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กรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตเุดินทางส าหรบับคุคลหรือกลุ่มทัว่ไป 
Travel Accident Insurance for Individual or Group of Tourists 

 
 โดยการเชื่อถอืขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซื่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกนัภยัทีผู่ถ้อืกรมธรรมห์รอืผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ ภายใตข้อ้บงัคบั เงือ่นไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ย
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ บรษิทัใหส้ญัญาดงัต่อไปนี้ 

เง่ือนไขทัว่ไป 
1. ค านิยาม  :  เพือ่ใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

1.1 “บรษิทั”   หมายความถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.2 “ผูถ้อืกรมธรรม”์ หมายความถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูถ้อืกรมธรรมใ์นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  ซึง่เป็นผูจ้ดั

ใหม้กีารประกนัภยัเพือ่ประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 
1.3 “ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายความถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอื 

เอกสารแนบ ซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมน์ี้ 
1.4 “ตาราง”  หมายความถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.5 “อุบตัเิหตุ”  หมายความถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนั จากปจัจยัภายนอกร่างกาย และท าใหเ้กดิผล 
  ทีผู่เ้อาประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั 
1.6 “ความบาดเจบ็”  หมายความถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัเิหตุซึง่เกดิขึน้โดยเอกเทศ 

และโดยอสิระจากเหตุอื่น 
1.7 “ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ” หมายความถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไมส่ามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใดๆในอาชพีประจ าและ

อาชพีอื่นๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 
1.8 “ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ”  หมายความถงึ  ความบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบตัเิหตุและท าให ้

ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สญูเสยี อวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืตอ้งเขา้รบัการ 
รกัษาพยาบาล 

1.9 “ระยะเวลาการเดนิทาง” หมายความถงึ  ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ดร้บัความคุม้ครองซึง่ 
เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 
1.9.1 กรณีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเท่ียว
ไปต่างประเทศ (Outbound) ความคุม้ครองใหเ้ริม่ตน้ตัง้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจาก
ทีอ่ยู่อาศยัเพือ่การเดนิทางนัน้และด าเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบั
ถงึทีอ่ยู่อาศยั เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.9.2  กรณีผู้เอาประกนัเป็นบคุคลท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรไทย (Inbound)  
ความคุม้ครองใหเ้ริม่ต้นตัง้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางถงึประเทศไทย และด าเนินต่อเนื่องไป
จนกระทัง่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ทัง้นี้การเดนิทางถงึประเทศไทยหรอืเดนิทางออกจากประเทศไทยนัน้ 
ใหถ้อืการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงโดยถูกตอ้งทุกขัน้ตอนแลว้เป็นส าคญั 
 

2. ความสมบรูณ์แห่งสญัญาและการเปล่ียนแปลงข้อความในสญัญาประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกนัภยันี้  รวมทัง้ขอ้ตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การเปลี่ยนแปลง

ขอ้ความใดๆ ในสญัญาจะต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิัทและได้ออกบนัทกึสลกัหลงัแนบไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยันี้แล้วจงึจะ
สมบรูณ์  

3. ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัตามค าจ ากดัความ “ระยะเวลาการเดนิทาง” ทุกครัง้ ทีผู่เ้อาประกนัภยั

เดนิทางภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยจ ากดัระยะเวลาไม่เกนิ 180 วนัต่อการเดนิทางแต่ละครัง้ หากมกีรณีเหตุฉุกเฉินทางการ
แพทย ์การจี้เครื่องบนิ การล่าชา้หรอืขดัขอ้งของเครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัใชโ้ดยสาร ซึ่งท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทาง
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กลบัไดภ้ายในก าหนดวนักลบั กรมธรรม์ประกนัภยันี้จะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมตัจินกระทัง่สิ้นสุดตามค าจ ากดัความ 
“ระยะเวลาการเดนิทาง” 

4. การแจ้งอบุติัเหตุ 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูถ้อืกรมธรรม ์ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความ

บาดเจบ็โดยไมช่กัชา้ ในกรณทีีม่กีารเสยีชวีติตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีเวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่ามเีหตุจ าเป็นอนัสมควร จงึไม่อาจแจง้
ใหบ้รษิทัทราบดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าได้ 

5. การส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณเีรยีกรอ้งค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูถ้อืกรมธรรม ์ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะต้อง

ส่งหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บรษิทัโดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

ในกรณเีรยีกรอ้งค่าทดแทนเนื่องจากเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ใหส้่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัเสยีชวีติ หรอืวนัทีเ่ริม่เกดิทุพพลภาพ ส่วนในกรณเีรยีกรอ้งค่าทดแทนอย่างอื่นใหส้่งหลกัฐาน ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุ แต่การไมเ่รยีกรอ้งภายในก าหนดดงักล่าวไมท่ าใหส้ทิธกิารเรยีกรอ้งเสยีไป หากแสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีไ่มส่ามารถ
เรยีกรอ้งไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรยีกรอ้งโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีส่ามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ส าหรบัการเรยีกรอ้งค่ารกัษาพยาบาลต้องส่งใบเสรจ็แสดงรายการค่าใชจ้่ายต้นฉบบั และบรษิทัจะคนืต้นฉบบัใบเสรจ็ทีร่บัรอง
ยอดเงนิทีจ่่ายไปเพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากผูร้บัประกนัภยัอื่น แต่ถ้าหากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้าก
สวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จ พร้อมต้นฉบบัการรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจาก
สวสัดกิารของรฐัหรอืหน่วยงานอื่นเพือ่เรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากบรษิทัได้ 

 
6. การตรวจทางการแพทย ์

บรษิทัมสีทิธจิะขอตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในระหว่างทีบ่รษิทัพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าทดแทนตามทีเ่หน็สมควรรวมทัง้ 
การชนัสตูรพลกิศพในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็น 

 
7. การจ่ายค่าทดแทน 

ค่าทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ สว่นค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะ
จ่ายค่าทดแทนภายใน 20 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัหลกัฐานแสดงความสญูเสยีทีค่รบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

ในกรณมีเีหตุอนัควรสงสยัว่า การเรยีกรอ้งเพือ่ใหบ้รษิทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัขา้งตน้ไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองใน 
กรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้จะไมเ่กนิ 90 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บั
เอกสารครบถว้นแลว้ 

ภาระในการพสิจูน์ว่าการเรยีกรอ้งค่าทดแทนไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นหน้าทีข่องบรษิทั ใน
การนี้ผูถ้อืกรมธรรมผ์ูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งแจง้ใหข้อ้เทจ็จรงิและความสะดวกแก่บรษิทั
ตามสมควร 

หากบรษิทัไมอ่าจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจะรบัผดิชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กีในอตัรารอ้ย
ละ 12 ต่อปี ของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายทัง้นี้นับแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ  

 
8. การจ ากดัความรบัผิดรวมตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัผลทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 รวมกนั ไมเ่กนิจ านวนเงนิ
ดงัระบุไว้ในตาราง และเมือ่มกีารจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 เต็มวงเงนิ จ ากดัความรบัผดิดงัทีร่ะบุไวใ้นตารางแล้ว 
ยกเวน้กรณีเสยีชวีติ ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ยงัมผีลบงัคบัต่อไป ตลอดระยะเวลาการเดนิทางที่เหลอื ทัง้นี้เฉพาะ
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2 (ถา้ม)ี เท่านัน้ 

 
9. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณทีีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงคแ์ละเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนัน้ โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอม
และใหท้ าการวนิิจฉยัชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้บงัคบักรมการประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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10. การส้ินสดุความคุ้มครองโดยอตัโนมติั 

ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้จะสิ้นสุดโดยอตัโนมตัสิ าหรบัผูเ้อาประกนัภยัทีถู่กจองจ าอยู่ในเรอืนจ าหรอืทณัฑ
สถาน 

 
11. เง่ือนไขบงัคบัก่อน 

บรษิทัอาจจะไม่รบัผดิชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เวน้แต่ผูถ้ือกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอื
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏบิตัถิูกตอ้ง ครบถว้นตามสญัญาประกนัภยั และเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความสญูเสยีหรอืความบาดเจบ็ของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบตัเิหตุซึง่เกดิขึน้ ระหว่างระยะเวลา 

การเดนิทางและท าใหเ้กดิผลดงัต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1. การเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

ถา้ความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิภายใน 180 วนั นับ
แต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืความบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัในฐานะคนไขใ้นโรงพยาบาลและเสยีชวีติ
เพราะความบาดเจบ็นัน้เมือ่ใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งันี้ 

1.1 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการเสยีชวีติ 
1.2 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงินัน้

ไดเ้ป็นไปตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า 12 เดอืนนบัแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืมขีอ้บ่งชีท้างการแพทยช์ดัเจนว่า ผูเ้อาประกนัภยัตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

1.3 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง 
1.4 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
1.5 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 
1.6 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 
1.7 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื  
1.8 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
1.9 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 

 
การสญูเสยีอวยัวะโดยถาวรสิน้เชงิ หมายความถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตัง้แต่ขอ้มอื หรอืขอ้เทา้ และใหห้มายความรวมถงึ

การสญูเสยีสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้ โดยมขีอ้บ่งชีท้างการแพทยช์ดัเจนว่าไมส่ามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กี
ตลอดไป  

 การสญูเสยีสายตา หมายความถงึ ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อน้ี เพียงรายการท่ีสงูสดุรายการเดียวเท่านัน้ 

 
ข้อ 2. การรกัษาพยาบาล 

 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รบัท าให้ผู้เอาประกนัภยัต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มใีบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตาม
กฎหมาย หรอืตอ้งไดร้บัการพยาบาลโดยพยาบาลทีม่ใีบอนุญาต บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดจ้่ายไปจรงิ ซึ่งเกดิขึน้
ภายใน 52 สปัดาห ์นบัแต่วนัเกดิอุบตัเิหตุ ส าหรบัค่ารกัษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไมร่วมถงึการจา้งพยาบาลพเิศษ ทัง้นี้ไม่เกนิ
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัตอ้งรบัผดิทีร่ะบุไวใ้นตารางแต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้าก สวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดกิารอื่นใดหรอื
จากการประกนัอื่นมาแลว้ บรษิทัจะรบัผดิเพยีงจ านวนเงนิค่ารกัษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนทีข่าดเท่านัน้ 
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ข้อยกเว้น 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุ้มครอง 
1.) ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

ก. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้
ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด ตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมั เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

ข. การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
ค. การไดร้บัเชือ้โรค ปรสติ เวน้แต่การตดิเชือ้โรค หรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน ้า ซึง่เกดิจากบาดแผล ทีไ่ดร้บัมาจากอุบตัเิหตุ 
ง. การรกัษาทางเวชกรรมหรอืศลัยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รบับาดเจ็บซึ่งได้รบัความคุ้มครองภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ และไดก้ระท าภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
จ. การแทง้ลกู 
ฉ. การรกัษาฟนัหรอืการรกัษารากฟนั เวน้แต่การรกัษาทีไ่ดเ้กดิขึน้ภายใน 7 วนันบัจากวนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
ช. การเปลีย่นหรอืใส่ฟนัปลอม การครอบฟนั ทนัตกรรมประดษิฐ ์
ซ. อาหารเป็นพษิ 
ฌ. การปวดหลงัอนัมสีาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทบัเสน้ประสาท กระดูกสนัหลงัเลื่อน (Spondylolisthesis)  กระดูกสนัหลงั

เสือ่ม (Degeneration) หรอื (Spondylosis) กระดกูสนัหลงัอกัเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เวน้แต่มกีารแตกหกั 
(Fracture) หรอืเคลือ่น (Dislocation) ของกระดกูสนัหลงั อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ 

ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรอืไม่กต็าม การรุกราน หรอืการกระท าของศตัรูต่างชาต ิสงครามกลางเมอืง การปฏวิตั ิการกบฏ 
การทีป่ระชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาดลุกฮอืขึน้ต่อตา้นรฐับาล การจลาจล การนดัหยุดงาน 

ฎ. อาวุธนิวเคลยีร ์การแผ่รงัส ีหรอืกมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร ์ซึง่ด าเนินการตดิต่อกนัไปโดยตวัของมนัเอง 

2.) ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี้  
ก. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัล่าสตัว์ในป่า แข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ เล่นหรอืแข่งสกทีุกชนิดรวมถงึเจต็สกดีว้ย แข่งสเกต็ 

ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน เล่น
บนัจีจ้ ัม๊พ ์ปีนหรอืไต่เขา ทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืช่วย ด าน ้าทีต่อ้งใชถ้งัอากาศ และเครือ่งช่วยหายใจใตน้ ้า 

ข. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขี ่หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
ค. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพือ่บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิด้

ประกอบการโดยสายการบนิพาณชิย์ 
ง. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจ าอากาศยานใด ๆ  
จ. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
ฉ. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรอืขณะทีถู่กจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม 

 
 
เอกสารแนบท้าย 
 
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปนี้ ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความ ในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปนี้แทน 
ส่วนเงือ่นไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื่นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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เอกสารแนบท้าย 
ข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนา 

 
ค าจ ากดัความ 

ประเทศภมิูล าเนา หมายถงึ ประเทศใดทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัสทิธจิากรฐับาลนัน้ใหเ้ป็นพลเมอืง หรอืประเทศทีอ่ยู่อาศยัถาวรของผูเ้อา
ประกนัภยั 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองผลประโยชน์เมือ่ ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บับาดเจบ็ในระหว่างการเดนิทาง และจ าเป็นตอ้งเคลื่อนยา้ยผู้
เอาประกนัภยัดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเหน็หรอืค าแนะน าของ  TRAVEL ASSIST หรอืผูแ้ทนผูม้อี านาจของ  TRAVEL 
ASSIST เพื่อใหก้ารรกัษาทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม หรอืเพื่อน าผูเ้อาประกนัภยั กลบัสู่ประเทศภูมลิ าเนา  บรษิทัจะจ่ายค่าใชจ้่ายในการ
เคลือ่นยา้ยดงักล่าวโดยตรงใหแ้ก่  TRAVEL ASSIST  

วธิขีองการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินนี้   TRAVEL ASSIST หรอืตวัแทนผูม้อี านาจของ  TRAVEL ASSIST จะ
ตดัสนิใจและก าหนดเกีย่วกบัวธิกีาร รูปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจรวมถงึค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทาง
อากาศ ทางเรอื ทางบก ทางรถไฟ หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื่นทีเ่หมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของ การรกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็น ความคุม้ครอง
ค่าใชจ้่ายทีก่ าหนดนี้เป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัการบรกิารซึง่ก าหนด และ/หรอืจดัเตรยีมการโดย  TRAVEL ASSIST ส าหรบัการขนส่งหรอืการ
บรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีเ่กดิขึน้ตามความจ าเป็นซึง่เป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน
ของผูเ้อาประกนัภยัตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทีน่ี้ 

 
ข้อยกเว้น 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบั

ประเทศ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 
1. ค่าใชจ้่ายส าหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีผู่เ้อาประกนัภยัไม่ต้องรบัผดิชอบทีจ่ะจ่ายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใชจ้่ายในตาราง

การเดนิทางอยู่แลว้ 
2. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัแิละจดัการโดย  TRAVEL ASSIST หรอืผูแ้ทนผูม้อี านาจของ  TRAVEL 

ASSIST เวน้แต่ว่าผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูร้่วมเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อ  TRAVEL ASSIST และมเีหตุผลอนั
สมควรส าหรบัค่าใชจ้่ายเกนิสมควรทีเ่กดิขึน้และไมส่ามารถควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ดทีห่นึ่ง ในกรณีนี้ 
บรษิทัสงวนสทิธใินการชดใชเ้งนิทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้ ารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการบรกิารทัง้หลาย
เหล่านัน้ เป็นไปตามค่าใชจ้่ายเช่นเดยีวกนั   ในสภาวะการณ์เช่นนัน้ที่  TRAVEL ASSIST ก าหนด และมจี านวนเงนิสูงสุดไม่เกนิ
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส์ 
5.   กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
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เอกสารแนบท้ายการขยายขอ้ยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม (TA - exclusion1) 
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตเุดินทางส าหรบับคุคลหรือกลุ่มทัว่ไป) 

 
     รหสับรษิทั:     

เอกสารแนบทา้ยเลขที ่                          เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่                                วนัท าเอกสาร 
ชือ่ผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลาประกนัภยั                           วนั : วนัเริม่ตน้คุม้ครองวนัที ่                                                           เวลา                              

น. 
เบีย้ประกนัภยั                                              ภาษ ี                                     อากร                                  รวม 
                                                                                                                                                    
 เป็นทีต่กลงและเขา้ใจกนัว่า การประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัที่เอกสารแนบทา้ยฉบบันี้แนบติดภายในระยะเวลาเอา

ประกนัภยัไม่คุ้มครองถงึความสูญเสยีหรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจ็บป่วยหรอืความรบัผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจาก
สาเหตุ หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

 
1. การเดนิทางไป หรอืการเดนิทางผ่าน หรอืการเดนิทางภายในประเทศ สาธารณรฐัควิบา, สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน,  
      สาธารณรฐัซูดาน, อฟักานิสถาน, สาธารณรฐัไลบเิรยี, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, สาธารณรฐัอริกั, สาธารณรฐั 
      อาหรบัซเีรยี, ไครเมยี  
2. การทีผู่เ้อาประกนัภยักระท าการทีเ่กีย่วเนื่องกบั 

     2.1 การก่อการรา้ย หรอื 
     2.2 การเป็นสมาชกิขององคก์รการก่อการรา้ย หรอื 
     2.3 การลกัลอบขนยาเสพตดิ หรอืการคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยาเสพติด หรอื 
        2.4 การลกัลอบขนอาวุธนิวเคลยีร ์อาวุธเคม ีหรอือาวุธชวีภาพ 
 
 ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี้ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี้แทน 
 ส่วนเงือ่นไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
 
 
 

 


