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กรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศแบบพิเศษ

โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป ็นสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี และเพ่ือเปนการตอบแทน
เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบ ังคับ เง่ือนไขและขอกําหนดทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสาร
แนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี

หมวดท่ี 1 คําจํากัดความ
ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเด ียวกัน
ทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภ ัยน้ี
1. บริษัท หมายถึง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง่ือนไขและขอกําหนดทั่วไป

ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง
ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรม
ประกันภัยน้ี ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงแหงสัญญาประกันภัย

3. ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยน้ี และ/หรือ
เอกสารแนบ

4. ผูอยูในอุปการะ หมายถึง ผูอยูในอุปการะของผูเอาประกันภัยและไดระบุช่ือไว ในตารางกรมธรรม
ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบทาย ไดแก
(1) คูสมรสของผูเอาประกันภัย ที่มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณในวันที่กรมธรรม

ประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก
(2) บุตรตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย หรือของคูสมรสซึ่งยังมิไดสมรสท่ีมี

อายุต้ังแต 1 ป ถึง 20 ปบริบูรณ หรืออายุไมเกิน 23 ปบริบูรณ ซึ่งกําลังศึกษา
อยูในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษาในวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผล
บังคับเปนครั้งแรก

5. ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผูเอาประกันภัย และ/หรือผูอยูในอุปการะของผูเอาประกันภัยเฉพาะบุคคลท่ีระบุ
ช่ือไวในตารางกรมธรรมประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบทาย

6. ญาติใกลชิด หมายถึง คูสมรส (รวมถึงคูสมรสที่มิไดจดทะเบียนสมรส) บิดามารดาตามกฎหมาย
บุตรตามกฎหมาย หรือพ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

7. การเดินทางตางประเทศ หมายถึง การเดินทางออกนอกประเทศภูมิลําเนา
8. ประเทศภูมิลําเนา หมายถึง ประเทศที่อยูอาศัยของผูไดรับความคุมครอง
9. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผลที่

ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
10. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ

และโดยอิสระจากเหตุอื่น
11. การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการไดรับเช้ือโรคตางๆ ซึ่งจําเปนตอง

ไดรับการรักษาจากแพทยที่เกิดขึ้นกับผูไดรับความค ุมครองในระหวางที่
กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับ
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12. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆหมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบ ัติเหตุ และทําให
ผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ไดรับบาดเจ็บ

13. แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได ขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
และไดรับอนุญาต ใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถ่ินที่ใหบริการทาง
การแพทย หรือทางดานศัลยกรรมแตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูไดร ับความคุมครอง
เองหรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตามกฎหมาย

14. ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ติดตอ
กันไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยในโดยไดรับการวินิจฉัย
และคําแนะนําจากแพทยตามขอบงช้ี ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทยและในระยะ
เวลาที่เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยน้ันๆ และใหรวม
ถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ช่ัวโมง

15. ผูปวยนอก หมายถึง ผูที่ไดรับบริการอันเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูปวยนอกหรือในหอง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
ซึ่งไมมีความจําเปนตามขอวินิจฉัยและขอบงช้ีที่เป ็นมาตรฐานทางการแพทย
ในการเขารักษาเปนผูปวยใน

16. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไว
คางคืนและมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจํานวนบุคลากรทางการแพทย
ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการท่ีครบถวนโดยเฉพาะอยางย่ิงมีหอง
สําหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปน
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตน้ันๆ

17. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวค างคืน
และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามกฎหมายของอาณาเขตน้ันๆ

18. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดําเนินการโดยแพทย
ทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

19. ศูนยบริการ หมายถึง บริษัทที่ใหความชวยเหลือทางการแพทย ซึ่งบริษัทไดแตงต้ังขึ้นในเวลาใดๆ
และกําหนดไวในเอกสารแสดงการคุมครองซึ่งบริษัทออกใหกอนการเดินทาง

20. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากลและนํามา
ซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตามความจําเปนทางการแพทย
และสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บปวย การตรวจพบ
ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)

21. คาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อเทียบกับการให
บริการท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวย
ทั่วไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก ซึ่งผูไดรับความ
คุมครองเขารับการรักษาน้ัน
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22. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเง่ือนไขดังน้ี
(1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัยและการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ

หรือการเจ็บปวยของผูรับบริการ
(2) ตองมีขอบงช้ีทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐาน

เวชปฏิบัติปจจุบัน
(3) ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัว

ผูรับบริการหรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว
(4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวย

ที่เหมาะสมตามความจําเปนของภาวะการบาดเจ็บ หรือการ
เจ็บปวยของผูรับบริการน้ันๆ

23. สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแแทรกซอน) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น
(Pre-existing Condition) กับผูไดรับความคุมครอง ภายใน 24 เดือนกอนวันที่กรมธรรม

ประกันภัยน้ีจะมีผลบังคับ ซึ่งมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําใหบุคคลทั่วไป
พึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษาหรือทําใหแพทยพึงใหการ
วินิจฉัยดูแลหรือรักษา

24. เอดส (AIDS) หมายถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ซึ่งเกิด
จากการติดเช้ือไวรัสเอดส และใหหมายความรวมถึงการติดเช้ือ
จุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอกรายแรง (Malignant Neoplasm) หรือ
การติดโรค หรือการเจ็บปวยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปน
เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus)
การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ใหรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะเช้ือที่ทําให
เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)
เช้ือที่ทําใหเกิดโรคลําไสอักเสบหรือเรื้อรัง (Organism of Chronic
Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราที่แพรกระจายอยูทั่วไป
(Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกรายแรง (Malignant
Neoplasm) ใหรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma
เน้ืองอกเซลนํ้าเหลืองที่ระบบศูนยประสาทสวนกลาง (Central
Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรครายแรงอื่นๆ ซึ่งเปนที่รูจัก
ในปจจุบันน้ีวาเปนอาการของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired
Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหคนที่เปน
เสียชีวิตอยางกระทันหัน เจ็บปวย หรือทุพพลภาพ
โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ใหรวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus)โรคที่ทําใหเยื่อสมองเสื่อม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส

25. ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบงัคับ หรือ
นับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
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26. การกอการราย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคล
หรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทํา
การแทน หรือที่เก่ียวเน่ืองกับองคกรใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพ่ือ
ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน
รวมทั้งเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
สวนหน่ึงสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลัว

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขและขอกําหนดท่ัวไป
1. สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษัทเช่ือถือขอแถลงของผูไดรับความคุมครองในใบคําขอเอาประกันภัยและขอแถลง
เพ่ิมเติม (ถามี) ที่ผูไดรับความคุมครองไดใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออก
กรมธรรมประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไวให

ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหน่ึง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด
แตปกปดขอความจริงน้ันไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงน้ันๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียก
เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได

บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหน่ึง

2. ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปล่ียนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยน้ี รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยน้ี หรือ
ในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูไดรับความคุมครองซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย

3.1 ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุมครองใหเริ่มตนต้ังแตผูไดรับความคุมครองเดินทางออก
จากสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานเพ่ือเดินทางโดยตรง (Direct Transit) ไปตางประเทศ และการเดินทางนั้นตอเน่ือง
กันไปจนกระท่ังผูไดรับความคุมครองเดินทางกลับถึงสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางาน หรือสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

3.2 ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายป (Annual Trip) เพ่ือคุมครองการเดินทางหลายคร้ัง โดยใหมีระยะเวลาคุมครอง
ในแตละครั้งเชนเดียวกับขอ 3.1 และระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน 180 วัน

หากผูไดรับความคุมครองเขารับการรักษาพยาบาลในชวงระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และจําเปนตองรักษา
ตอเน่ืองในฐานะผูปวยใน กรมธรรมประกันภัยน้ีจะขยายความคุมครองไปจนกระทั่งผ ูไดรับความคุมครองออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

4. การแจงความเสียหาย
ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บปวยโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร
จึงไมอาจแจงใหบริษัททราบในทันทีได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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5. การตรวจทางการแพทย
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรับความคุมครองเทาที่จําเปนกับการประกันภัย
น้ี และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปน และไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท

6. การจายคาทดแทน
บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนหรือ
ถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาตอบแทนอยางอื่นจะจายใหแก
ผูไดรับความคุมครอง

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษ ัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลง
คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งน้ีจะไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรา
รอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งน้ีนับต้ังแตวันที่ครบกําหนดชําระ

หากการรักษาพยาบาลไดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษัทจะจาย
ผลประโยชนโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล

7. การชําระเบี้ยประกันภัย การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบ้ียประกันภัย
7.1 เบี้ยประกันภัยถึงกําหนดชําระทันที หรือกอนความคุมครองจะเริ่มตน โดยผูเอาประกันภัย
7.2 ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมประกันภัยหลังจากบริษัทไดออกกรมธรรม

ประกันภัยแลวจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัย เวนแตในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไมไดรับอนุม ัติวีซา (VISA) โดยมี
หลักฐานยืนยันจากสถานทูต และผูไดรับความคุมครองตองแจงใหบริษัททราบกอนว ันเริ่มคุมครอง

7.3 ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายป (Annual Trip) การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยจะเปนไปตามเง่ือนไขดังน ี้
7.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดดวยการส งหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยู ครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีน้ีบริษัท
จะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกนัภัย
ฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

7.3.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีได โดยการแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับบน้ี
ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปน้ี
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ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน

1
ระยะเวลาประกันภัย (ไมเกิน/เดือน) รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป

15
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเง่ือนไขในขอน้ี ไมวาจะกระทําโดยฝายใดก็ตาม ตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทาน้ัน
ไมสามารถเลือกยกเลิกความคุมครองเพียงสวนหน่ึงสวนใดระหวางปกรมธรรมประกันภัยได

ทั้งน้ี หากผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต ซึ่งเปนการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไมไดรับความค ุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกนัภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

8. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรอง
ตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพ ิพาทน้ันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสร ิม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

9. การขยายระยะเวลาคุมครองโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่มีระยะเวลาประกันภัยสิ้นสุดลงแตผูไดรับความคุมครองยังไมสามารถเดินทางกลับมายังประเทศภูมิลำเนาได
เน่ืองจากการลาชาของยานพาหนะซึ่งอยูนอกเหนือจากการควบคุมของผูไดรับความคุมครอง การประกันภัยน้ี
จะขยายระยะเวลาคุมครองไปอีก 24 ช่ัวโมง โดยผูเอาประกันภัยไมตองชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ิม

10. เง่ือนไขบังคับกอน
บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี เวนแตผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
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หมวดท่ี 3 ขอยกเวนท่ัวไป
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ี ไมคุมครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเน่ือง
จากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังตอไปน้ี
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายตอเน่ืองทุกประเภท
2. คาใชจายที่เกิดขึ้น หรือความรับผิดเก่ียวกับติดเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) รวมถึงการเจ็บปวยจาก

โรคเอดส (AIDS) และ/หรือการเรียกรองใดที่เกิดจากเช้ือโรคที่ถายทอดทางเพศสัมพันธ
3. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศ

สงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศ ึก

4. การกอการราย
5. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม

ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง
6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด

ในกระบวนการนิวเคลียรได
7. ขณะที่ผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเวนความคุมครองตามที่ระบุไว ในกรมธรรมหรือเอกสารแนบทาย (ถามี)

หมวดท่ี 4 ขอตกลงคุมครอง
ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เง่ือนไขและขอกําหนดทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย
และเพ่ือเปนการตอบแทนเบ้ียประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครอง ดังตอไปน้ี



ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เน่ืองจากอุบัติเหตุ

ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอ ันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ
และทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองต องรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บน้ันเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังน้ี

หมวด CTA 1
คํานิยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายต้ังแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง

การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง
และมีชอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา

และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต
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2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงน้ันไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับแต
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวา
ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเช ิง

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางต้ังแตขอมือ หรือเทาต้ังแตขอเทา หรือ
สายตาสองขาง

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางต้ังแตขอมือ และเทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทา
5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางต้ังแตขอมือ และสายตาหน่ึงขาง
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทา และสายตาหน่ึงขาง
7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางต้ังแตขอมือ
8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทา
9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหน่ึงขาง

บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเทาน้ัน

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงค ุมครองนี้รวมกันไมเกินจํานวนเงินตามที่
ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี้ยังไมเต ็มจํานวนเงินเอาประกันภัย
บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทาน้ัน



การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต กาสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ
1. กรณีเรียกรองคาทดแทนเน่ืองจากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเน่ืองจากอุบัติเหตุ

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือส ูญเสียอวัยวะ สายตา
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง

2. กรณีเรียกรองคาทดแทนเน่ืองจากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผูรับประโยชนจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต
โดยคาใชจายของผูรับประโยชน
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบมรณะบัตร
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ "ตาย" ของผูไดรับความคุมครอง
6. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง หรือหลักฐานการเดินทาง
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน

ขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีว ิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง เน่ืองจากอุบัติเหตุ)

การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี

1.1 การกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คําวา "ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา" น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
1.3 การไดรับเช้ือโรค ปรสิต เวนแตการติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจาก

อุบัติเหตุ
1.4 การแทงบุตร

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปน้ี
2.1 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองแขงรถหรือแขงเรือทุกชน ิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย

โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน
เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตนํ้า
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การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว



2.2 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพ่ือบรรท ุกผูโดยสาร
และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

2.3 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่ หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.4 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ
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หมวด CTA 2
คํานิยาม
คาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาล หมายถึง คาใชจายที่จายไปจริงสําหรับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวย

ไดแก คาหอง คาอาหาร คาแพทย คาศัลยแพทย คาพยาบาล คาใชจายที่จําเปน
และสมควรตามมาตรฐานทางการแพทยรวมทั้งคาอุปกรณทางการแพทย
และคารักษาฟนเฉพาะฟนแทที่เสียหายเน่ืองจากอุบัติเหตุ

แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน

ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครอง
1. คาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย หากผูไดรับความคุมครอง

ไดรับบาดเจ็บทางรางกายโดยอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกระทันหันหรือเฉียบพลัน (Acute) และไมสามารถ
คาดการณได ซึ่งการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยน้ันเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย จนเปนเหตุใหตองรับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกในตางประเทศ ในฐานะผูปวยในและ/หรือผูปวยนอกแลวแตกรณี

ทั้งน้ี หากผูไดรับความคุมครองมีความจําเปนตองไดรับการต ิดตามผลการรักษาตอเนื่องในประเทศไทยหลังจากกลับจาก
การเดินทาง การเขารับการรักษาพยาบาลจะตองกระทําภายใน 12 ช่ัวโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และจํานวนเงินสูงสุด
ที่บริษัทจะชดใชสําหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน้ีไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
หรือไมเกิน 7 วันแลวแตจํานวนใดจะนอยกวา

2. คาใชจายในการเคล่ือนยาย หากผูไดรับความคุมครองไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยสาหัส รวมถึงคาใชจายสําหรับผูดูแล
ที่มีคุณวุฒิสําหรับการน้ันซึ่งใหการดูแลระหวางการเคล่ือนยาย

3. คาใชจายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลําเนา หรือคาใชจายในการสงศพหรืออัฐิของผูไดรับความคุ มครองกลับประเทศ
ภูมิลําเนา หากผูไดรับความคุมครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันและไมสามารถ
คาดการณไดในระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาเอาประก ันภัย (ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท)

4. คาใชจายที่เกิดขึ้นสําหรับญาติใกลชิดของผูไดรับความคุมครอง 1 ทานเพ่ือดูแลและรวมเดินทางกับผูไดรับความคุมครอง
กลับประเทศภูมิลําเนา ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไมสามารถชวยตัวเองได โดยใหคาใชจายสําหรับบัตรโดยสารไป-กลับ
ในการเดินทางช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาอาหารท่ีจําเปนและเหมาะสม

แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากประกันภัยอื่นมาแลว บริษัท
จะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทาน้ัน

บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงค ุมครองนี้ ตามจํานวนเงินที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเดินทางแตละครั้ง

การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ี บริษัทจะจายคาทดแทนโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล



เง่ือนไขความคุมครอง (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนๆ)
1. การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน การเคล่ือนยาย ตองไดรับความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษัทกอน ยกเวน

กรณีฉุกเฉินที่อยูในสภาพเปนอันตรายตอชีวิต สามารถกระทําไดทันที แตตองแจงใหศูนยบริการหรือบริษัททราบภายใน
48 ช่ัวโมง

2. คาใชจายที่เกิดขึ้นสําหรับญาติใกลชิดของผูไดรับความคุมครอง และคาใชจายในการสงศพกลับภูมิลําเนาตองไดรับ
ความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษัทกอน

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนๆ
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรม โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร ็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป
เพ่ือใหผูไดรับความคุมครองไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจาก
สวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูไดรับความคุมครองสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรอง
ยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพ่ือเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

ขอยกเวนแฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนๆ)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี

1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คําวา "ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา" น้ัน ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ต้ังแต
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
1.3 การรักษาใดๆ ที่เก่ียวกับการต้ังครรภ รวมถึงคลอดบุตรและการแทงบุตร
1.4 คาใชจายที่เก่ียวกับการบริการทางทันตกรรม การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปล่ียนหรือใสฟนปลอม เวนแต

การรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเล่ือน (Spondylolisthesis)

กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ
Spondylolysis เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

1.6 การรักษาโรคหรือภาวะที่เก่ียวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด
1.7 สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
1.8 การรักษาพยาบาลที่ไมไดเปนการรักษาแผนปจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทยทางเลือก (Alternative Treatment) เชน

การฝงเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เปนตน
1.9 กาย-อุปกรณเทียมทุกชนิด ไดแก ไมเทา แวนตา เครื่องชวยใหไดยิน (Hearing Aid) เครื่องชวยการพูด (Speech Device)

เครื่องกระตุนหัวใจทุกชนิด
1.10 คาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดจากแพทยที่เปนผู ไดรับความคุมครองเอง หรือเปนบิดา มารดา คูสมรส

หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง
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2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
2.1 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองแขงรถหรือแขงเรือทุกชน ิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย

โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน
เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตนํ้า

2.2 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียนเพ่ือบรรทุก
ผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

2.3 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.4 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรม ที่มีความผิดสถานหนักหรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม



บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงค ุมครองนี้ ตามจํานวนวันที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
คิดคาหองพักผูปวยปกติหรือหองพักผูปวยหนัก (ICU, CCU) ตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สูงสุดไมเกิน
จํานวนวันที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเด ินทางแตละครั้ง

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนเงินสดรายวันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยใน
หมวด CTA 3

ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองหากผูไดรับความคุมครองตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยในในระหวาง
ระยะเวลาเอาประกันภัย อันเน่ืองมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยซึ่งไดรับความคุมครองภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชน
คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ (CTA2)

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนเงินสดรายวันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาลหร ือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยใน
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรม โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

14



15

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทาง

และทรัพยสินสวนตัวที่อยูภายในกระเปาเดินทาง
หมวด CTA 4

คํานิยาม
ทรัพยสินสวนตัว หมายถึง ทรัพยสินสวนตัวของผูไดรับความคุมครอง เสื้อผา เครื่องแตงกายซึ่งนําติดตัวไป

หรือซื้อมาในระหวางการเดินทาง และทรัพยสินน้ันจะตองบรรจุอยูใน
กระเปาเดินทางของผูไดรับความคุมครองและมิไดระบุไวในขอยกเวน

ตอรายการ หมายถึง ตอจํานวน 1 ช้ิน หรือ 1 คู หรือ 1 ชุด

ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองความสูญหายหรือความเส ียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปาเดินทาง
ซึ่งรวมถึงกระเปาเปที่บรรจุทรัพยสินสวนตัวที่ใชในการเดินทางของผูไดรับความคุมครองซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
จากเหตุการณดังตอไปน้ี
1. การชิงทรัพย การปลนทรัพย หรือการดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่ใชความรุนแรง
2. ความผิดพลาดในการขนกระเปาเดินทางของผูขนสง หรือการขนยายของกระเปาเดินทางที่อยูภายใตการควบค ุมดูแล

ของพนักงานโรงแรม
3. การลักทรัพยโดยปรากฏรองรอยงัดแงะภายในหองพักของผู ไดรับความคุมครองที่ถูกล็อคไว

การประกันภัยภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ผูไดรับความคุมครองไมอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง (CTA 5) (ถามี) ในเหตุการณเดียวกันได

เง่ือนไขความคุมครอง (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทางและ
ทรัพยสินสวนตัวท่ีอยูภายในกระเปาเดินทาง)
1. การรับชวงสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามขอตกลงคุมครองน้ีใหแกผูไดรับความคุมครองแลว บริษัทจะรับชวงสิทธิ
ของผูไดรับความคุมครองเพ่ือเรียกรองตอบุคคลหรือองคกรใดที่รับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายน ั้นเฉพาะ
ในสวนที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนไป ผูไดรับความคุมครองตองใหความรวมมือกับบริษัทในการสงมอบเอกสารตางๆ
พรอมดําเนินการที่จําเปนเพ่ือปองกันสิทธิเชนวาน้ัน และไมกระทําการใดๆ อันเปนที่เสียหายตอบริษัท

2. การเฉล่ียความเสียหาย
ถาในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นตอทร ัพยสินที่เอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินน้ันไดเอาประกันภัยไว
กับบริษัทอื่น บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงิน
เอาประกันภัยทั้งสิ้นและไมเกินกวาจํานวนเงินที่บริษ ัทไดรับประกันภัยไว

3. หนาท่ีของผูไดรับความคุมครองในการรักษาทรัพยสิน
ผูไดรับความคุมครองตองใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาและปองกันทรัพยสินตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของ
ทรัพยสินน้ัน

โดยบริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ตามความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข ึ้นจริง
แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตอรายการและชดเชยรวมกันไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามท่ีระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัย
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทาง
และทรัพยสินสวนตัวท่ีอยูภายในกระเปาเดินทาง

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุกระเปาเดินทางและทรัพยสิน
สวนตัวสูญเสียหรือเสียหาย โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. หนังสือรับรองเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายน้ันเกิดขึ้นในขณะที่

กระเปาเดินทางและทรัพยสินในกระเปาเดินทางของผูได รับความคุมครองอยูในความดูแลของพนักงานโรงแรมหรือผูขนสง
3. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในทองที่เกิดเหตุในกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายน้ันเกิดจากการใชกําลังประทุษราย

หรือโดยการขูเข็ญจากบุคคลอื่น
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสิน
สวนตัวท่ีอยูภายในกระเปาเดินทาง)
1. การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองความสญูเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิน ดังตอไปน้ี

1.1 กระเปาที่มีลักษณะไมใชกระเปาเดินทาง ไดแก กระเปาสตางค กระเปาถือ กระเปาที่มีลักษณะการใชที่มิใช
อยางกระเปาเดินทาง กระเปาใสคอมพิวเตอร

1.2 สัตวเล้ียง
1.3 ยานพาหนะที่เดินดวยเครื่องยนตและอุปกรณสวนควบ จักรยาน
1.4 สกีหิมะ เครื่องใชภายในบาน เครื่องดนตรี โบราณวัตถุ เครื่องครัว
1.5 ของที่ระลึก สินคาหรือสินคาตัวอยาง
1.6 สุราหรือเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
1.7 โทรศัพทเคล่ือนที่ อุปกรณสื่อสาร อุปกรณอิเล็คทรอนิคสทุกชนิด
1.8 เครื่องคอมพิวเตอร (รวมอุปกรณสวนควบและโปรแกรมขอมูล) ขอมูลที่บันทึกอยูในเทป โปรแกรม แผนดิสก

บัตรบันทึกขอมูลหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
1.9 อุปกรณที่เชาหรือใหเชา
1.10 ทองแทง เงินแทง เงินรูปพรรณ เครื่องเงิน เครื่องทองทั้งปวง เงินสด เหรียญกษาปณ เครื่องประดับมีคา เชน เพชร

อัญมณี
1.11 ใบหุน เอกสารตางๆ ต๋ัวเงิน เช็คเดินทาง เอกสารการเดินทาง
1.12 คอนแทคเลนส ฟนปลอม ขาแขนปลอม
1.13 ทรัพยสินที่งายตอการแตกหัก (Fragile articles) เวนแตเปนความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหมยานพาหนะที่ผ ูไดรับ

ความคุมครองโดยสารอยู
1.14 กระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัยที่สงไปลวงหนา หรือของที่ระลึก หรือทรัพยสินที่สงทางไปรษณีย หรือ

แยกขนสงไปตางหาก โดยมิไดไปดวยกันกับผูเอาประกันภัย
1.15 ทรัพยสินที่ไดรับการชดใชจากโรงแรมหรือผูขนสงแลว

2. การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ
ดังตอไปน้ี
2.1 การสึกหรอหรือการสึกกรอน การเสื่อมสภาพทีละนอย แมลงกัดกิน สัตวทําลาย การเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือ

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการดําเนินการโดยผูเอาประกันภัยเพ่ือการซอมแซม การทําความสะอาด
หรือการดัดแปลงแกไขทรัพยสิน

2.2 การร่ัวหรือการซึมของทรัพยสินที่เปนผงหรือของเหลวท ี่เก็บหรือบรรจุอยูในกระเปาเดินทาง
2.3 การถูกหนวงเหน่ียว การถูกยึด การถูกริบ หรือการถูกทําลายทรัพยสินโดยคําสั่งเจาหนาที่ศุลกากรหรือพนักงาน

ผูมีอํานาจตามกฎหมาย การขนสงสินคาผิดกฎหมาย หรือการทําการอื่นใดที่ขัดตอกฎหมาย
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง

หมวด CTA 5
ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองในกรณีกระเปาเดินทางของผูไดรับความคุมครอง ซึ่งอยูในความดูแลของผูขนสงมาถึงลาชา
หลังจากที่ผูไดรับความคุมครองเดินทางไปถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศตามกําหนดการเดินทาง ดังน้ี
1. หลังจากที่ผูไดรับความคุมครองเดินทางไปถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 12 ช่ัวโมง และ

กระเปาเดินทางยังไมอยูในความครอบครองของผูไดรับความคุมครอง บริษัทจะชดใชคาใชจายที่ผูไดรับความคุมครอง
ไดจายไปเปนคาเสื้อผาหรือของใชสวนตัวที่จําเปนตามท่ีผูไดรับความคุมครองไดจายไปจริง สูงสุดไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

2. หลังจากที่ผูไดรับความคุมครองเดินทางไปถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 24 ช่ัวโมง หากกระเปา
เดินทางยังไมอยูในความครอบครองของผูไดรับความคุมครอง บริษัทจะชดใชคาใชจายที่ผูไดรับความคุมครองไดจาย
ไปเปนคาเสื้อผา หรือของใชสวนตัวที่จําเปนเพ่ิมขึ้น ตามที่ผูไดรับความคุมครองไดจายไปจริงเพ่ิมจากขอ 1 อีกไมเกิน
รอยละ 30 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

3. หลังจากที่ผูไดรับความคุมครองเดินทางไปถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 48 ช่ัวโมง หากกระเปา
เดินทางยังไมอยูในความครอบครองของผูไดรับความคุมครอง บริษัทจะชดใชคาใชจายที่ผูไดรับความคุมครองไดจาย
ไปเปนคาเสื้อผา หรือของใชสวนตัวที่จําเปนเพ่ิมขึ้น ตามที่ผูไดรับความคุมครองไดจายไปจริงเพ่ิมจากขอ 2 อีก
ไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทน
สําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ สูงสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
ประกันภัย และผูไดรับความคุมครองไมอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากขอตกลงคุมครองผลประโยชนการสูญหาย
ของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวที่อยูภายในกระเปาเดินทาง (CTA 4) (ถามี) ในเหตุการณเดียวกันได

เง่ือนไขความคุมครอง (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง)
การรับชวงสิทธิ
ในกรณีที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามขอตกลงคุมครองน้ีใหแกผูไดรับความคุมครองแลว บริษัทจะรับชวงสิทธิของ
ผูไดรับความคุมครองเพ่ือเรียกรองตอบุคคลหรือองค กรที่รับผิดชอบตอเหตุการณดังกลาว เฉพาะในสวนที่บริษัทไดจายคาสินไหม
ทดแทนไป ผูไดรับความคุมครองจะตองใหความรวมมือกับบริษัทในการสงมอบเอกสารตางๆ พรอมดําเนินการที่จําเปนเพ่ือ
ปองกันสิทธิเชนวาน้ัน และจะไมกระทําการใดๆ อันเปนที่เสียหายตอบริษัท

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุลาชาของกระเปาเดินทาง
โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. หนังสือยืนยันการลาชาจากผูทําการขนสงหรือสายการบิน
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับจากการซ้ือเสื้อผาหรือของใชส วนตัวที่จําเปน
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง

ขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. การลาชาของกระเปาเดินทาง ภายหลังผูไดรับความคุมครองสิ้นสุดการเดินทาง ตามท่ีระบุตามตารางกรมธรรมประกันภัย
2. คาใชจายที่ผูไดรับความคุมครองสามารถเรียกรองจากสายการบินหรือผูขนสงได

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว



ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง

หมวด CTA 6
คํานิยาม
การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยสาหัส หมายถึง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่อยูในขั้นรุนแรง มีอาการไมแนนอน

แพทยไมสามารถคาดคะเนผลการรักษาได

ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทางของผูไดรับความคุมครอง อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บปวยสาหัสของผูไดรับความคุมครอง คูสมรส บุตร บิดามารดาของผูไดรับ

ความคุมครอง หรือบิดามารดาของคูสมรส ทําใหผูไดรับความคุมครองตองยกเลิกหรือลดจํานวนวันเดินทางลง เพ่ือเดินทาง
กลับประเทศภูมิลําเนากอนกําหนด

2. ที่อยูอาศัยของผูไดรับความคุมครองหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูไดรับความคุมครองถูกไฟไหม ฟาผา ระเบิด แผนดินไหว
แผนดินทรุด พายุ นํ้าทวม ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยเจตนาราย ทอนํ้าระเบิด ถูกชนโดยยานพาหนะ หรือากาศยาน

3. การถูกกักเพราะโรคติดตอ หรือถูกเรียกตัวเปนพยานศาล
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งตองมีการประกาศปดสถานที่รับ-สงจุดหมายปลายทางของยานพาหนะ

ขนสงโดยคําสั่งของรัฐบาลหรือมีการยกเลิกการเดินทางโดยผูขนสง แผนดินไหว แผนดินเล่ือน สภาพอากาศท่ีแปรปรวน
ผิดปกติของจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไป โดยท่ีเหตุการณเหลาน้ีตองเกิดขึ้นหรือมีประกาศใหทราบหลังจาก
การประกันภัยมีผลบังคับแลว

บริษัทจะชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกผูไดรับความคุมครองสําหรับคาปรับ หรือคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการที่ตองยกเลิกหรือ
ลดจํานวนวันเดินทาง ทั้งน้ี ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย และสาเหตุดังกลาว
ตองเกิดขึ้นหลังจากการประกันภัยมีผลบังคับแลว

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง
ผูไดรับความคุมครองหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวัน
ที่เกิดเหตุการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรับรองแพทย กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยสาหัส หรือใบมรณบัตรกรณีเสียชีวิต
3. ต๋ัวเคร่ืองบินที่มีการยกเลิก
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการควบคุมหรือกฎขอบังคับของรัฐบาล การลมละลาย การขาดสภาพคลอง หรือขาดการชําระ

หน้ีสินของผูจัดการทองเที่ยว หรือผูกระทําการขนสงอันเปนสาเหตุใหมีการยกเลิกหรอืการลดจํานวนวันเดินทาง
2. ขอหามหรือกฎระเบียบของทางราชการตางๆ
3. สาเหตุใดๆ ที่ผูไดรับความคุมครองทราบลวงหนากอนการขอเอาประกันภัยน้ี
4. ความสูญเสียใดๆ ที่ไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยอื่น โรงแรม สายการบิน หรือผูจัดการทองเที่ยว

18



19

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอก

หมวด CTA 7
คํานิยาม
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผูไดรับ

ความคุมครอง บุคคลที่อยูดวยกันกับผูไดรับความคุมครอง ลูกจาง
ของผูไดรับความคุมครองขณะอยูในระหวางทางการที่จ าง และบุคคล
ผูรวมเดินทางดวยกับผูไดรับความคุมครอง

ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมายต อบุคคลภายนอกของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ อันเน่ืองจาก
ความประมาทเลินเลอของผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจายคาทดแทน
ตามจํานวนความเสียหายท่ีแทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สําหรับผล
ของความเสียหายดังตอไปน้ี
1. การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินโดยอุบัติเหต ุของบุคคลภายนอก

เง่ือนไขความคุมครอง (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอก)
หนาท่ีของผูไดรับความคุมครอง
ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองค าสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ผูไดรับความคุมครอง
ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และสงเอกสารแจงการเรียกรองใหบริษัท

ผูไดรับความคุมครองจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก หรือกระทําการ
อันกอใหเกิดการฟองรองหรือตอสูคดี โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท ทั้งน้ีบริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี
ทําการประนีประนอมในการเรียกรองใดๆ หรือฟองบุคคลใดใหชดใชความเสียหายเพ่ือประโยชนของบริษัทในนาม
ของผูไดรับความคุมครอง ในการน้ีผูไดรับความคุมครองตองใหความชวยเหลือตามที่บริษัทตองการ

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคลภายนอก
1. กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บตอรางกายของบุคคลภายนอก

1.1 กรณีเสียชีวิต
ผูไดรับความคุมครองจะตองแจงใหบริษัททราบโดยทันทีที่บุคคลภายนอกเสียชีวิต และผูไดรับความคุมครองจะตอง
สงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก
โดยคาใชจายของตนเอง
1.1.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
1.1.2 สําเนาใบมรณบัตรผูเสียชีวิต
1.1.3 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
1.1.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
1.1.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ "ตาย" ของผูเสียชีวิต (ถามี)

1.2 กรณีบาดเจ็บตอรางกาย
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการบาดเจ็บตอ
รางกายของบุคคลภายนอก โดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง
1.2.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
1.2.2 ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
1.2.3 ใบรับรองแพทย
1.2.4 สําเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอก
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2. กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
ผูไดรับความคุมครองจะตองแจงใหบริษัททราบโดยทันทีที่ทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความสูญเสียหรือเสียหาย
และผูเอาประกันภัยจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแก บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ความสูญเสียหรือความเสียหาย
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง
2.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2.2 รูปถายของความสูญเสียหรือความเสียหาย
2.3 ใบเสนอราคาซอม
2.4 ใบเสร็จรับเงินของทรัพยสินที่เกิดความสูญเสียหรือเส ียหาย (ถามี)
2.5 สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
2.6 หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน

ขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอก)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ความรับผิดจากการมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การใชยานพาหนะ อากาศยาน อาวุธปน หรือสัตวเล้ียง
2. ความรับผิดทางการคา หรือวิชาชีพ หรือเจาของท่ีดิน หรืออาคาร
3. ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาแพงอื่นๆ ที่ผูไดรับความคุมครองทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูไดรับ

ความคุมครองจะไมเกิดขึ้น
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการปลอยวัตถุ หรือสารที่ทําลายสภาพแวดลอม รวมท้ังการปลอยสารพิษ

หรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของคนหรือสัตวหรือสิ่งแวดลอม
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยเจตนา มุงราย หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของผูไดรับความคุมครอง

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบิน

หมวด CTA 8
ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองในกรณีที่อากาศยานของสายการบินพาณิชยซึ่งผูไดรับความคุมครองไดเตรียมเดินทางไวแลว
ตองลาชาออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 ช่ัวโมงติดตอกัน นับจากเวลาที่ระบุไวในกําหนดการเดินทางที่ไดแจง
ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนเหตุการณที่ไมคาดหมาย และอยูนอกเหนือการควบคุมของผูทําการขนสง เน่ืองจากสภาพอากาศ
ไมอํานวย เครื่องจักรหรืออุปกรณของเครื่องบินชํารุดเสียหายหรอืขัดของ หรือการนัดหยุดงานหรือหยุดการปฏิบัติงานอ่ืน
โดยพนักงานของสายการบินพาณิชยทําใหไมสามารถเดินทางได

บริษัทจะจายผลประโยชนการลาชาของเท่ียวบินสําหรับการลาชาของเที่ยวบินน้ันทุก 12 ช่ัวโมงเต็ม ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของเท่ียวบิน
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการลาชาของเที่ยวบิน
โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. หนังสือยืนยันระยะเวลาและสาเหตุของการลาชาจากสายการบิน
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง

ขอยกเวน (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของเท่ียวบิน)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ผูไดรับความคุมครองไมไปรายงานตัวกับผูขนสงภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. การนัดหยุดงาน หรือหยุดการปฏิบัติงานโดยพนักงานของสายการบินพาณิชย ซึ่งเกิดขึ้นกอนหรือขณะที่ผูไดรับ

ความคุมครองขอเอาประกันภัยน้ี
3. การยกเลิกบริการของผูขนสงโดยคําสั่งหรือคําแนะนําจากร ัฐบาลของประเทศใดๆ

หมายเหตุ ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบิน บริษัทจะไมจัดทําแผนประกันภัยรวมกับขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรับประกันความลาชาของเที่ยวบิน (On-Time Guarantee)

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการจี้เคร่ืองบิน

หมวด CTA 9
ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองในกรณีที่อากาศยาน หรือยานพาหนะซึ่งผูไดรับความคุมครองโดยสารอยูดวยถูกจี้ ซึ่งเกิดขึ้น
ในระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย โดยบริษัทจะจายผลประโยชนการจี้เครื่องบินใหกับผูไดรับความคุมครอง
ทุก 24 ช่ัวโมงที่ถูกจี้ เปนจํานวนเงินตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการจี้เคร่ืองบิน
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการจี้เครื่องบินโดยคาใชจาย
ของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. หนังสือยืนยันระยะเวลาในการจ้ีเครื่องบินจากสายการบิน
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว



ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการเยี่ยมไข

หมวด CTA 13
ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองการเยี่ยมไขผูไดรบัความคุมครอง หากผูไดรับความคุมครองตองเขาพักรักษาตัวในฐานะผ ูปวยใน
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในตางประเทศเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 5 วัน เน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางในตางประเทศภายในระยะเวลาประกันภัย โดยมีเง่ือนไขวา
1. สภาพการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผูไดรับความคุมครองไมเหมาะสมตอการเคลื่อนยาย และ
2. ไมมีญาติใกลชิดหรือเพื่อนของผูไดรับความคุมครองอยูดวยกันกับผูไดรับความคุมครอง

บริษัทจะจายคาใชจายสําหรับการเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและสมควร สําหรับญาติใกลชิด
ของผูไดรับความคุมครองจํานวน 1 คน ในการเดินทางไปเย่ียมไขผูไดรับความคุมครอง

บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงค ุมครองนี้ ตามจํานวนเงินที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยต อการเดินทางแตละครั้ง

เง่ือนไขความคุมครอง (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเย่ียมไข)
บริษัทจะเปนผูพิจารณาวาการเย่ียมไขมีความจําเปนและมีผลตอการรักษาพยาบาลและการเยี่ยมไขดังกลาวน้ี จะตองไดรับ
ความยินยอมจากบริษัท

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเย่ียมไข
ผูไดรับความคุมครองหรือผูรับประโยชนจะตองสงหล ักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. เอกสารยืนยันจากแพทยผูใหการรักษาระบุหามการเคล่ือนยายผูไดรับความคุมครอง
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง

หมวด CTA 16
คํานิยาม
เอกสารการเดินทาง หมายถึง หนังสือเดินทาง วีซา รวมทั้งบัตรโดยสารสําหรับการเดินทาง
ต๋ัวโดยสารสําหรับการเดินทาง หมายถึง บัตรโดยสารที่ผูโดยสารชําระคาโดยสารแกผูขนสงซึ่งดําเนินการ

โดยมีใบอนุญาตอยางถูกตองเพ่ือการขนสง

ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองถึงการสูญหายของเอกสารการเดินทาง ขณะที่ผูไดรับความคุมครองอยูระหวางการเดินทาง
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หากเอกสารการเดินทางดังกลาวสูญหาย หรือสูญเสียเน่ืองจากถูกโจรกรรมไปจากสถานที่พัก
ที่ถูกล็อคไว หรือจากการท่ีผูไดรับความคุมครองถูกจี้บังคับ ถูกขูเข็ญหรือถูกกระทําดวยความรุนแรงเพ่ือชิงทรัพยในระหวาง
ระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตทั้งน้ีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว 
ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย สําหรับคาเดินทาง คาที่พักที่เพ่ิมขึ้น และคาธรรมเนียมในการจัดทําหนังสือเดินทางช่ัวคราว
ในตางประเทศ เพ่ือวัตถุประสงคในการเดินทางกลับประเทศเทาน้ัน

เง่ือนไขความคุมครอง (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง)
ผูไดรับความคุมครองไดดําเนินการตามสมควรท่ีจะปองกันไมใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายหรือถูกโจรกรรม
กรณีเกิดความสูญหาย หรือเสียหายตองแจงตอเจาหนาที่รับผิดชอบของโรงแรม โดยตองมีการรับรองเปนลายลักษณอักษร
จากผูบริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ หรือภายนอกสถานที่จะตองแจงเจาหนาที่ตํารวจในทองท ี่เกิดเหตุเร็วที่สุดเทาที่สามารถ
จะกระทําได

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีให แกบริษัทภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสารการเดินทางสูญเสียหรือเสียหาย
โดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. หนังสือยืนยันความสูญเสียที่ออกใหโดยผูบริหารโรงแรม และ/หรือใบแจงความ หรือบันทึกประจําวันของตํารวจ
3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงคาใชจายในการออกเอกสารเดินทางฉบับใหม และ/หรือ คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เชน คาเดินทาง

คาที่พักที่เพ่ิมขึ้น
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนคาโทรศัพทในกรณีฉุกเฉิน

หมวด CTA 18
ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองผลประโยชนคาโทรศัพท ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทจะชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชโทรศัพท 
ระหวางเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ขณะที่ผูไดรับความคุมครองอยูระหวางเดินทางภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
เพ่ือจุดประสงคในการติดตอขอใชบริการชวยเหลือฉุกเฉินจากศูนยบริการ ทั้งน้ีบริษัทจะจายคาทดแทนใหผูไดรับความคุมครอง
แบบเหมาจาย ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
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