอาประกันภัยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง (6 ชั่วโมง) ติดต่อกัน ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็น ผู้ป่วยใน แล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบหกชั่วโมง (6 ชั่วโมง)
	หมายถึง
	ผู้ป่วยใน
	ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน
	หมายถึง
	ผู้ป่วยนอก
	หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจำเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
	หมายถึง
	มาตรฐานทางการแพทย์
	การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
	หมายถึง
	ความจำเป็นทางการแพทย์
	1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
	2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน
	3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
	4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผู้รับบริการนั้นๆ
	ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก  ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น  
	หมายถึง
	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
	บริษัท หรือนิติบุคคล หรือตัวแทน หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทางและบริการต่างๆแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตหรือแต่งตั้งจากบริษัท 
	หมายถึง
	หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 
	โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแลหรือรักษา
	หมายถึง
	สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
	ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus)  การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ำเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV โรคที่ทำให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
	หมายถึง
	เอดส์ (AIDS)
	ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป
	หมายถึง
	ปีกรมธรรม์ประกันภัย
	สถานที่ซึ่งเป็นที่พักอาศัยตามปกติของผู้เอาประกันภัยในประเทศไทย
	หมายถึง
	ที่อยู่อาศัย
	การเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทางในฐานะผู้โดยสารของสายการบินพาณิชย์ รวมถึงการหยุดพักเพื่อเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนเครื่องบิน
	หมายถึง
	เส้นทางการเดินทาง
	สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งที่ได้รับค่าขนส่งจากผู้โดยสาร (ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้ขนส่งเหล่านั้น 
	หมายถึง
	ผู้ขนส่ง
	บริการของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารขนาดใหญ่ (Coach) รถไฟ เรือโดยสารขนาดใหญ่ (Ferry) ที่มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลทั่วไปโดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง
	หมายถึง
	ขนส่งสาธารณะ
	การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
	หมายถึง
	การก่อการร้าย
	รูปแบบใดๆ ก็ตามของการประท้วงของผู้ใช้แรงงานหรือนัดหยุดงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดงาน ขัดขวาง หรือแทรกแซงการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
	หมายถึง
	การประท้วงหรือการนัดหยุดงาน
	เครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง เฮลิคอปเตอร์
	หมายถึง
	เครื่องบิน
	หมวดที่ 2  เงื่อนไข และข้อกำหนดทั่วไป -
	2.1 สัญญาประกันภัย
	2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
	กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
	2.3 ระยะเวลาเอาประกันภัย
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip)
	การเดินทางมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ที่ผู้เอาประกันภัยออกจากที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจเพื่อเดินทางมุ่งตรงไปยังสถานีต้นทางประเทศไทยเพื่อจะเริ่มต้นการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้และสิ้นสุดไม่ว่าเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน
	1) การสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
	2) ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางกลับมาถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือ
	3) ยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาที่กลับถึงประเทศไทย
	2.3.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip)
	เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้งโดยให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกิน............วัน (สูงสุด 180 วัน)
	ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

	2.8 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
	2.9 เงื่อนไขบังคับก่อน

	หมวดที่ 3  ข้อยกเว้นทั่วไป -
	3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือมีสารพิษเข้าร่างกาย การใช...
	3.2 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
	3.3 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การที่ประชาชนก...
	3.4 การก่อการร้าย
	3.5 การกระทำโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย การยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทำลาย โดยศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล  3.4      การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อ...
	3.6 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
	3.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินสามสิบวัน (30 วัน) บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้า...
	3.8 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
	3.9 ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/ หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
	3.10 ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดิน
	หมวดที่ 4  ข้อตกลงคุ้มครอง -
	ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่...
	ความคุ้มครอง  -
	การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือก...

	การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย
	1.  การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
	1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
	1.2 ใบมรณบัตร
	1.3 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ และสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
	1.4 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง
	1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
	1.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

	2 การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
	2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
	2.2 ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
	2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/ หรือหลักฐานการเดินทาง
	1. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
	1.1 การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
	1.2 การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
	1.3 การบาดเจ็บจากความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่ผู้เอาประกันภัยเป็นอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นก่อนวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
	1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
	1.5 การแท้งบุตร เว้นแต่การแท้งบุตรนั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง
	1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
	1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
	1.8 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่...

	2. การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว
	2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะที่โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จ...
	2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
	2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำเครื่องบินใดๆ
	2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม


	การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน
	หมายถึง
	แพทย์ทางเลือก
	ความคุ้มครอง -
	ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง มีดังต่อไปนี้ -
	1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา เช่น ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรักษาทั่วไป ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ
	2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ...
	3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจำเป็นทางการแพทย์
	4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่เกินกว่าสิบสี่วัน (14 วัน)
	5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้สำหรับผู้ป่วย และค่าการพยาบาลประจำวัน
	6. ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าหัตถการทางการแพทย์

	การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย -
	ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเท่านั้น)
	การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
	1. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่กำลังเป็นอยู่หรือมีอาการกำเริบของโรคที่สืบเนื่องจากสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่
	2. การตรวจรักษาหรือการแก้ไขภาวะความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
	3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรั...
	4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จำเป็นต้องกระทำอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง...
	5. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
	6. การตรวจรักษาโรค อาการ หรือภาวะที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตประสาท โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม ภาวะเครียด วิกลจริต ความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพันธุกรรม
	7. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	8. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
	9. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
	10. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
	11. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
	12. การรักษาพยาบาล การตรวจรักษา ที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบันรวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น
	13. กาย–อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
	14. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ หรือเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติ...
	15. การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกำไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
	16. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
	17. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
	18. ผู้เอาประกันไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำก่อนการเดินทาง
	19. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
	20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร...
	21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
	22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
	23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
	24. ผู้เอาประกันเดินทางไปประเทศ พื้นที่ การจัดงาน ในบริเวณที่รัฐบาลไทยหรือรัฐบาลประเทศที่จะเดินทางไปแนะนำไม่ให้เดินทางอย่างเด็ดขาด
	ข้อตกลงคุ้มครอง
	ความคุ้มครอง -
	เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยเท่านั้น)
	การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย
	ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย)
	ความคุ้มครอง -
	ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยเท่านั้น)
	คำจำกัคดวามเพิ่มเติม -
	บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่าง ทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย
	หมายถึง
	บุคคลภายนอก
	ความคุ้มครอง -
	เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น)
	ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น)
	ข้อตกลงคุ้มครอง
	ความคุ้มครอง -
	บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้จากที่ใดสืบเนื่องจากการยกเลิกการเดินทางที่วางแผนไว้หลังจากที่การประกันภัยนี้มีผลบังคับแ...
	1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต  ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำนาจ หรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแล เพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่อง...
	2. คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรสเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงาน...
	3. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายใดๆจากศาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ทราบมาก่อนที่จะได้มีการเอาประกันภัยนี้
	4. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ ภายใน…………สัปดาห์ (ได้สูงสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์) ก่อนวันออกเดินทางทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดเวลาได้

	ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทางเท่านั้น)
	ความคุ้มครอง -
	ข้อยกเว้นเพิ่มเติม -   (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทางเท่านั้น)
	ความคุ้มครอง -
	การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลักฐานความเสียหาย
	ความคุ้มครอง -
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	หมายถึง
	บุคคลภายนอก
	กระเป๋าเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยนำติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
	หมายถึง
	กระเป๋าเดินทาง
	หมายถึง
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