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กรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศแบบพิเศษ  

(ไมโครอินชัวรันส) 

โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพ่ือเปนการตอบแทน          

เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และ    

เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษทัใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี ้

หมวดท่ี 1 คําจํากัดความ 

ถอยคําและคําบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกัน

ทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัยนี้ 

           บริษัท หมายถึง  บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไขและขอกําหนด

ทั่วไป  ขอตกลงคุมครอง  ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ 

ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสําคัญ

ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย 

 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ 

และ/หรอื เอกสารแนบ 

 ผูอยูในอุปการะ หมายถึง ผูอยูในอุปการะของผูเอาประกันภัยและไดระบุช่ือไวในตารางกรมธรรม

ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบทาย ไดแก 

1. คูสมรสของผูเอาประกันภัย ที่ มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณในวันที่ 

     กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก 

2. บุตรตามกฎหมายของผู เอาประกันภัยหรือของคูสมรสซ่ึงยัง 

       มิไดสมรส ที่มีอายุตั้งแต 1 ป ถึง 20 ปบริบูรณ หรืออายุไมเกิน    

        23 ปบริบูรณ  ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย  หรือ   

      อุดมศึกษา ในวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบงัคบัเปนครั้งแรก 

 ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผู เอาประกันภัย และ/หรือ ผูอยูในอุปการะของผู เอาประกันภัย

เฉพาะบุคคลที่ระบุช่ือไวในตารางกรมธรรมประกันภัย  และ/หรือ

เอกสารแนบทาย 

 ญาติใกลชิด หมายถึง คูสมรส (รวมถึงคูสมรสที่ มิไดจดทะเบียนสมรส)  บิดามารดาตาม

กฎหมาย บุตรตามกฎหมาย หรือพ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

 การเดินทางตางประเทศ หมายถึง การเดินทางออกนอกประเทศภูมิลําเนา 

 ประเทศภูมลิําเนา หมายถึง ประเทศที่อยูอาศัยของผูไดรับความคุมครอง 

 อบุัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําให

เกิดผลทีผู่เอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
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การบาดเจ็บ 

 

หมายถึง 

 

การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้น

โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการไดรับเช้ือโรคตางๆ ซึ่งจําเปน 

ตองไดรับการรักษาจากแพทย ที่ เกิดขึ้นกับผูไดรับความคุมครอง

ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ 

 ความสูญเสียหรือความเสียหาย ใดๆ  

  

หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ และทําให

ผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ

ไดรับบาดเจบ็ 

 แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียน

อยางถูกตอง และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน

ทองถ่ินที่ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม แตไม

รวมถึงแพทยที่เปนผูไดรับความคุมครองเองหรือคูสมรสตาม

กฎหมายหรือบุตรตามกฎหมาย 

 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

เวชกรรม ติดตอกันไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ซ่ึงตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน 

โดยได รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทยตามขอบง ช้ี ซ่ึง เปน

มาตรฐานทางการแพทยและในระยะเวลาที่ เหมาะสมสําหรับ  

การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยนั้นๆ และใหรวมถึงกรณี

รับตัวไว เปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ช่ัวโมง 

 ผูปวยนอก  หมายถึง ผูที่ รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูปวยนอกหรือ 

ในหองรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

หรือคลินิก ซ่ึงไม มีความจําเปนตามขอวินิจฉัยและขอบง ช้ีที่ เปน

มาตรฐานทางการแพทยในการเขารักษาเปนผูปวยใน 

 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไว

คางคืนและมีองคประกอบทางดานสถานที่  มีจํานวนบุคลากรทาง

ก า ร แ พ ท ย ที่ เ พี ย ง พ อ  ต ล อ ดจ น ก าร จั ด ก าร ให บ ริ ก าร ที่

ค ร บ ถ วน  โดยเฉพาะอยาง ย่ิงมีหองสําหรับการผาตัดใหญ  และ

ได รับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมาย

สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรบัผูปวยไว

คางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาล 

เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ     

 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดําเนินการโดย

แพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไว

คางคืนได 
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ศูนยบรกิาร หมายถึง 

 

บริษทัที่ใหความชวยเหลือทางการแพทย ซ่ึงบริษทัไดแตงตั้งขึน้ 

ในเวลาใดๆ และกําหนดไวในเอกสารแสดงการคุมครองซ่ึงบริษัท

ออกใหกอนการเดินทาง 

 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล

และนํามาซ่ึงแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตามความจาํเปนทาง

การแพทยและสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ  

การเจ็บปวย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออ่ืนๆ (ถามี) 

 คาใชจายท่ีจําเปนและสมควร   หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือ คาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เม่ือเทียบกับ 

การใหบริการที่โรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  หรือ

คลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูไดรับความคุมครองเขารบัการรักษานัน้ 

 ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ทีมี่เงื่อนไข ดังนี ้

1. ตองสอดคลองกับการวินิจฉัยและการรักษาตามภาวะ  

การบาดเจบ็หรือการเจ็บปวยของผูรับบริการ 

2. ตองมีขอบงช้ีทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ 

    ปจจุบัน 

3. ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัว 

    ผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว  

   และตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล   

   ผูปวยที่เหมาะสมตามความจาํเปนของภาวะการบาดเจ็บหรือ 

   การเจ็บปวยของผูรบับริการนัน้ๆ 

 สภาพท่ีเปนมากอน 

การเอาประกนัภัย 

(Pre–existing Condition) 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ

ผูไดรบัความคุมครอง ภายใน 24 เดือนกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้ 

จะมีผลบังคับ ซ่ึงมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําใหบุคคลทั่วไปพึงแสวงหา

การวินิจฉัยดูแลหรือรักษา  หรือทําใหแพทยพึงใหการวินิจฉัยดูแล

หรือรักษา 
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 เอดส (AIDS) หมายถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิด

จากการติดเชื้อไวรัสเอดส และใหหมายความรวมถึงการติดเช้ือ 

จุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค

หรือการเจ็บปวยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของ

ไวรัส HIV (Human ImmunoDeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวย

โอกาส ใหรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเช้ือที่ทําใหเกิดโรคปอดบวมหรือ

ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือที่ทําใหเกิดโรค

ลําไสอักเสบหรือเรื้อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส 

(Virus) และ/หรือ เช้ือราที่แพรกระจายอยูทั่วไป (Disseminated 

Fungi Infection) เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) ใหรวมถึง

แตไมจํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลลน้ําเหลือง

ที่ระบบศูนยประสาทสวนกลาง (Central Nervous System 

Lymphoma) และ/หรือ  โรครายแรงอ่ืนๆ ซึ่งเปนที่ รูจักในปจจุบันนี้

วาเปนอาการของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) หรือซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหคนที่ เปนเ สียชี วิตอยาง

กะทันหัน เจ็บปวย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS)  

ใหรวมถึงเ ช้ือไวรัส  HIV (Human ImmunoDef iciency  Virus)  

โรคที่ทําให เ ย่ือสมองเ ส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการ

ระบาดของเช้ือไวรัส 

 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนบัจากวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบงัคบั หรือนับจาก

วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป 

 การกอการราย หมายถึง การกระทําซ่ึงใช กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือ  มีการขมขูโดย

บุคคลหรือกลุมบคุคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทํา 

การแทน หรือทีเ่ก่ียวเนื่องกับองคกรใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทําเพ่ือผล

ทางการเมือง  ศาสนา ลัทธินิยม  หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน  

รวมทั้งเ พ่ือตองการสงผลใหรัฐบาล  และ/หรือ สาธารณชน  หรือ

สวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขและขอกําหนดท่ัวไป 

        1.     สัญญาประกันภัย 

 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บรษิัทเช่ือถือขอแถลงของผูไดรับความคุมครองในใบคําขอเอาประกันภัยและขอแถลง  

 เพ่ิมเติม (ถามี) ที่ผูไดรับความคุมครองไดใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา ประกันภัย  บริษัทจึงได 

 ออกกรมธรรมประกันภัย  และเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให 

 ในกรณีที่ผูไดรบัความคุมครองรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรอืรูอยูแลวในขอความ 

 จริงใด แตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซ่ึงถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจให  

 บริษทัเรียกประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865  

 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธ์ิบอกลางสัญญาประกันภัยได  

 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2. ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย 

 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัยเปล่ียนแปลง 

  ขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรบัความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือใน 

  เอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ 

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย 

 ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะเปนการใหความคุมครองเปนแบบ 

รายเที่ยว (Single Trip) เทานั้น โดยความคุมครองจะเริ่มตนตั้งแตผูไดรับความคุมครองเดินทางออกจากสถานที่อยูอาศัยหรือ

สถานที่ทํางานเพ่ือเดินทางโดยตรง (Direct Transit) ไปตางประเทศ และการเดินทางนั้นตอเนื่องกันไป  

 จนกระทั่งผูไดรบัความคุมครองเดินทางกลับถึงสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางาน หรือส้ินสุดระยะเวลาประกันภัย  

 ตามที่ระบุตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึน้กอน 

                หากผูไดรับความคุมครองเขารับการรักษาพยาบาลในชวงระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และจําเปนตองรักษา 

 ตอเนือ่งในฐานะผูปวยใน กรมธรรมประกันภัยนีจ้ะขยายความคุมครองไปจนกระทั่งผูไดรบัความคุมครองออกจากโรงพยาบาล  

   หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

4. การแจงความเสียหาย 

                ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจบ็  

                หรือการเจบ็ปวยโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทนัที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปน 

 อันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษทัทราบในทนัทีได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 

5. การตรวจทางการแพทย  

      บริษทัมีสิทธ์ิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรบัความคุมครองเทาที่จําเปนกับ 

การประกันภัยนี ้และมีสิทธ์ิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตจุําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของ

บริษทั 
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6. การจายคาทดแทน 

 บริษทัจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บรษิัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนถูกตองแลว   

                โดยคาทดแทนสําหรบัการเสียชีวิต บริษทัจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาตอบแทนอยางอ่ืนจะจายใหแกผูไดรบั 

 ความคุมครอง 

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบรษิัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลง 

                คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนีจ้ะไมเกิน 30 วัน 

 นับจากบริษทัไดรับเอกสารครบถวนแลว 

                หากบริษทัไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บรษิัทจะรบัผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรา 

 รอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินทีต่องจาย ทั้งนี้ นับตัง้แตวันทีค่รบกําหนดชําระ 

                หากการรักษาพยาบาลไดเกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษทัจะจาย  

                ผลประโยชนโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในวันทีท่ี่ระบุไวในใบเสร็จรบัเงนิคารักษาพยาบาล 

7. การชําระเบี้ยประกันภัย การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบี้ยประกนัภัย 

7.1 เบี้ยประกันภัยถึงกําหนดชําระทันที หรือกอนความคุมครองจะเริ่มตนโดยผูเอาประกันภัย 

7.2 การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ซ่ึงใหความคุมครองเปนแบบรายเที่ยว (Single Trip) ตามระยะเวลา 

การเดินทางที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัย และบริษทัตางไมมี 

 สิทธ์ิบอกเลิกความคุมครอง  เวนแตในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไมไดรับอนุมัติวีซา (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยัน 

 จากสถานทูต และผูไดรบัความคุมครองตองแจงใหบริษทัทราบกอนวันเริ่มคุมครองบรษิัทจะคนืเบีย้ประกันภัย 

 เต็มจํานวน 

8. การระงบัขอพิพาทโดยอนญุาโตตุลาการ 

              ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้ ระหวางผูมีสิทธ์ิเรียกรองตาม  

 กรมธรรมประกันภัยกับบรษิัท และหากผูมีสิทธ์ิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุตขิอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  

 บริษทัตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม    

 การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ 

9. การขยายระยะเวลาคุมครองโดยอัตโนมัต ิ

 ในกรณีที่ระยะเวลาประกันภัยส้ินสุดลงแตผูไดรบัความคุมครองยังไมสามารถเดินทางกลับมายังประเทศภูมิลําเนาไดเนื่องจาก  

 การลาชาของยานพาหนะซ่ึงอยูนอกเหนือจากการควบคุมของผูไดรับความคุมครอง การประกันภัยนี้จะขยายระยะเวลา 

 คุมครองไปอีก 24 ช่ัวโมง โดยผูเอาประกันภัยไมตองชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ิม 

10. เงื่อนไขบังคับกอน 

บริษทัอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี ้เวนแตผูไดรบัความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ

บุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏบิัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

 

 



 

 

 

7 

หมวดท่ี 3 ขอยกเวนท่ัวไป 

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ไมคุมครองการบาดเจบ็ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก   

สาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี ้

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายตอเนื่องทุกประเภท 

2. คาใชจายท่ีเกิดขึ้นหรือความรับผิดเกี่ยวกับติดเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) รวมถึงการเจ็บปวยจาก 

      โรคเอดส (AIDS) และ/หรอื การเรียกรองใดท่ีเกิดจากเช้ือโรคท่ีถายทอดทางเพศสัมพนัธ 

3. สงคราม การรุกราน การกระทําท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําท่ีมุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศ  

      สงคราม หรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนท่ีอาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  

      การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ 

 เหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 

4. การกอการราย 

5. การแผรังสี หรอืการแพรกมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียรหรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนือ่งมาจากการเผาไหมของ    

      เช้ือเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 

6. การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี  หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถอุันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ  

      นิวเคลียรได 

7. ขณะท่ีผูไดรบัความคุมครองปฏบิัติหนาท่ีเปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัตกิารในสงครามหรือปราบปราม 

8. ขณะท่ีเกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตท่ียกเวน ไดแก ประเทศอัฟกานิสถาน อาเซอรไบจาน เกาหลีเหนือ อิรกั อิหราน     

      ปากีสถาน ทาจิกิสถาน คีรกีซสถาน ปาเลสไตน เลบานอน ซีเรยี เติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน นกิารากัว คิวบา และ 

 ทวีปแอฟริกาทุกประเทศ ยกเวน สาธารณรัฐแอฟรกิาใต อียิปต โมร็อกโก 

หมวดท่ี 4 ขอตกลงคุมครอง  

ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และ  

เพ่ือเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บรษิัทตกลงจะใหความคุมครอง ดงัตอไปนี ้
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 

  หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ  

คําจํากัดความเพิ่มเติม 

การสูญเสียอวัยวะ                             หมายถึง       การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือหรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 

การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยส้ินเชิงและ  

 มีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

 การสูญเสียสายตา                             หมายถึง       ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 

 ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง                    หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา  

 และอาชีพอ่ืนๆ ไดโดยส้ินเชิงตลอดไป 

 ความคุมครอง 

 การประกันภัยนี้ คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดย 

 อุบัติเหตุและทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วันนับจากวันที ่

 เกิดอุบัตเิหตหุรือการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือ   

 สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจายคาทดแทนให ดงันี ้
 

1 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 

2 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย       สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงและการทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่เกิด

อุบัติเหต ุหรือมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครอง 

ตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตัง้แตขอมือ หรือเทาสองขางตัง้แตขอเทา หรือ 

สายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ขางตัง้แตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ขางตัง้แตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 

6 100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 

7   60% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ขางตัง้แตขอมือ  

8   60% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 

9   60% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 

        

 บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
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 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกันไมเกินจํานวนเงินตามที่ระบุ     
 ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย  หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย  บริษทัจะยัง 

 คงใหความคุมครองจนส้ินสุดระยะเวลาประกันภัยเทากับจํานวนเงิน เอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานัน้ 

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ   

 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ  

1. กรณีเรียกรองคาทดแทนเนือ่งจากการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรอืการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบตัิเหตุ 

 ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดงัตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนบัจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพ 

 ถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ โดยคาใชจายของตนเอง 

1.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

1.2 ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา 

1.3 สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง 

2. กรณีเรียกรองคาทดแทนเนือ่งจากการเสียชีวิตเนื่องจากอบุัติเหต ุ

 ผูรับประโยชนจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต 

โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 

2.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2.2 ใบมรณบัตร 

2.3 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 

2.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ 

2.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูไดรับความคุมครอง 

2.6 สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง หรือหลักฐานการเดินทาง 

2.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน 

               การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร 

 ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 

 ขอยกเวนเฉพาะ 

  (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนื่องจาก 

 อุบัติเหตุเทานั้น) 

        การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรอืสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี ้

1.1   การกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครอง 

สติได คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตัง้แต 150  

  มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 
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1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 

                1.3    การแทงบุตร 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี ้

2.1 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต 

ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือ   

                เครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา 

2.2 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนย่ัวยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 

2.3 ขณะที่ผูไดรบัความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนๆ 

คําจํากัดความเพิ่มเติม  

 คาใชจายสําหรับ                              หมายถึง          คาใชจายที่ไดจายไปจริงสําหรบัการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือ    

 การรักษาพยาบาล                                                   การเจ็บปวย ไดแก คาหอง คาอาหาร คาแพทย คาศัลยแพทย คาพยาบาล   

                                                                        คาใชจายที่จําเปนและสมควรตามมาตรฐานทางการแพทย รวมทั้ง 

                                                                        คาอุปกรณทางการแพทยและคารักษาฟน เฉพาะฟนแททีเ่สียหายเนื่องจาก  

                                                                        อุบัติเหต ุ

 แพทยทางเลือก                                หมายถึง          การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการปองกันโรคดวยวิธีการแพทย  

                                                                        แผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่มิใช  

                                                                        การแพทยแผนปจจุบนั 

 ความคุมครอง 

 การประกันภัยนี้ใหความคุมครอง 

1. คาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทย และมาตรฐานทางการแพทย หากผูไดรับความคุมครอง

ไดรับบาดเจบ็ทางรางกายโดยอุบตัิเหตุ หรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทันหนัหรือเฉียบพลัน (Acute) และไมสามารถ 

คาดการณได ซ่ึงการบาดเจบ็หรือการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย จนเปนเหตุใหตองรบัการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกในตางประเทศ ในฐานะผูปวยใน  และ/หรือ ผูปวยนอกแลวแตกรณี      

 ทั้งนี้ หากผูไดรับความคุมครองมีความจําเปนตองไดรบัการติดตามผลการรักษาตอเนื่องในประเทศไทยหลังจากกลับจาก 

 การเดินทาง การเขารับการรักษาพยาบาลจะตองกระทําภายใน 12 ช่ัวโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และจํานวนเงนิสูงสุดที่  

 บริษทัจะชดใชสําหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ในประเทศไทยนี้ไมเกินรอยละ 10  ของจํานวนเงนิเอาประกันภัยหรือ   

 ไมเกิน 7 วัน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 

2. คาใชจายในการเคล่ือนยาย หากผูไดรับความคุมครองไดรับบาดเจบ็สาหัสหรือเจ็บปวยสาหัส รวมถึงคาใชจายสําหรับผูดูแลที ่

มีคุณวุฒิสําหรับการนั้นซ่ึงใหการดูแลระหวางการเคล่ือนยาย 

3. คาใชจายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลําเนาหรือคาใชจายในการสงศพหรืออัฐิของผูไดรบัความคุมครองกลับประเทศ 

 ภูมิลําเนา  

หากผูไดรับความคุมครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจบ็ปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทนัหนัและไมสามารถคาดการณได   

 ในระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาเอาประกันภัย (ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท) 

4. คาใชจายทีเ่กิดขึน้สําหรับญาติใกลชิดของผูไดรับความคุมครอง 1 ทานเพ่ือดูแลและรวมเดินทางกับผูไดรับความคุมครองกลับ 

ประเทศภูมิลําเนา ในกรณีที่ผูไดรบัความคุมครองไมสามารถชวยตัวเองได  โดยใหคาใชจายสําหรับบัตรโดยสารไป-กลับ    

ในการเดินทางช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาอาหารที่จาํเปนและเหมาะสม 
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บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ตามจํานวนเงินทีจ่ายจรงิ ทั้งนี้ ไมเกินจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเดินทางแตละครัง้ การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจบ็ตาม

ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษทัจะจายคาทดแทนโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  ตามวันที่ที่ระบุไว

ในใบเสร็จรบัเงนิคารักษาพยาบาล แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือ

จากการประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงนิคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น 

 เง่ือนไขความคุมครอง  

 (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ เทานั้น) 

1. การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน การเคล่ือนยาย ตองไดรบัความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษัทกอน ยกเวนกรณี

ฉุกเฉินที่อยูในสภาพเปนอันตรายตอชีวิต สามารถกระทําไดทันที แตตองแจงใหศูนยบริการหรือบรษิัททราบภายใน 48 

ช่ัวโมง 

2. คาใชจายทีเ่กิดขึน้สําหรับญาติใกลชิดของผูไดรับความคุมครอง และคาใชจายในการสงศพกลับภูมิลําเนาตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากศูนยบริการหรอืบริษทักอน 

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ  

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดงัตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนบัจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล    

        เวชกรรม โดยคาใชจายของตนเอง 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2.     ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 

3.     ใบเสรจ็รับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรปุปดหนางบกับใบเสรจ็รับเงิน 

4.    สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง 

ใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรบัเงินตนฉบับ และบริษทัจะคืนตนฉบบัใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป   

เพ่ือใหผูไดรับความคุมครองไปเรยีกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอ่ืน แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใช  

จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแลว ใหผูไดรับความคุมครองสงสําเนาใบเสรจ็ที่มี   

การรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือเรียกรองสวนที่ขาดจากบรษิัท 

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเหน็ไดวามีเหตุอันสมควรที ่

 ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 

ขอยกเวนเฉพาะ  

 (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ เทานั้น) 

  การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรอืสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี ้

1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

 คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150    

  มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 
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1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 

1.3 การรักษาใดๆ ทีเ่ก่ียวกับการตั้งครรภ รวมถึงคลอดบุตรและการแทงบุตร 

1.4 คาใชจายทีเ่ก่ียวกับการบริการทางทันตกรรม การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปล่ียนหรือใสฟนปลอม เวนแต 

การรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากอุบัตเิหต ุ

1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเล่ือน (Spondylolisthesis)  กระดูก 

สันหลังเส่ือม (Degeneratation หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis   

เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

1.6   การรักษาโรคหรือภาวะที่เก่ียวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด 

1.7 สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย   

1.8 การรักษาพยาบาลที่ไมไดเปนการรักษาแผนปจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทยทางเลือก (Alternative Treatment) เชน  

การฝงเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic)  เปนตน 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี ้

2.1 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต  ชกมวย 

โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรอืเครื่องรอน      

เลนบันจีจ้ั๊มพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา 

2.2 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนย่ัวยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 

2.3 ขณะที่ผูไดรบัความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนเงินสดรายวันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยใน 

ความคุมครอง 

  การประกันภัยนี้ใหความคุมครองหากผูไดรับความคุมครองตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยในในระหวาง  

 ระยะเวลาเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการบาดเจบ็หรือเจบ็ปวยซ่ึงไดรับความคุมครองภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชน  

 คารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนๆ (CTA 2) 

 บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ตามจํานวนวันที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

 คิดคาหองพักผูปวยปกติหรือหองพักผูปวยหนัก (ICU, CCU) ตามจํานวนเงนิที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สูงสุดไมเกิน  

 จํานวนวันที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเดินทางแตละครั้ง 

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเหน็ไดวามีเหตุอันสมควร 

 ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนเงินสดรายวันระหวางการรักษาตัวใน   

 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยใน 

 ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล 

 หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของตนเอง 

1.   แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบรษิัท 

2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 

3. ใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย 

4. สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนความสูญหายหรือเสียหายของกระเปาเดินทางและ 

ทรัพยสินสวนตัวที่อยูในกระเปาเดินทาง 

คําจํากัดความเพิ่มเติม                             

 ทรัพยสินสวนตัว                            หมายถึง           ทรัพยสินสวนตัวของผูไดรับความคุมครอง เส้ือผา เครื่องแตงกาย ซ่ึงนําติด  

 ตัวไปหรือซ้ือมาในระหวางการเดนิทาง และทรัพยสินนัน้จะตองบรรจุอยู  

 ในกระเปาเดินทางของผูไดรบัความคุมครอง และมิไดระบุไวในขอยกเวน 

 ตอรายการ                                        หมายถึง         ตอจํานวน 1 ช้ิน หรือ 1 คู หรือ 1 ชุด 

 ความคุมครอง 

 การประกันภัยนี้ใหความคุมครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปาเดินทาง   

 ซ่ึงรวมถึงกระเปาเปทีบ่รรจทุรัพยสินสวนตัวที่ใชในการเดินทางของผูไดรับความคุมครองซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลา   

 เอาประกันภัย จากเหตุการณดังตอไปนี ้

          1.    การชิงทรัพย การปลนทรัพย หรอืการดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่ใชความรุนแรง 

          2. ความผิดพลาดในการขนกระเปาเดินทางของผูขนสง หรือการขนยายของกระเปาเดินทางที่อยูภายใตการควบคุมดูแล  

 ของพนักงานโรงแรม 

3.   การลักทรัพยโดยปรากฏรองรอยงัดแงะภายในหองพักของผูไดรบัความคุมครองที่ถูกล็อคไว โดยบริษัทจะจายคาทดแทน   

  สําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ตามความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจริงแตไมเกินจํานวนเงิน  

  เอาประกันภัยตอรายการและชดเชยรวมกันไมเกินจํานวนเงนิเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 การประกันภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ผูไดรบัความคุมครองไมอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากขอตกลงคุมครอง   

 ผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง (CTA 5) (ถามี) ในเหตกุารณเดียวกันได 

         เง่ือนไขความคุมครอง 

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรอืความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวท่ีอยูภายใน   

กระเปาเดินทางเทานั้น) 

1. การรับชวงสิทธิ ์

  ในกรณีที่บรษิัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามขอตกลงคุมครองนีใ้หแกผูไดรบัความคุมครองแลว บริษทัจะรับชวงสิทธ์ิของ 

 ผูไดรับความคุมครองเพ่ือเรียกรองตอบุคคลหรือองคกรใดที่รับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะในสวน  

ที่บรษิัทไดจายคาสินไหมทดแทนไป ผูไดรับความคุมครองตองใหความรวมมือกับบริษัทในการมอบเอกสารตางๆ 

พรอมดําเนินการทีจ่ําเปนเพ่ือปองกันสิทธ์ิเชนวานั้น และไมกระทําการใดๆ อันเปนที่เสียหายตอบรษิัท 
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2. การเฉลี่ยความเสียหาย 

 ถาในขณะทีเ่กิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นตอทรัพยสินทีเ่อาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นไดเอา ประกันภัย  

  ไวกับบริษัทอ่ืน บรษิัทจะรบัผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินสวนเฉล่ียตามจํานวนเงินทีบ่รษิัทไดรบัประกันภัยตอจํานวน 

 เงินเอาประกันภัยทัง้ส้ินและไมเกินกวาจํานวนเงินที่บรษิัทไดรับประกันภัยไว 

3.   หนาท่ีของผูไดรบัความคุมครองในการรักษาทรัพยสิน 

               ผูไดรับความคุมครองตองใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาและปองกันทรัพยสินตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของ   

               ทรัพยสินนั้น  

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปา  

เดินทางและทรัพยสินสวนตัวท่ีอยูภายในกระเปาเดินทาง 

 ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุกระเปาเดินทางและทรัพยสิน 

  สวนตัวสูญเสียหรือเสียหาย โดยคาใชจายของตนเอง 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2.   หนังสือรับรองเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดขึ้น 

ในขณะที่กระเปาเดินทางและทรพัยสินในกระเปาเดินทางของผูไดรับความคุมครองอยูในความดูแลของพนักงานโรงแรม

หรือผูขนสง  

3.   สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในทองทีเ่กิดเหตุในกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนัน้เกิดจากการใชกําลังประทุษราย  

  หรือโดยการขูเข็ญจากบคุคลอ่ืน 

4. สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง 

5. หลักฐานอ่ืนๆ ทีบ่ริษทัรองขอตามความจําเปน 

          การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเหน็ไดวามีเหตุอันสมควรที ่

          ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 

 ขอยกเวนเฉพาะ 

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรอืความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวท่ีอยูภายใน

กระเปาเดินทางเทานั้น) 

1. การประกนัภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินดังตอไปนี ้

1.1 กระเปาที่มีลักษณะไมใชกระเปาเดินทาง ไดแก กระเปาสตางค กระเปาถือ กระเปาที่มีลักษณะการใชที่มิใชอยาง   

 กระเปาเดินทาง กระเปาใสคอมพิวเตอร 

1.2 สัตวเล้ียง  

1.3 ยานพาหนะทีเ่ดินดวยเครื่องยนตและอุปกรณสวนควบ จักรยาน  

1.4 สกีหิมะ เครื่องใชภายในบาน เครือ่งดนตรี โบราณวัตถุ เครื่องครัว  

1.5 ของที่ระลึก สินคาหรือสินคาตัวอยาง  
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1.6 สุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  

1.7 โทรศัพทเคล่ือนที ่อุปกรณส่ือสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด  

1.8 เครื่องคอมพิวเตอร (รวมอุปกรณสวนควบและโปรแกรมขอมูล) ขอมูลที่บันทึกอยูในเทป โปรแกรมแผนดิสก  

           บัตรบนัทึกขอมูลหรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

1.9 อุปกรณที่เชาหรือใหเชา  

1.10 ทองแทง เงินแทง เงนิรูปพรรณ เครื่องเงิน เครื่องทองทัง้ปวง เงนิสด เหรียญกษาปณ เครื่องประดับมีคา 

 เชน เพชร อัญมณี 

1.11 ใบหุน เอกสารตางๆ ตั๋วเงิน เช็คเดินทาง เอกสารการเดินทาง 

1.12 คอนแทคเลนส ฟนปลอม ขาแขนปลอม 

1.13 ทรัพยสินที่งายตอการแตกหัก (Fragile Articles) เวนแตเปนความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม ยานพาหนะที่ผูไดรบั

ความคุมครองโดยสารอยู 

1.14   กระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัยที่สงไปลวงหนา หรือของที่ระลึก หรือทรัพยสินที่สงทางไปรษณีย หรือแยก    

 ขนสงไปตางหาก โดยมิไดไปดวยกันกับผูเอาประกันภัย 

1.15 ทรัพยสินที่ไดรบัการชดใชจากโรงแรมหรือผูขนสงแลว 

2. การประกนัภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ   

 ดังตอไปนี ้

2.1 การสึกหรอหรือการสึกกรอน การเส่ือมสภาพทีละนอย แมลงกัดกิน สัตวทําลาย การเส่ือมสภาพในตัวเอง  

  หรือความเสียหายทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการดําเนินการโดยผูเอาประกันภัย เพ่ือการซอมแซม การทํา  

  ความสะอาด หรือการดัดแปลงแกไขทรัพยสิน 

2.2   การรั่วหรือการซึมของทรัพยสินที่เปนผงหรือของเหลวที่เก็บหรือบรรจุอยูในกระเปาเดนิทาง 

2.3   การถูกหนวงเหนี่ยว การถูกยึด การถูกริบ หรือการถูกทําลายทรัพยสินโดยคําส่ังเจาหนาทีศุ่ลกากรหรือพนักงาน  

  ผูมีอํานาจตามกฎหมาย การขนสงสินคาผิดกฎหมาย หรือการทําการอ่ืนใดทีข่ัดตอกฎหมาย 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง 

ความคุมครอง 

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีกระเปาเดินทางของผูไดรบัความคุมครอง ซ่ึงอยูในความดแูลของผูขนสงมาถึงลาชา        

 หลังจากทีผู่ไดรับความคุมครองเดินทางไปถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 12 ช่ัวโมง บริษัทจะชดใช 

คาใชจายทีผู่ไดรับความคุมครองไดจายไปเปนคาเส้ือผาหรือของใชสวนตัวที่จําเปนตามที่ผูไดรับความคุมครองไดจายไปจริง    

แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 เง่ือนไขความคุมครอง 

  (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทางเทานั้น)  

 การรับชวงสิทธิ ์

 ในกรณีที่บรษิัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามขอตกลงคุมครองนีใ้หแกผูไดรับความคุมครองแลว บริษัทจะรบัชวงสิทธ์ิของ 

ผูไดรับความคุมครองเพ่ือเรียกรองตอบคุคลหรือองคกรที่รบัผิดชอบตอเหตุการณดังกลาว เฉพาะในสวนที่บรษิัทไดจาย           

คาสินไหมทดแทนไป ผูไดรับความคุมครองจะตองใหความรวมมือกับบริษทัในการสงมอบเอกสารตางๆ พรอมดําเนินการ     

ที่จําเปนเพ่ือปองกันสิทธ์ิเชนวานัน้ และจะไมกระทําการใดๆ อันเปนทีเ่สียหายตอบรษิทั 

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง 

 ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเกดิเหตุลาชาของกระเปาเดินทาง โดย  

 คาใชจายของตนเอง 

1.       แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2. หนังสือยืนยันการลาชาจากผูทําการขนสงหรือสายการบิน 

3. ใบเสรจ็รับเงินตนฉบบัจากการซ้ือเส้ือผาหรือของใชสวนตัวที่จําเปน 

4. สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง 

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่   

 ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 

 ขอยกเวนเฉพาะ 

 (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทางเทานั้น) 

 การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 

1. การลาชาของกระเปาเดินทางขณะอยูในประเทศไทยหรือภายหลังผูไดรับความคุมครองส้ินสุดการเดินทาง ตามที่ระบุ  

 ตามตารางกรมธรรมประกันภัย 

2. คาใชจายทีผู่ไดรับความคุมครองสามารถเรียกรองจากสายการบินหรือผูขนสงได 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการยกเลิกหรือลดจํานวนวันเดนิทาง 

คําจํากัดความเพิ่มเติม 

 การบาดเจ็บสาหัส                   หมายถึง                การบาดเจบ็หรือการเจ็บปวยที่อยูในขัน้รุนแรง มีอาการไมแนนอน     

 หรือเจ็บปวยสาหัส                  แพทยไมสามารถคาดคะเนผลการรักษาได 

 ความคุมครอง 

 การประกันภัยนี้ใหความคุมครองการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทางของผูไดรับความคุมครอง อันมีสาเหตุมาจาก 

1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรือเจบ็ปวยสาหัสของผูไดรับความคุมครอง คูสมรส บุตร บิดามารดาของผูไดรับ           

ความคุมครอง หรือบดิามารดาของคูสมรส ทําใหผูไดรับความคุมครองตองยกเลิกหรือลดจํานวนวันเดินทางลงเดินทางกลับ

ประเทศภูมิลําเนากอนกําหนด 

2. ที่อยูอาศัยของผูไดรบัความคุมครองหรือสถานทีป่ระกอบธุรกิจของผูไดรับความคุมครองถูกไฟไหม ฟาผา ระเบิด         

แผนดินไหว แผนดนิทรุด พายุ น้ําทวม ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยเจตนาราย ทอน้ําระเบิด ถูกชนโดยยานพาหนะ 

หรืออากาศยาน 

3. การถูกกักเพราะโรคติดตอ หรือถูกเรียกตัวเปนพยานศาล 

4. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง ซ่ึงตองมีการประกาศปดสถานที่รบั-สงจุดหมายปลายทางของขนสงโดยคําส่ัง 

  ของรัฐบาลหรือมีการยกเลิกการเดินทางโดยผูขนสง แผนดินไหว แผนดินเล่ือน สภาพอากาศที่แปรปรวนผิดปกติของจดุหมาย 

  ปลายทางทีจ่ะเดินทางไป โดยที่เหตุการณเหลานี้ตองเกิดขึ้นหรือมีประกาศใหทราบหลังจากการประกันภัยมีผลบังคับแลว 

 บริษทัจะชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกผูไดรบัความคุมครองสําหรบัคาปรบั หรือคาใชจายทีเ่พ่ิมขึน้ในการที่ตองยกเลิกหรือลด  

 จํานวนวันเดนิทาง ทั้งนี ้ไมเกินจาํนวนเงินเอาประกันภัย และสาเหตุดังกลาวตองเกิดขึ้นหลังจากการประกันภัยมีผลบงัคบัแลว  

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง 

 ผูไดรับความคุมครองหรือผูรับผลประโยชนแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิด      

 เหตุการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง โดยคาใชจายของตนเอง 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2. ใบรับรองแพทย กรณีบาดเจบ็สาหัสหรือเจ็บปวยสาหัส หรือใบมรณบัตรกรณีเสียชีวิต 

3. ตั๋วเครื่องบินที่มีการยกเลิก 

4. สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง 

5. หลักฐานอ่ืนๆ ทีบ่ริษทัรองขอตามความจําเปน 

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที ่

ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 
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 ขอยกเวนเฉพาะ 

 (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการยกเลกิหรือการลดจํานวนวันเดินทางเทานั้น) 

 การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสียใดๆ ทีเ่กิดขึน้จากการควบคุมหรือกฎขอบังคับของรัฐบาล การลมละลาย การขาดสภาพคลอง หรือขาดการชําระ

หนี้สินของผูจัดการทองเที่ยว หรอืผูทําการขนสงอันเปนสาเหตใุหมีการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง 

2. ขอหามหรือกฎระเบียบของทางราชการตางๆ 

3. สาเหตุใดๆ ที่ผูไดรับความคุมครองทราบลวงหนากอนการขอเอาประกันภัยนี ้

4. ความสูญเสียใดๆ ที่ไดรบัการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยอ่ืน โรงแรม สายการบิน หรือผูจดัการทองเที่ยว 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

คําจํากัดความเพิ่มเติม  

 บคุคลภายนอก                                หมายถึง          บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาตหิรือบคุคลในครอบครัวของผูไดรับ 

                                                                        ความคุมครอง บคุคลที่อยูดวยกันกับผูไดรับความคุมครอง ลูกจางของผูไดรับ   

                                                                        ความคุมครองขณะอยูในระหวางทางการที่จาง และบคุคลผูรวมเดินทาง  

                                                                        ดวยกับผูไดรับความคุมครอง        

 ความคุมครอง 

 การประกันภัยนี้ใหการคุมครองความรับผิดตามกฎหมายตอบคุคลภายนอกของผูไดรบัความคุมครองโดยอุบัตเิหตุอันเนื่องจาก  

 ความประมาทเลินเลอของผูไดรบัความคุมครอง ซ่ึงเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจายคาทดแทนตาม  

 จํานวนความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สําหรับผลของ  

 ความเสียหายดังตอไปนี ้

1. การเสียชีวิตหรือการบาดเจบ็โดยอุบัติเหตุของบคุคลภายนอก 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินโดยอุบตัิเหตุของบคุคลภายนอก 

 เง่ือนไขความคุมครอง 

 (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น) 

 หนาทีข่องผูไดรับความคุมครอง 

 ในกรณีที่มีเหตุการณซ่ึงอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ผูไดรับความคุมครองตองแจงให  

 บริษทัทราบโดยไมชักชา และสงเอกสารแจงการเรียกรองใหบริษทั 

 ผูไดรับความคุมครองจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก หรือกระทําการอัน  

 กอใหเกิดการฟองรองหรือตอสูคดี โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษทั ทั้งนี้ บริษทัมีสิทธ์ิเขาดําเนนิการตอสูคดี  

ทําการประนปีระนอมในการเรียกรองใดๆ หรือฟองบคุคลใดใหชดใชความเสียหายเพ่ือประโยชนของบริษทัในนามของผูไดรบั

ความคุมครอง ในการนีผู้ไดรับความคุมครองตองใหความชวยเหลือตามที่บรษิัทตองการ 

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

1. กรณีเสียชีวิตหรอืบาดเจ็บตอรางกายของบุคคลภายนอก 

1.1 กรณีเสียชีวิต 

            ผูไดรับความคุมครองจะตองแจงใหบริษทัทราบโดยทนัททีีบุ่คคลภายนอกเสียชีวิต และผูไดรับความคุมครองจะตองสง  

                         หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่กิดเหตุเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุของบคุคลภายนอก   

                         โดยคาใชจายของตนเอง 

1.1.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

1.1.2 สําเนาใบมรณบัตรผูเสียชีวิต 
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1.1.3 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 

1.1.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ 

1.1.5 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเสียชีวิต (ถามี) 

1.1.6 กรณีบาดเจบ็ตอรางกาย 

  ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่กิดเหตุการบาดเจบ็  

  ตอรางกายของบคุคลภายนอก โดยคาใชจายของผูไดรบัความคุมครอง 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2. ใบเสรจ็รับเงินคารักษาพยาบาล 

3. ใบรับรองแพทย 

4. สําเนาบัตรประชาชนของบคุคลภายนอก 

2. กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

  ผูไดรับความคุมครองจะตองแจงใหบรษิัททราบโดยทนัททีี่ทรัพยสินของบคุคลภายนอกไดรบัความสูญเสียหรือเสียหาย และ   

 ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ความสูญเสียหรอืความเสียหายตอ 

  ทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยคาใชจายของผูไดรบัความคุมครอง 

2.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2.2 รูปถายของความสูญเสียหรือความเสียหาย 

2.3   ใบเสนอราคาซอม 

2.4 ใบเสรจ็รับเงินของทรัพยสินที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย (ถามี) 

2.5     สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรับความคุมครอง 

2.6     หลักฐานอ่ืนๆ ที่บรษิัทรองขอตามความจําเปน 

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเหน็ไดวามีเหตุอันสมควรที ่ 

 ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 

 ขอยกเวนเฉพาะ  

 (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น) 

 การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 

1. ความรับผิดจากการมีกรรมสิทธ์ิ การครอบครอง การใชยานพาหนะ อากาศยาน อาวุธปน หรือสัตวเล้ียง 

2. ความรับผิดทางการคาหรือวิชาชีพ หรือเจาของทีด่ินหรืออาคาร 

3. ความรับผิดซ่ึงเกิดจากสัญญาทางแพงอ่ืนๆ ทีผู่ไดรับความคุมครองทําขึ้น ซ่ึงถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูไดรับ 

ความคุมครองจะไมเกิดขึน้ 
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4. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กิดจากการปลอยวัตถุ หรือสารทีท่ําลายสภาพแวดลอม รวมทั้งการปลอยสารพิษ หรือสารที ่

เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของคนหรือสัตวหรือส่ิงแวดลอม 

5. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําโดยเจตนามุงราย หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของผูไดรับความคุมครอง 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบิน 

ความคุมครอง 

  การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีที่อากาศยานของสายการบินพาณิชยซ่ึงผูไดรับความคุมครองไดเตรียมเดินทางไวแลว  

 ตองลาชาออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 ช่ัวโมงติดตอกัน นับจากเวลาที่ระบุไวในกําหนดการเดินทางที่ไดแจงผูไดรับ      

ความคุมครอง ซ่ึงเปนเหตุการณที่ไมคาดหมาย และอยูนอกเหนอืการควบคุมของผูทําการขนสง เนื่องจากสภาพอากาศ          

ไมอํานวยเครื่องจักรหรืออุปกรณของเครื่องบินชํารุดเสียหายหรือขดัของ หรือการนัดหยุดงานหรือหยุดการปฏิบตัิงานอ่ืนโดย

พนักงานของสายการบินพาณิชยทําใหไมสามารถเดินทางได 

 บริษทัจะจายผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบนิสําหรับการลาชาของเที่ยวบินนั้นทุก 12 ช่ัวโมงเต็ม ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย  

 ที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย  

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของเท่ียวบิน 

 ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตกุารลาชาของเท่ียวบิน โดย  

 คาใชจายของตนเอง 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั 

2. หนังสือยืนยันระยะเวลาและสาเหตุของการลาชาจากสายการบิน 

3. สําเนาหนังสือเดนิทางของผูไดรบัความคุมครอง 

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเหน็ไดวามีเหตุอันสมควรที่  

ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 

 ขอยกเวน  

 (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของเท่ียวบิน) 

 การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 

1. ผูไดรับความคุมครองไมไปรายงานตัวกับผูขนสงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2. การนัดหยุดงาน หรือหยุดการปฏิบัติงานโดยพนักงานของสายการบินพาณิชย ซ่ึงเกิดขึ้นกอนหรือขณะที่ผูไดรับ     

         ความคุมครองขอเอาประกันภัยนี ้

3.     การยกเลิกบริการของผูขนสงโดยคําส่ังหรือคําแนะนําจากรัฐบาลของประเทศใดๆ 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการจ้ีเคร่ืองบิน 

        ความคุมครอง 

          การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีที่อากาศยาน หรือยานพาหนะซ่ึงผูไดรับความคุมครองโดยสารอยูดวยถูกจี้ ซ่ึงเกิดขึ้น  

          ในระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย โดยบรษิัทจะจายผลประโยชนการจีเ้ครื่องบินใหกับผูไดรบัความคุมครอง  

 ทุก24 ช่ัวโมงที่ถูกจี้ เปนจํานวนเงนิตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการจี้เคร่ืองบิน 

          ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบรษิัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการจี้เครือ่งบนิ โดยคาใชจาย   

          ของตนเอง 

1.   แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบรษิัท 

2.   หนังสือยืนยันระยะเวลาในการจีเ้ครื่องบินจากสายการบิน 

3.   สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบัความคุมครอง 

          การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธ์ิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเหน็ไดวามีเหตุอันสมควรที่  

          ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนคาโทรศัพทในกรณีฉุกเฉิน 

ความคุมครอง 

 การประกันภัยนี้ใหความคุมครองผลประโยชนคาโทรศัพทในกรณีฉุกเฉิน บรษิัทจะชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชโทรศัพท   

 ระหวางเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทยขณะทีผู่ไดรบัความคุมครองอยูระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาเอาประกันภัย   

เพ่ือจุดประสงคในการติดตอขอใชบริการชวยเหลือฉุกเฉินจากศูนยบริการ ทั้งนี้ บรษิัทจะจายคาทดแทนใหผูไดรบัความคุมครอง

แบบเหมาจาย ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 
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