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กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางทัว่โลก 
Travel Guard Global Travel Insurance 

 
โดยการเชือ่ถอืขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และเพือ่เป็นการตอบแทนเบีย้ประกนัภยัทีผู่เ้อา

ประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบั เงือ่นไขทัว่ไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทั
ใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถอืเป็นความหมายเดยีวกนัทัง้หมด 

ไมว่่าจะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงือ่นไขขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
ขอ้ก าหนด เอกสารแนบท้าย   ขอ้ระบุพิเศษ ข้อรบัรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์
ประกนัภยั และเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ซึง่ถือเป็นส่วน
หนึง่แห่งสญัญาประกนัภยั 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  และ/หรอืเอกสาร

แนบซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บั   ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.4 อุบตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างฉบัพลนั จากปจัจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อา

ประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั  
1.5 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัเิหตุ ซึง่เกดิขึน้โดยเอกเทศ และ

โดยอสิระจากเหตุอืน่ 
1.6 การเจบ็ปว่ย หมายถงึ อาการ ความผดิปกต ิการปว่ยไขห้รอืการตดิโรคทีเ่กดิขึน้กบั ผูเ้อาประกนัภยั 
1.7 การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบตัเิหตุและท าใหผู้เ้อาประกนัภยั

เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรอืไดร้บับาดเจบ็ 
1.8 แพทย ์ หมายถงึ ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติไดข้ึ้นทะเบยีนอย่างถูกต้อง

จากแพทยสภาและได้รบัอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิน่ที ่
ใหบ้รกิารทางการแพทยห์รอืทางดา้นศลัยกรรม ซึง่มใิช่บุคคลดงัต่อไปนี้ 

 บุคคลผูเ้อาประกนัภยัหรอื 
 คู่สมรสตามกฎหมาย หรอืบุตรตามกฎหมายของบุคคลผู้เอาประกนัภยั 

เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นและไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทั 
1.9 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.10 ผูป้ว่ยใน หมายถงึ ผูท้ีจ่ าเป็นต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ซึง่ต้องลงทะเบยีนเป็นผูป้่วยในโดย 

ได้ร ับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้  ซึง่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทยส์ าหรบัการรกัษาการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยนัน้ๆ และใหร้วมถงึกรณรีบั
ตวัไวเ้ป็นผูป้ว่ยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติ  

1.11 ผูป้ว่ยนอก หมายถงึ ผูท้ีร่บับรกิารอนัเนือ่งจากการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป้่วยนอก หรอืในหอ้งรกัษา
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรอื สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกซึง่ไม่มคีวาม
จ าเป็นตาม ขอ้วนิิจฉัยและขอ้บ่งชี้ทีเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเขา้รกัษา
เป็นผูป้ว่ยใน 

1.12 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัใหบ้รกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไวค้้างคนื
และมอีงค์ประกอบทางด้านสถานทีท่ีม่จี านวนบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่พยีงพอ
ตลอดจนการจดัการใหบ้รกิารทีค่รบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่มหีอ้งส าหรบัการผ่าตดั
ใหญ่และได้ร ับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย 
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 
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1.13 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัใหบ้รกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไวค้้างคนื
และได้ร ับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ        

1.14 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปจัจุบนัทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์ท า
การรกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไมส่ามารถรบัผูป้ว่ยไวค้า้งคนืได ้

1.15 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถงึ หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิางการแพทย์แผนปจัจุบนัทีเ่ป็นสากล และน ามาซึง่
แผนการรกัษาทีเ่หมาะสมกบัผู้ป่วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้อง
กบัขอ้สรุปจากประวตักิารบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรอื
อืน่ๆ (ถา้ม)ี 

1.16 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควร หมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาลและ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีค่วรจะเป็นเมือ่เทยีบกบัการใหบ้รกิารที ่
โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล  เวชกรรม หรอืคลนิิก เรยีกเกบ็กบัผูป้่วยทัว่ไปของ
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกซึง่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการ
รกัษานัน้   

1.17 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต่์างๆ ทีม่เีงือ่นไข ดงันี้ 
(1) ต้องสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรกัษาตามภาวะ  การบาดเจบ็หรอืการ

เจบ็ปว่ยของผูร้บับรกิาร 
(2) ตอ้งมขีอ้บ่งชี้ทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏบิตัปิจัจุบนั 
(3) ต้องมใิช่เพือ่ความสะดวกของผูร้บับรกิารหรอืของครอบครวัผูร้บับรกิาร  หรอื

ของผูใ้หบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพยีงฝา่ยเดยีว และ 
(4) ต้องเป็นการบริการรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทีเ่หมาะสม 

ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยของผูร้บับรกิารนัน้ๆ 
1.18 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 

(Pre-existing Conditions) 
หมายถงึ โรค (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรอื ความผดิปกตทิีเ่กดิขึ้นกบัผู้เอาประกนัภยั

ภายใน 24 เดอืน ก่อนวนัทีค่วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะมผีลบงัคบัซึง่
มนียัส าคญัเพยีงพอทีท่ าใหบุ้คคลทัว่ไปพงึแสวงหาการวนิิจฉยั ดูแลหรอืรกัษา หรอื
ท าให้แพทย์พงึให้การวนิิจฉัยดูแล หรอืรกัษา ส าหรบักรมธรรม์ประกนัภยัรายปี 
หมายความถงึ ภาวะทางการแพทยท์ีผู่เ้อาประกนัภยัไดเ้รยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน
ระหว่างการเดนิทางครัง้ก่อน หรอืภาวะทางการแพทย์ทีผู่เ้อาประกนัภยัขอรบัการ
บ าบดัรกัษา หรอืวนิิจฉยัโรคภายในระยะเวลา 12 เดอืน ก่อนการเดนิทางของผูเ้อา
ประกนัภยั   โดยให้ถือว่าภาวะดงักล่าวเป็นสภาพทางการแพทย์ทีเ่ป็นอยู่ก่อน
ส าหรบัการเดนิทางครัง้ต่อไป 

1.19 เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึง่เกดิจากการตดิ
เชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก    
รา้ยแรง (Malignant Neoplasm) หรอืการตดิโรค หรอื การเจบ็ป่วยใดๆ ซึง่โดยผล
การตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) การตดิเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส ใหร้วมถงึ แต่ไมจ่ ากดัเฉพาะเชื้อทีท่ าใหเ้กดิโรค
ปอดบวมหรอืปอดอกัเสบ(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่ าใหเ้กดิโรค
ล าไสอ้กัเสบหรอืเรื้อรงั (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรสั (Virus) และ/
หรอืเชื้อราทีแ่พร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกรา้ยแรง 
(Malignant Neoplasm) ใหร้วมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma 
เนื้องอกเซล น ้ าเหลอืงทีร่ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรอืโรครา้ยแรงอืน่ๆ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในปจัจุบนันี้ว่าเป็นอาการของ
ภมูคิุม้กนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรอืซึง่เป็นสาเหตุที ่
ท าให้ คนทีเ่ป็นเสยีชวีติ อย่างกระทนัหนั เจ็บป่วย หรอืทุพพลภาพ โรคภูมคิุ ้มกนั  
บกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถงึเชื้อไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรค
ทีท่ าใหเ้ยือ่สมองเสือ่ม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรสั 
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1.20 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึง่ปีนบัแต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั หรอืนับแต่วนัครบรอบปี

กรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 
1.21 

การก่อการรา้ย 
หมายถงึ การกระท าซึง่ใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอืมกีารขม่ขูโ่ดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

ใดไมว่่าจะเป็นการกระท าเพยีงล าพงัการกระท าการแทนหรอืทีเ่กีย่วเนือ่งกบัองค์กร
ใดหรอืรฐับาลใด ซึง่กระท าเพือ่ผลทางการเมอืง ศาสนา ลทัธนิิยม หรอืจุดประสงค์ที ่
คลา้ยคลงึกนั รวมทัง้เพือ่ตอ้งการส่งผลให ้รฐับาลและ/หรอืสาธารณชน หรอืส่วนหนึง่
ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่ตระหนกหวาดกลวั 

1.22 Travel Assist หมายถงึ บรษิัททีใ่ห้บรกิารแก่ผู้เอาประกนัภยัในขณะทีอ่ยู่ต่างประเทศ  ในเรือ่งของขอ้มูล
เกีย่วกบัการเดนิทาง ค าแนะน าเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล ค าปรกึษาทางกฎหมาย 
การให้บริการ    การเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลับ
ประเทศ การใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารโดยทัว่ไป และบรกิารอืน่ใดตามความคุม้ครอง
ของกรมธรรม์ประกันภัยและเพือ่ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย หากมีการ
เปลีย่นแปลงผูใ้ห้บรกิารจาก Travel Assist เป็นผู้อืน่ทีบ่รษิทัแต่งตัง้ในระหว่างที ่
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้มผีลบงัคบั ใหบ้รษิทัผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้ใชแ้ทน  
Travel Assist ในทุกทีท่ีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และใหม้คีวามหมายตามค า
จ ากดัความนี้เช่นเดยีวกนั 

1.23 ยานขนส่งทัว่ไป หมายถงึ อากาศยานทีม่ ีปีกทีต่ิดตัง้ถาวร ซึง่ให้บริการและประกอบการโดยสายการบิน
พาณิชย์ทีจ่ดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสารทีจ่่ายค่าโดยสาร ทีเ่ดินทางตาม
ตารางเวลา และเฮลคิอปเตอร์ทีใ่ห้บรกิาร และประกอบการโดยสายการบินทีจ่ด
ทะเบยีน เพือ่บรรทุกผูโ้ดยสารทีจ่่ายค่าโดยสารทีเ่ดนิทางตามตารางเวลา ระหว่างท่า
อากาศยานพาณิชย์ซึง่เป็นทีย่อมรับทัว่ไป หรือ  สนามบินพาณิชย์ส าหรับ
เฮลคิอปเตอรท์ีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้ง 

1.24 สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานทีใ่ดทีส่าธารณชนเขา้ถงึได ้เช่น (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ)  ท่าอากาศยาน รา้นคา้ 
รา้นอาหาร หอ้งโถงของโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานทีฝึ่กตี
กอลฟ์  อาคารสาธารณะ และสถานทีต่่างๆ ทีค่ลา้ยกนั 

1.25 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถงึ รูปแบบการขนส่งทีใ่ห้บรกิารเป็นประจ าตามตารางเวลาและด าเนินการโดยบรษิัท
ขนส่งทีม่ใีบอนุญาต และมุ่งหมายให้สาธารณชนในทอ้งถิน่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
เดนิทางและทีป่ระเทศนัน้ยอมรบั (เช่น หมายถงึรถโดยสารประจ าทาง เรอืขา้มฟาก 
ยานเหนือน ้า (hovercraft) เรอืไฮโดรฟอยล์  เรอื รถไฟ รถราง หรอืรถไฟใต้ดนิ) แต่ 
ยกเวน้การขนส่งทุกรูปแบบทีเ่ช่าเหมาล า หรือจดัใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของการทศันาจร 
แมเ้มือ่เป็นบรกิารทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ าตามตารางเวลา กรมธรรม์ประกนัภยันี้ถอืว่า
ยานขนส่งทัว่ไปเป็นยานพาหนะสาธารณะ 

1.26 การเดนิทางภายในประเทศ 
หมายถงึ 

การเดนิทางภายในอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของ ผู้เอาประกนัภยั ตามทีแ่จง้ไวก้บั
บรษิทัประกนัภยั 

1.27 การเดนิทางในต่างประเทศ หมายถงึ การเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของ ผูเ้อาประกนัภยั 
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หมวดท่ี 2 เง่ือนไขทัว่ไป และข้อก าหนด 

2.1 สญัญาประกนัภยั 
สญัญาประกนัภยันี้เกดิขึน้จากการทีบ่รษิทัเชื่อถอืขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคําขอเอาประกันภยั และขอ้แถลงเพิม่เตมิ 

(ถ้าม)ี ที่ผู้เอาประกนัภยัลงลายมอืชื่อให้ไว้เป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บรษิัทจงึได้ออกกรมธรรม์
ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห้ 

ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัรูอ้ยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอันเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรอืรู้อยู่แล้ว ในขอ้ความจรงิใดแต่
ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไมแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึง่หากบรษิทัทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจ้งูใจใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึน้
หรอืบอกปดัไม่ยอมทําสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันี้จะตกเป็นโมฆยีะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บรษิทัจะไมป่ฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบรูณ์แห่งสญัญาประกนัภยัและการเปล่ียนแปลงข้อความในสญัญาประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกนัภยันี้ รวมทัง้ขอ้ตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การเปลี่ยนแปลง

ขอ้ความใดๆ ในสญัญาประกนัภยัจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัและไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ หรอืในเอกสารแนบทา้ย
แลว้จงึจะสมบรูณ์ 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

2.3.1 ในกรณทีีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ความคุม้ครองเริม่ตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและดาํเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 
ชัว่โมงนบัแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบไุว้
เป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้) 

2.3.2 ในกรณทีีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพือ่คุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่
ละครัง้เช่นเดยีวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสุดไมเ่กนิ 120 วนั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วง
ระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัและจําเป็นต้องรบัการรกัษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป้่วยในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะขยายความ
คุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง    
ผูเ้อาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึ ความสูญเสยีหรอื

ความเสยีหายใดๆโดยไมช่กัชา้ ในกรณทีีม่กีารเสยีชวีติตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีเวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่ามเีหตุจําเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจ
แจง้ใหบ้รษิทัทราบในทนัทไีดแ้ต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.5 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความสญูเสียหรือความเสียหาย 
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ การรกัษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การ

รกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศสําหรบัการป่วยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้ครรภ์ การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศสําหรบัการ
รกัษาโดยแพทยจ์นีแผนโบราณ การรกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัเิหตุ 

การเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยัจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั  ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมหรอืคลนิิกโดยค่าใชจ้่ายของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.1.2 ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา  
2.5.1.3 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.5.1.4 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายตอ้งเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืต้นฉบบัใบเสรจ็ทีร่บัรองยอดเงนิที่

จ่ายไปเพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากผูร้บัประกนัภยัรายอื่น แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารขอ งรฐั 
หรอืสวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสรจ็ทีม่กีารรบัรองยอดเงนิทีจ่่ายจากสวสัดกิารของรฐั 
หรอืหน่วยงานอื่นเพือ่เรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากบรษิทั 
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2.5.2 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืการสญูเสยีอวยัวะเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ   

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีแ่พทย์ลงความเหน็ว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะโดยค่าใชจ้่ายของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.2.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 
2.5.2.3หนังสอืยนืยนัการเกดิอุบตัเิหตุจากสายการบนิพาณิชย์ (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หรอืการสูญเสยีอวยัวะ

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบนิพาณชิย์)   
2.5.2.4 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั  
 

2.5.3 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากเสยีชวีติ 
ผูร้บัประโยชน์ จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ให้แก่บรษิัท ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีผู่้เอาประกนัภยัเสยีชวีติ โดย

ค่าใชจ้่ายของผูร้บัประโยชน์ 
2.5.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.3.2 ใบมรณบตัร 
2.5.3.3 สาํเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 
2.5.3.4 สาํเนาบนัทกึประจาํวนัของตํารวจ  
2.5.3.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.3.6 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั หรอืหลกัฐานการเดนิทาง 
2.5.3.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 
2.5.3.8  หนงัสอืยนืยนัการเกดิอุบตัเิหตุจากสายการบนิพาณชิย ์(กรณกีารเสยีชวีติเนื่องมาจากอุบตัเิหตุขณะ 

โดยสารอยู่ในสายการบนิพาณชิย์) 
 

2.5.4 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการเคลือ่นยา้ยเพือ่รบัการรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิ 
2.5.4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.4.2 ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบีแจง้บรษิทั หรอื Travel Assist ทราบโดยไมช่กัชา้ 
2.5.4.3 ในกรณผีูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็ในถิน่ทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรตดิต่อแพทยท์อ้งถิน่เพือ่ทาํ 

การรกัษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิใีนการเคลื่อนยา้ยและประสานงานกบัแพทย์
สาํหรบัการรกัษาในขัน้ต่อไป 
 

2.5.5 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการส่งศพกลบัประเทศ 
  ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบีแจง้ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist 

จะเป็นผูพ้จิารณาวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการส่งศพกลบัภมูลิาํเนา 
2.5.5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.5.2 ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูเ้กีย่วขอ้งรวบรวมเอกสารทีจ่าํเป็นในขอ้ 2.5.3 ใหค้รบถว้นส่งบรษิทั 

ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีเ่สยีชวีติ 
 
 2.5.6 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัพธิศีพ 

 2.5.6.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
 2.5.6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
 2.5.6.3 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนักยั 
 2.5.6.4 ประวตักิารรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
 2.5.6.5 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
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 2.5.7 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพือ่ช่วยจดัการพธิศีพ 
  ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตดิต่อ Travel Assist ใหท้ราบโดยไมช่กัชา้และตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่
บรษิทั 

2.5.7.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.7.2 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนักยั 

  2.5.7.3 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
  2.5.7.4 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 

2.5.7.5 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
 

 2.5.8 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพือ่เยีย่มผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาล 

   ผูร้บัประโยชน์หรอืญาติหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งติดต่อ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัช้าและต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้
ใหแ้ก่บรษิทั 

2.5.8.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
  2.5.8.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
  2.5.8.3 จดหมายยนืยนัจากโรงพยาบาลทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาว่าไมม่สีมาชกิของครอบครวั 
ของผูเ้อาประกนัภยัดแูลอยู่ในขณะทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษา 
  2.5.8.4 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
  2.5.8.5 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
                  2.5.8.6 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไป 
เยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 

 2.5.9 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์รายวนัสาํหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ว่ยใน 

2.5.9.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.9.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
 

 2.5.10 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศภมูลิาํเนา 

2.5.10.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.10.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.10.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์กรณบีตัรยงัไมม่บีตัรประชาชนใหใ้ชส้าํเนาสตูบิตัร 
2.5.10.4 กาํหนดการเดนิทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้อาประกนัภยัและบุตร 
2.5.10.5 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
2.5.10.6 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
2.5.10.7 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์
 

 2.5.11 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์การประกนัสนิเชือ่บตัรเครดติ 

2.5.11.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.11.2 ใบแสดงรายการการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติของผูเ้อาประกนัภยั 
 

2.5.12 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการบอกเลกิการเดนิทาง 
2.5.12.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.12.2 หนงัสอืจากบรษิทัทวัร ์หรอืสายการบนิระบุจาํนวนเงนิทีเ่กบ็ 

                        2.5.12.3 ในกรณทีีต่อ้งยกเลกิการเดนิทางเนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ปว่ย หรอืเนื่องจาก
การประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ปว่ยของคู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้อาประกนัภยั บดิา-มารดาของคู่สมรสใหนํ้า
ใบรบัรองแพทยม์าดว้ย   
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2.5.12.4 สาํเนาใบมรณบตัร (กรณกีารเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาติ) 
 

2.5.13 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการลดจาํนวนวนัเดนิทาง 
                   2.5.13.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
                   2.5.13.2 สาํเนาตัว๋เครือ่งบนิล่าสุดทีซ่ื้อ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ  
                     2.5.13.3 ใบรบัรองแพทย์ ในกรณีที่ต้องลดจํานวนวนัเดนิทางเนื่องจากผู้เอาประกนัภยัประสบอุบตัิเหตุหรอืการ
เจบ็ป่วย หรอืเนื่องจากการประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยกะทนัหนัของ คู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้อาประกนัภยั 
บดิา-มารดาของคู่สมรส 
                      2.5.13.4 สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณกีารเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต)ิ 
 

2.5.14 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของเทีย่วบนิ 
                      2.5.14.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
                      2.5.14.2 ตัว๋เครือ่งบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
   2.5.14.3 จดหมายแจง้จากผูท้ีม่อีํานาจรบัผดิชอบต่อการเดนิทางเทีย่วนัน้ 
   2.5.14.4 จดหมายแจง้จากสายการบนิพาณชิยน์ัน้ๆ ระบุว่าเกดิการล่าชา้จรงิ 

 
2.5.15 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั 

                      2.5.15.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
                         2.5.15.2 จดหมายรบัรองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากฝา่ยบรหิารโรงแรมหรอื ฝา่ยบรหิารของบรษิทัผู้
ขนส่ง กรณกีารสญูเสยีหรอืความเสยีหายนัน้อยู่ในความควมคุมของพนกังานโรงแรมหรอืบรษิทัผูข้นส่ง 

 2.5.15.3 รายการและราคาของทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหาย หากของทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหายนัน้เเป็นของทีถู่กซื้อมาไม่ 
เกนิ 3 เดอืน จะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิของๆ ชิน้นัน้ๆ มาแสดง 
                        2.5.15.4 ใบบนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจทอ้งถิน่ กรณกีารสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจากการขูเ่ขญ็หรอื
บงัคบัในลกัษณะรุนแรง 
 

2.5.16 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 
                      2.5.16.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
                      2.5.16.2 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัการซื้อเสือ้ผา้หรอืเครือ่งใชท้ีจ่าํเป็น 

2.5.16.3 จดหมายรบัรองจากสายการบนิ 
 

2.5.17 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 
2.5.17.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.17.2 ใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ กรณทีาํใหผู้อ้ื่นประสบอุบตัเิหตุ 
2.5.17.3 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าซ่อมแซมหรอืใบเสรจ็รบัเงนิและจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ในกรณีทีจ่าํเป็นตอ้งซื้อ 

ของชิน้นัน้ๆ เนื่องจากทาํใหข้องชิน้นัน้เสยีหาย 
 

2.6 การตรวจทางการแพทย ์

 บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจ่าํเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมี
สทิธทิาํการชนัสตูรพลกิศพในกรณทีีม่เีหตุจาํเป็นและไมเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

2.7 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัหลกัฐานแสดงการสูญเสยี หรอื ความเสยีหายที่ครบถ้วน

และถูกตอ้งแลว้ โดยค่าสนิไหมทดแทนสาํหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ ส่วนค่าสนิไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายใหแ้ก่ผู้
เอาประกนัภยั ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกร้องเพื่อให้บรษิัท  ชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีก่าํหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามความจาํเป็นแต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 
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หากบรษิทัไมอ่าจจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจะรบัผดิชอบชดใชด้อกเบี้ยใหอ้กีใน
อตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้นบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดชาํระ 

หากการรกัษาพยาบาลได้เกดิขึ้นในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม  หรอืคลนิิกนอกประเทศไทย บรษิัทจะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล 

2.8 การช าระเบีย้ประกนัภยัและการคืนเบีย้ประกนัภยั 
2.8.1 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบีย้ประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2.8.2 ในกรณทีีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้

ไดภ้ายหลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.8.3 ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรอืบรษิทัต่างสามารถใชส้ทิธใินการบอกเลกิ

กรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้ดงันี้ 
2.8.3.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดด้ว้ยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทาง

ไปรษณยีล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่คร ัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ในกรณนีี้บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

2.8.3.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได ้โดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนังสอื และมสีทิธไิดร้บั
เบีย้ประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอัตราเบี้ยประกนัภยั
ระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้  

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไมเ่กนิ/เดอืน) 

รอ้ยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 

การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขในขอ้นี้ ไมว่่าจะกระทาํโดยฝา่ยใดกต็ามตอ้งเป็นการบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไมส่ามารถเลอืก
ยกเลกิความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ่งสว่นใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 

2.9 การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 
ในกรณทีีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์

ประกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและ
ใหท้าํการวนิิจฉยัชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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2.10 เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
บรษิทัอาจจะไมร่บัผดิชอบชดใชค้่าสนิไหมสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัผูร้บัประโยชน์ หรอื

ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจ็บป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 

หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ 
3.1 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการทาํรา้ยร่างกายตนเอง 
3.2 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่่งรา้ยของศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระทําทีมุ่่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไม่กต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวิตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3.3 การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ และ/ หรอื อาวุธนิวเคลยีร ์หรอือาวุธใดๆ 
3.4 การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงินิวเคลยีร์ หรอืจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้

ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ดาํเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 
3.5 การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตรายอื่นใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการ

นิวเคลยีรไ์ด ้
3.6 ขณะทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 

 3.7 การกระทําโดยเจตนาทีผ่ดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรพัย์ การยดึหน่วง  การทําลายโดยศุลกากร หรอื
พนักงานเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผู้เอาประกนัภยัที่จะดําเนินการป้องกนัตามสมควรเพื่อ
หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากไดร้บัการเตอืนผ่านหรอืโดยสื่อมวลชนทัว่ไปเกีย่วกบัเจตนา
จะนดัหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

3.8 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไมอ่ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อคาํแนะนําของแพทย์ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
รกัษาโรค 

3.9 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
3.10 ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พือ่เขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 
 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั เงือ่นไขทัว่ไป ขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อ

เป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัที่ผู้เอาประกนัภยัต้องชําระ บรษิัทตกลงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองที่ระบุใน หน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงัต่อไปนี้ 
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TA1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล 
 

ค านิยาม 
แพทยแ์ผนไทยโบราณ หมายถงึ แพทยไ์ทยแผนโบราณทีไ่ดร้บัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพร

ไทย ซึง่แพทยไ์ทยแผนโบราณดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ นายจา้ง 
ลกูจา้ง หรอืตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

แพทยแ์ผนจนีโบราณ หมายถงึ แพทย์ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพร โดยการฝงัเขม็ 
และการจดักระดกู แพทยจ์นีแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไมเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ 
นายจ้าง ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้เอาประกนัภยั หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งในทางใดกบัผู้เอา
ประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

ขณะทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเงือ่นไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หากผู้
เอาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ หรอืการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ไดซ้ึ่งเกดิขึน้ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลไมว่่าจะในฐานะผูป้ว่ยในหรอืผูป้ว่ยนอก บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยสําหรบั
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นและสมควรซึง่เกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจํานวนเงนิ
ทีต่อ้งจ่ายจรงิ แต่ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณกีารบาดเจบ็เนื่องจากประสบอุบตัเิหตุในต่างประเทศ และจําเป็นต้องรกัษาโดยแพทย์แผนไทยโบราณ หรอื แพทย์แผน
จนีโบราณ ยกเวน้การแตกหรอืหกัของกระดกู บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ้่ายไปจรงิสูงสุดไม่เกนิ 1,500 บาท ต่อคน
ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 

ค่าใชจ้่ายทีคุ่ม้ครอง มดีงัต่อไปนี้  
1. ค่าแพทยต์รวจรกัษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลอืด ค่าบรกิารโลหติและส่วนประกอบของโลหติ รวมค่าใชจ้่ายในการแยกจดัเตรยีม และ

วเิคราะหเ์พือ่การใหโ้ลหติ หรอืส่วนประกอบของโลหติ ค่าตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และพยาธวิทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยา ค่าตรวจ
วนิิจฉยัโดยวธิพีเิศษอื่นๆ รวมถงึค่าแพทยอ่์านผล ค่าใชจ้่ายในการใชห้รอืใหบ้รกิาร อุปกรณ์ของใชแ้ละเครื่องมอืทางการแพทย์ นอกหอ้ง
ผ่าตดั วสัดุสิน้เปลอืงทางการแพทย์ (เวชภณัฑ์ 1) ค่าหอ้งผ่าตดั และอุปกรณ์ในหอ้งผ่าตดั ไม่รวมถงึการจา้งพยาบาลพเิศษระหว่างทีพ่กั
รกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ว่ยใน  

3. ค่าบรกิารรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สําหรบัการเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรอืมาจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย์ 

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์ม่เกนิกว่า 14 วนั 
5. ค่าห้องพกัผู้ป่วยหนัก หรอืห้องผูป้่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมจดัให้

สาํหรบัผูป้ว่ย และค่าการพยาบาลประจาํวนั   
ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัมสีิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอื่ นใดบริษัทจะชดใช้ค่า

รกัษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนทีเ่กนิกว่าจาํนวนทีเ่บกิคนืได้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ TA1) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่กาํเนิด 
3. การรกัษาตวัเพือ่พกัผ่อนหรอืเพือ่อนามยั การนวดเพือ่สุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใด

ทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
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6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทยีมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ ไมค้ํ้ายนั แว่นตา เครื่องช่วยใหไ้ดย้นิ (Hearing Aid) 

เครือ่งช่วยการพดู (Speech Device) เครือ่งกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อี้รถเขน็ เป็นตน้ 
8. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุ  แต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั 

การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอื ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัการรกัษาอนัจําเป็นต่อการออกเสยีง
ตามธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

9. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยอนัเกดิขึน้เพือ่หวงัผลกาํไรจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
          10. การรกัษาเพือ่ความสวยงาม ไดแ้ก่ การรกัษาสวิ ฝ้า กระ รงัแค ลดความอว้น ปลกูผม หรอื การรกัษาเพื่อแกไ้ขความบกพร่อง
ของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่ําเป็นต้องกระทําอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุ 
เพือ่ใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ย่างเดมิ 
          11. ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทยท์ีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา  
คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 
          12. การปลกูฝี หรอืการฉดีวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ภายหลงั 
การถูกสตัวท์าํรา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 
           13. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถงึเจต็สกดีว้ย แข่งสเกต็ 
ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน  
          14. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
          15. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะที่ 
ถูกจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม 
          16. การบาดเจ็บที่เกดิขึ้นจากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพติด หรอืยาเสพตดิให้โทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ 

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลอืดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั
เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
          17. การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยักําลงัขึ้นหรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิด้จดทะเบยีนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์ 
          18. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
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TA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอบุติัเหตุ 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้คุม้ครองการสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบตัเิหตุ

และทําใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิภายใน 180 วนันับแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืการ
บาดเจ็บทีไ่ด้รบัทําให้ผู้เอาประกนัภยัต้องรกัษาตัวตดิต่อกนัในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชวีติ
เพราะการบาดเจบ็นัน้เมือ่ใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหด้งันี้ 

 
1. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการเสยีชวีติ 
2. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สําหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงินัน้ได้

เป็นไปตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า 12 เดอืนนบัแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืมขีอ้บ่งชี้ทางการแพทย์
ชดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

3. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง 
4. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 
6. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 
 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของหแูละการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดู 
 75% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู2 ขา้ง  
7.  60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื  
8.  60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 
10.  15% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของหู 1 ขา้ง 

 
บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมสนิไหมทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีสู่งสุดรายการเดยีวเท่านัน้ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะ

จ่ายค่าสนิไหมทดแทนสําหรบัผลทีเ่กดิขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้รวมกนัไม่เกนิจํานวนเงนิดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หาก
บรษิทัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ยงัไมเ่ตม็จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนสิ้นสุดระยะเวลา
เอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 
 
การสญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตัง้แต่ข้อมอืหรอืขอ้เท้า และให้หมายรวมถึง  การสูญเสีย

สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทยช์ดัเจนว่าไมส่ามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
ไดย้นิ 

หมายถงึ การสญูเสยีสมรรถภาพในการไดย้นิอย่างถาวร 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
พดู 

หมายถงึ การสญูเสยีความสามารถในการเปล่งเสยีงสามในสีป่ระเภททีป่ระกอบกนัเป็นการพูด คอื
เสยีงทางรมิฝีปาก เสยีงจากโพรงปาก เสยีงจากลิ้น และเสยีงจากเพดานปาก หรือการ
สูญเสยีเส้นเสยีงอย่างถาวรสิ้นเชงิ หรอืความเสยีหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูด 
อนัเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถพดูได ้

การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใดๆ ในอาชพีประจํา และอาชพี

อื่นๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ
เนื่องจากอุบตัเิหตุ TA6) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไมคุ่ม้ครองการบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี้ 

1. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้จากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ 

 คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลอืดให้ถอืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

2. การไดร้บัเชือ้โรคปรสติ เวน้แต่การตดิเชือ้โรคหรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน้ํา ซึง่เกดิจากบาดแผลทีไ่ดร้บัมาจากอุบตัเิหตุ 
3.  การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
4. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถงึเจต็สกดีว้ย  แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม 

(เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน 
5. ขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึน้หรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร และ

มไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์
6. ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนี  การจบักุม 
9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 
10. ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน้ํามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 
11. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัลงมอืทาํงานดงัต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่งยนต์ ช่างไม ้ช่างทาส ีช่างตกแต่งหรอืช่าง

ก่อสร้าง หรอืงานทีเ่กีย่วกบัการตดิตัง้ งานประกอบ บํารุงรกัษา หรอืซ่อมแซมเครื่องจกัร เครื่องใชไ้ฟฟ้า หรอืเครื่องจกัรไฮโดรลกิ หรอื
ทาํงานในสถานทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืงานใชแ้รงงานอื่นๆ ทัง้นี้ไมร่วมถงึงานบรหิาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรอืงานประเภทการจดัการ
หรอืงานประกอบอาหาร 

12. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีร่ถจกัรยานยนต์โดยไมม่ใีบอนุญาตขบัขีท่ีถู่กตอ้งตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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TA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนา 
 

ค าจ ากดัความ 
 

ประเทศภมูลิาํเนา หมายถงึ ประเทศใดๆ ที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัสทิธจิากรฐับาลนัน้ใหเ้ป็นพลเมอืงหรอืประเทศที่อยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เมื่อ ผู้เอาประกนัภยัได้รบับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางใน
ต่างประเทศ และจาํเป็นตอ้งเคลือ่นยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบัความจําเป็นตามความเหน็หรอืคําแนะนําของ  Travel Assist 
หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist เพื่อใหก้ารรกัษาทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม หรอืเพื่อนําผูเ้อาประกนัภยั กลบัสู่ประเทศภูมลิําเนา 
บรษิทัจะจ่ายค่าใชจ้่ายในการเคลือ่นยา้ยดงักล่าวโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist  

วธิขีองการเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนินี้ Travel Assist หรอืตวัแทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist จะตดัสนิใจและ
กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีาร รูปแบบของการเคลื่อนยา้ยและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจรวมถงึค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทางอากาศ ทางเรอื 
ทางบก ทางรถไฟ หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื่นทีเ่หมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของ การรกัษาพยาบาลทีจ่าํเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ้่ายทีก่าํหนดนี้เป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารซึง่กาํหนด และ/หรอืจดัเตรยีมการโดย Travel Assist สาํหรบั
การขนส่งหรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีเ่กดิขึ้นตามความจําเป็นซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยเพื่อการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉนิของผูเ้อาประกนัภยัตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทีน่ี้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลบั
ประเทศภมูลิาํเนา TA7) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้าย
กลบัประเทศ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีผู่เ้อาประกนัภยัไมต่อ้งรบัผดิชอบทีจ่ะจ่ายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใชจ้่ายใน
ตารางการเดนิทางอยู่แลว้ 

2. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัิและจดัการโดย Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel 
Assist เวน้แต่ว่าผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูร้่วมเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อ Travel Assist และมเีหตุผลอนัสมควรสําหรบั
ค่าใชจ้่ายเกนิสมควรทีเ่กดิขึน้และไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ดทีห่นึ่ง ในกรณีนี้ บรษิทัสงวนสทิธใินการ
ชดใชเ้งนิทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้ํารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้สําหรบัการบรกิารทัง้หลายเหล่านัน้ เป็นไปตามค่าใชจ้่าย
เช่นเดยีวกนั   ในสภาวะการณ์เช่นนัน้ที ่Travel Assist กาํหนด และมจีาํนวนเงนิสงูสุดไมเ่กนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส์ 
5.    กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
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TA8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล าเนา 
 

ค าจ ากดัความ 
 

ประเทศภมูลิาํเนา หมายถงึ ประเทศใด ๆ ทีผู่้เอาประกนัภยัไดร้บัสทิธจิากรฐับาลนัน้ใหเ้ป็นพลเมอืงหรอืประเทศทีอ่ยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองเมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยของผูเ้อาประกนัภยั 

ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ และทําใหผู้้เอาประกนัภยัเสยีชวีติภายใน 30 วนันับจากวนัที่เกดิการบาดเจ็บหรอืการ
เจบ็ป่วยนัน้ Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist จะดําเนินการจดัเตรยีมการนําศพหรอือฐัขิองผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่
ประเทศภูมลิําเนา โดยบรษิทัจะจ่ายค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้สําหรบัการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิําเนาโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist ตาม
จาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายจรงิ ทัง้นี้ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ค่าใชจ้่ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ดม้กีารสาํรองจ่ายไปก่อน บรษิทัจะชดใชค้นืใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยัตาม
จํานวนค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิสําหรบัการบรกิารต่างๆ และการเตรยีมการของผู้จดัการศพ (สปัเหร่อ) รวมถึงค่าหบีศพ การดองศพ การ
ฌาปนกจิศพ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนัทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้ 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภมูลิาํเนา TA8) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิําเนา อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีบุ่คคลอื่นตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อผูเ้อาประกนัภยัหรอื ค่าใชจ้่ายใดๆทีร่วมอยู่ใน
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางแลว้ ซึง่บุคคลผูจ้ดัการเดนิทาง หรอืบรษิทัผูข้นส่งตอ้งรบัผดิชอบ 

2. ค่าใชจ้่ายใดๆ เพือ่การขนส่งศพของผูเ้อาประกนัภยัซึง่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัิ และจดัเตรยีมการโดย Travel Assist  
3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์ 
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
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TA16 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 
 

ค านิยาม 
 

การบาดเจ็บสาหสัหรอืการ
เจบ็ปว่ยหนกั 

หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึ่งต้องได้รบัการรกัษาโดยแพทย์ที่มใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนักนัน้ เป็นผลใหผู้เ้อาประกนัภยัไดร้บัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไมส่มควรทีจ่ะเดนิทางหรอืเดนิทางต่อไปสาํหรบัการเดนิทางนัน้ 

สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบดิา มารดา ปู่ ย่า 
ตา ยาย ทวดของคู่สมรส 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัอนัมสีาเหตุมาจากเหตุการณ์ทีร่ะบุ
ในขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั ก่อนวนัออกเดนิทางจากประเทศไทย (ยกเวน้เหตุการณ์ตามขอ้ 4) ดงันี้ 
 1. การเสยีชีวติ หรือการบาดเจ็บสาหสั หรอืการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกนัภยัหรอืสมาชกิของครอบครวั ทําให้ผู้เอา
ประกนัภยัไมส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดการได ้  
 2. การเกดิการนดัหยุดงานขึน้โดยไมค่าดคดิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้
เอาประกนัภยั ทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดการได ้

3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายบงัคบัจากศาล 
4. เมื่อทีพ่กัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัที่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัถาวรไดร้บัความเสยีหายรา้ยแรงจากเหตุไฟไหม้ น้ําท่วมหรอื ภยั

ธรรมชาตคิลา้ยกนั เช่น พายุใต้ฝุ่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนวนัออกเดนิทางทําใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทาง
ตามกาํหนดเวลาได ้ 
 บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของการเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิขึน้
หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงนิมดัจาํค่าเดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า และ/หรอืค่าทีพ่กั ค่าอาหารทีผู่เ้อาประกนัภยัได้
จ่ายไปล่วงหน้าเฉพาะการสูญเสยีหรอืความเสยีหายซึ่งไม่ไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น  และเป็นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรอืการบอกเลกิ
การเดนิทางก่อนวนัเริม่ตน้การเดนิทางและ/หรอืค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย ความคุม้ครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะ
เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทางนัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง TA16) 
 การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางอนัเกดิจากหรอื  สบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการควบคุม หรอืกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล  
2. การลม้ละลาย การขาดสภาพคล่องในการชําระหนี้สนิ หรอืการขาดการชําระหนี้สนิของบรษิัทจดัการท่องเทีย่วหรอืผูท้ํา

การขนส่งอนัเป็นสาเหตุใหม้กีารบอกเลกิการเดนิทาง 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่นทีย่งัมผีลบงัคบั หรอืโครงการของ

รฐับาล หรอืการทีจ่ะไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ โรงแรม สายการบนิ บรษิทัจดัการท่องเทีย่ว หรอืผูด้ําเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการ
เดนิทาง อาหาร และทีพ่กั 

4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส์ 
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
6. การทาํประกนัภยันี้ภายในเวลาตํ่ากว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัออกเดนิทาง (ยกเวน้กรณีการเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็สาหสั

จากอุบตัเิหตุของผูเ้อาประกนัภยั หรอืสมาชกิของครอบครวั) 
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TA17 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง รวมถึงการจี้เคร่ืองบิน 
 

ค านิยาม 
 

การบาดเจ็บสาหสัหรือการ
เจบ็ปว่ยหนกั 

หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัซึง่ตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจ็บป่วยหนักนัน้เป็นผลให้ผู้เอาประกนัภยัได้รบัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไมส่มควรทีจ่ะเดนิทาง หรอืเดนิทางต่อไปสาํหรบัการเดนิทางนัน้ 

สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบดิา มารดา ปู่ ย่า 
ตา ยาย ทวดของคู่สมรส 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของผูเ้อาประกนัภยัที่ไดช้ําระไปสําหรบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าที่พกั 
และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง และ/หรอืค่าปรบัหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามมา จากการทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องเดนิทางกลบั
ประเทศไทยก่อนกาํหนดเนื่องจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ปว่ยหนกั และแพทยแ์นะนําใหเ้ดนิทางกลบั 
2. เครือ่งบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี้ 
3. สมาชกิของครอบครวั หรอืเพือ่นเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ หรอืไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ปว่ยโดยไมค่าดหมาย 
4. ภยัธรรมชาต ิเช่น พายุไตฝุ้น่ แผ่นดนิไหว เป็นตน้ ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดการต่อไปได้ 
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมอืงที่ไม่คาดหมาย  และอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา

ประกนัภยั หรอื 
6. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามคาํแนะนําของแพทย์ 
บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิแต่ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภยัสําหรบั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพิม่ขึน้โดยทางเครือ่งบนิ ทางบก หรอืทางเรอื (ค่าโดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่ป็นไปได้) หรอืค่าทีพ่กัทีเ่กดิขึน้
และการสญูเสยีค่าเดนิทาง และ/หรอืค่าทีพ่กัทีไ่ดจ้่ายไปล่วงหน้า หรอืทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งถูกรบิมดัจําหลงัจากเริม่ต้นการเดนิทางอนัเป็น
ผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ ทัง้นี้ใหร้วมถงึค่าใชจ้่ายใดทีเ่กดิขึน้จากการขยายเวลาการเดนิทางเนื่องจากถูกกกัด่านกกักนัชื้อโรคตามคําแนะนํา
ของแพทย ์

ความคุ้มครองนี้มผีลบงัคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัก่อนการรบัทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการลด
จํานวนวนัเดนิทางดงักล่าว ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนผลประโยชน์    ค่าใชจ้่ายในการลดจํานวนวนั
เดนิทาง และผลประโยชน์การเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง (ถา้ม)ี สาํหรบัเหตุการณ์เดยีวกนั พรอ้มกนัได ้

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจาํนวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครือ่งบนิ TA17) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายในการลดจํานวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจี้เครื่องบนิอนัเกดิจากหรอื
สบืเนื่องจาก โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงไดเ้ป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส์ 
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TA20 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสญูเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 
 

ค านิยาม 
ความรบัผดิส่วนแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบเองสาํหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

ในแต่ละครัง้และทุกๆ ครัง้ 

ทรพัยส์นิส่วนตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีนํ่าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจาํในบา้นโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไมนํ่าตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ไดแ้ก่ เสื้อผา้
ทีไ่มจ่าํเป็นสาํหรบัการเดนิทาง เครือ่งครวั เครือ่งอํานวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์ สถานที ่หรอืสิง่ต่างๆ ทีจ่ําหน่าย หรอืให้
เป็นทีร่ะลกึ 

เครือ่งประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ กําไล ต่างหู จี้ เพชร ทอง เงนิ รวมถงึเครื่องทอง หรอื
เครือ่งเงนิทัง้ปวงและนาฬกิาทีส่วมใส่เป็นเครือ่งประดบัตามร่างกาย 

สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา เสื้อผ้า และทรพัย์สินส่วนตวัของผู้เอาประกนัภยั หรือสมาชิก
ครอบครวั หรอืคนรบัใชใ้นบา้นทีอ่าศยัอย่างถาวรอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ยกเวน้โฉนด พนัธบตัร 
ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เชค็ เชค็เดนิทาง หลกัทรพัย ์เอกสารทุกประเภท เงนิสด ธนบตัร 

สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครือ่งประดบั อญัมณ ีพระเครือ่ง หรอืหนิมคี่า หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว์ 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัย์ที่ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งได้เขา้ไปหรอืออกจากสถานที่ที่เก็บ
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอย่างรุนแรง และทาํใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายทีเ่หน็
ได้อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั จากการใช้เครื่องมอื วตัถุระเบดิ 
ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรพัย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระทาํดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษรา้ย หรอืขูเ่ขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใชก้าํลงัประทุษร้ายเพือ่ใหค้วาม
สะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นัน้ไป หรอืใหย้ื่นใหซ้ึ่งทรพัย์นัน้ หรอืยดึถอืเอาทรพัย์
นัน้ไว้ หรอืกระทําความเสยีหายแก่เครื่องใช ้กระเป๋า หรอืถุงที่เกบ็ทรพัย์เพื่อการลกัทรพัย์นัน้ 
หรอืปกปิดการกระทาํความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระทาํความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

  
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั 
ซึ่งผู้เอาประกนัภยันําติดตัวไปด้วยและได้รบัการสูญเสียหรอืความเสียหายในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางในต่างประเทศ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1. ขณะที่กระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรอืบรษิทัผูข้นส่ง การสูญเสยี
หรอืความเสยีหายเช่นว่านี้ตอ้งไดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝา่ยบรหิารของโรงแรมนัน้ หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัผูข้นส่งนัน้ 
หรอื 
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2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายจากการถูกชงิทรพัย ์โจรกรรม หรอืปลน้ทรพัยเ์พือ่เอากระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั 
และการสญูเสยีหรอืความเสยีหายนัน้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้ต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิการสูญเสยีหรอืความเสยีหายภายใน 24 
ชัว่โมงนบัจากทีเ่กดิเหตุนัน้ การเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนตอ้งมบีนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจเช่นว่านัน้ 

 
บรษิทัจะชดใช้ให้สําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง เสื้อผ้าหรอืทรพัย์สนิส่วนตวัทีอ่ยู่ภายในกระเป๋า

เดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางหรอืเมือ่กรมธรรมป์ระกนัภยันี้สิน้สุดลงตามเวลาทีร่ะบุไว ้แลว้แต่ว่าเหตุการณ์
ใดจะเกดิขึน้ก่อน ซึง่บรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี้ 

1.  บรษิัทจะชดใช้การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของสิง่ของไม่เกนิจํานวนเงนิต่อชิ้น คู่ หรอืชุด ทั ้งนี้ไม่เกนิจํานวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.  บรษิทัอาจเหน็ควรใหช้ดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทาํใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซมในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ๆ 
มอีายุไมเ่กนิ 1 ปี 

3.  บรษิทัอาจชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทําใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมือ่
เป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสือ่มราคาในกรณทีีส่ ิง่ของนัน้ๆ มอีายุเกนิ 1 ปี 
  
เง่ือนไขความคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจหรอื เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบอากาศยาน 
เรอื หรอืยานพาหนะทีผู่เ้อาประกนัภยักาํลงัเดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจง้การสญูเสยีหรอืความเสยีหายเป็นหนงัสอืจากผูม้อีํานาจของ
ยานพาหนะนัน้ๆ เวน้เสยีแต่ว่าไมอ่าจจะกระทาํการดงักล่าวได ้เนื่องจากเหตุจาํเป็นหรอือยู่ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และทาํใหท้ีผู่เ้อาประกนัภยั
ไมอ่าจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องกระทําการอนัสมควรทัง้ปวง เพื่อป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั และถ้าหาก
ทรพัยส์นิทีว่่านัน้สญูหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจ เจา้หน้าทีโ่รงแรม บรษิทัขนส่ง หรอืผูม้อีํานาจของที่
ทาํการสถานีขนส่งปลายทางอย่างทนัทอีกีดว้ย 

3. ในกรณบีรษิทัไดจ้่ายค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้แลว้ บรษิทัจะเขา้รบัช่วงสทิธขิอง ผูเ้อาประกนัภยัเพือ่ใช้
สทิธเิรยีกรอ้งต่อต่อบุคคลใดๆ หรอืองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบ่รษิทัไดจ้่ายค่าสนิไหมทดแทนไปแลว้ ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องให้
ความร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พรอ้มดาํเนินการเท่าที ่ จาํเป็น เพือ่ป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้และจะต้องไม่กระทํา
การใดๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อบรษิทั  

4. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหก้ระเป๋าเดนิทางพรอ้มทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการดแูลตามสมควร 

5. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบสําหรบัความเสยีหายส่วนแรกต่อการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ในจํานวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุกๆ การสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน
ในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั  ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คอนัเนื่องจากภยัธรรมชาต ิขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์
ความคุม้ครองเครือ่งประดบั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และโฮล-อนิ-วนั และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์
การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ 
(ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั TA20) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั ดงัต่อไปนี้ 
 1. ทรพัย์สนิต่อไปนี้จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สตัว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครื่องยนต์ 
ยานพาหนะอื่นใด สกหีมิะ ผลไม ้สิง่ของที่เน่าเสยีได้ เครื่องอุปโภคบรโิภค สิง่ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ สิง่ประดษิฐ ์
ภาพเขยีน ศลิปวตัถุ หนงัสอืสญัญา เครือ่งประดบั สิง่ของมคี่า เครื่องดนตร ีเลนส์หรอืคอนแทคเลนส์ เกา้อี้มลีอ้สําหรบัคนพกิาร ฟนัปลอม 
ขาแขนปลอม ใบหุ้น หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของที่ระลกึ บตัร
ประจาํตวั ใบขบัขี ่เอกสารเดนิทาง 
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 2. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาจากการสกึหรอ การเสื่อมสภาพ แมลงหรอืสตัว์กดักนิ หรอืแทะ ความชํารุด
บกพร่องที่ไม่เห็นประจกัษ์ชดั หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากดําเนินการใดๆ เพื่อทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรอืการ
ดดัแปลง การแกไ้ขทรพัยส์นิใดๆ 

3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรอืใหเ้ช่า หรอืเช่าซื้อ 
4. การสญูเสยี หรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตั ิสงครามกลางเมอืง การยดึอํานาจ หรอืการ

ดาํเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว 
5. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการยดึทรพัย์ การทําลายหรอืการกกักนัทรพัย์ภายใต้กฎขอ้บงัคบัของด่าน

กกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัยต์ามคาํสัง่ของเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจตามกฎหมาย การขนส่งสนิคา้ผดิกฎหมาย การ
ขนของเถื่อน หรอืกระทาํการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

6. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีไ่ดร้บัการชดใช้จากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ ทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัภยัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น 
การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื่นใด 

7. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัที่ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุ
ไปรษณยี ์หรอืส่งทางเรอื หรอืจดัส่งแยกต่างหากโดยมไิดไ้ปดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัทีผู่เ้อาประกนัภยัวางทิ้งไว ้หรอืลมืทิ้งไวใ้นสถานที่
สาธารณะ หรอืยานพาหนะใดๆ  

9. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไวก้่อนตามสมควร
เพือ่ความปลอดภยัของทรพัยส์นินัน้ 

10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือุปกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มลูทีบ่นัทกึอยู่ในเทป แผ่นบนัทกึขอ้มลู แผ่นดสิก์ บตัรบนัทกึขอ้มลู หรอืสิง่อื่นใดใน

ทาํนองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไมท่ราบสาเหตุ 
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      TA27 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
 

ค านิยาม 
 

บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึง่ไมใ่ช่ญาตทิีพ่กัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลกูจา้ง และหุน้ส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 
  
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่กดิขึน้โดยเหตุการณ์อนัมไิดค้าดหมายไว้
ของผูเ้อาประกนัภยั โดยบรษิทัจะชดใชส้ําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของบุคคลภายนอกทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลาการเดนิทางอยู่ใน
ต่างประเทศ ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายตามจํานวนเงนิทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สาํหรบั 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 
2. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิโดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 

 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 
 ผูเ้อาประกนัภยัต้องไม่กระทําการอนัเป็นการตกลงชดใช้ หรอืยอมรบัผดิต่อบุคคลภายนอก หรอืบุคคลอื่นผู้เสยีหาย หรอืการ
กระทาํอนัก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดโีดยไมไ่ดร้บัการยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก TA27) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไมคุ่ม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิซึ่งเป็นของผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืทีอ่ยู่ในความครอบครอง หรอืการควบคุม

ตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิ ซึง่ถอืเอาสทิธติามสญัญา 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัซึ่งกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรอืกระทําโดยประมาท

เลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืการกระทาํทีผ่ดิกฎหมาย 
4. การมกีรรมสทิธิ ์การครอบครอง การใชย้านพาหนะลอ้เลือ่น ยานพาหนะทางน้ํา อากาศยาน อาวุธปืน หรอืสตัวเ์ลีย้ง 
5. ความรบัผดิทางการคา้หรอืวชิาชพี 
6. การกระทาํของสตัวท์ีอ่ยู่ในความควบคุมดแูลของผูเ้อาประกนัภยั หรอืทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของควบคุมดแูล 
7. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดอีาญา 
8. ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมในการแขง่รถแรลลี ่
9. ค่าเสยีหายทีก่าํหนดขึน้เพือ่ลงโทษเป็นตวัอย่างหรอืค่าเสยีหายทวคีณู 
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สรปุสาระส าคญัตามแผนประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางทัว่โลก 

Travel Guard Global Travel Insurance 

 
 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่เป็นการเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศ
ถิน่ฐานของผูเ้อาประกนัภยั โดยมสีาระสาํคญัดงันี้ 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 เป็นระยะเวลาการเดนิทางไปต่างประเทศแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 

1. แบบรายเทีย่ว (Single Trip) เพือ่คุม้ครองการเดนิทางครัง้เดยีว ความคุม้ครองเริม่ตน้กอ่นผูเ้อาประกนัภยั   เดนิทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและสิน้สุดเมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถงึ
ประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั   แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน 

2. แบบรายปี (Annual Trip) เพือ่คุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยมรีะยะเวลาคุม้ครองการเดนิทางแต่
ละครัง้เช่นเดยีวกบัแบบรายเดีย่ว (Single Trip) แต่จํากดัระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ไม่เกนิ 120 วนั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการ
รกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภยัมผีลบงัคบัและจําเป็นต้องรบัการรกัษาอย่ างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์
ประกนัภยันี้จะขยายความคุม้ครองไปจนผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

การช าระเบีย้ประกนัภยัและการคืนเบีย้ประกนัภยั 
1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบีย้ประกนัภยัก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2. แบบรายเที่ยว (Single Trip) ผู้เอาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ภายหลงัจากที่กรมธรรม์

ประกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
3. แบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรอืบรษิทัต่างสามารถบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไดด้งันี้ 
 3.1 บรษิทัจะบอกเลกิไดด้ว้ยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึผู้

เอาประกนัภยัตามทีอ่ยู่คร ัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ โดยบรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสําหรบั
ระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

 3.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิไดโ้ดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนังสอื และไดร้บัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกั
เบีย้ประกนัภยัสําหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบี้ยประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไว้
ดงัต่อไปนี้  

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไมเ่กนิ/เดอืน) 

รอ้ยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 
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ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจ็บป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 

หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ 
1. การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการทาํรา้ยร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่่งรา้ยของศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระทําทีมุ่่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไม่กต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวิตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3. การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ และ/ หรอื อาวุธนิวเคลยีร ์หรอือาวุธใดๆ 
4. การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้อง

เชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ 
5. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรอืวตัถุอนัตรายอื่นใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการ

นิวเคลยีรไ์ด ้
6. ขณะทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 

 7. การกระทําโดยเจตนาทีผ่ดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรพัย์ การยดึหน่วง  การทําลายโดยศุลกากร หรอื
พนักงานเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผู้เอาประกนัภยัที่จะดําเนินการป้องกนัตามสมควรเพื่อ
หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากไดร้บัการเตอืนผ่านหรอืโดยสื่อมวลชนทัว่ไปเกีย่วกบัเจตนา
จะนดัหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

8. เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไมอ่ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อคําแนะนําของแพทย์ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
รกัษาโรค 

9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
10. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พือ่เขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 

 
ข้อตกลงคุ้มครองตามแผนประกนัภยั  

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
แผน Tesco 

Normal  
แผน TESCO 

Visa 
TA1 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ๏ ๏ 
TA6 ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
เนื่องจากอุบตัเิหตุ 

๏ ๏ 

TA7 ผลประโยชน์การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิหรอืการเคลือ่นยา้ยกลบั
ประเทศภมูลิาํเนา 

๏ ๏ 

TA8 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภมูลิาํเนา ๏ ๏ 
TA16 ผลประโยชน์การเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง ๏ ๏ 
TA17 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจาํนวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครือ่งบนิ ๏ ๏ 
TA20 ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวั ๏ ๏ 
TA27 ผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ๏ ๏ 

หมายเหตุ  ขอ้ตกลงคุม้ครองตามแผนประกนัภยัแผน Tesco  Normal และ Tesco Visa จะมขีอ้ตกลงคุม้ครองเดยีวกนัแต่จาํนวนเงนิเอา
ประกนัภยัแตกต่างกนั 
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เอกสารแนบท้ายตามแผนประกนัภยั 
 TG – exclusion 1 การขยายขอ้ยกเวน้ทัว่ไปเพิม่เตมิ  
หมายเหต ุ:  

1. ความคุม้ครองและเงือ่นไขทีล่ะเอยีดครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัเฉพาะกลุ่มทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

2. ทัง้นี้บรษิทัสามารถเลอืกขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย เพือ่จดัทาํแผนประกนัภยัได้ 
 
 


