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กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางทั �วโลก 
Travel Guard Global Travel Insurance 

 
 โดยการเชื�อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกนัภัยซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรม์ประกนัภัยนี'และเพื�อเป็น    
การตอบแทนเบี'ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบั เงื�อนไขทั �วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี' 
 
หมวดที� 1 คาํจาํกดัความ 
 ถ้อยคําและคําบรรยายซึ�งมคีวามหมายเฉพาะที�ไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภัยจะถือเป็น
ความหมายเดยีวกนัทั 'งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในสว่นใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงื �อนไข 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้กําหนด เอกสารแนบทา้ย    ขอ้
ระบุพิเศษ ข้อรบัรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารสรุปสาระสําคญัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี0ซึ �งถือเป็น
ส่วนหนึ�งแหง่สญัญาประกนัภยั 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษิทัที �ออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี0 
1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที �ระบุชื �อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม ์

ประกนัภยันี0 และ/หรอืเอกสารแนบซึ �งเป็นบุคคลที �ไดร้บั   ความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี0 

1.4 อุบตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ที �เกดิขึ0นอย่างฉับพลนั จากปจัจยัภายนอกร่างกาย
และทาํใหเ้กดิผลที �ผูเ้อาประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั  

1.5 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอบุตัเิหตุ  
ซึ �งเกดิขึ0นโดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตุอื �น 

1.6 การเจบ็ปว่ย หมายถงึ อาการ ความผดิปกต ิการป่วยไขห้รอืการตดิโรคที �เกดิขึ0นกบั  
ผูเ้อาประกนัภยั 

1.7 การสญูเสยีหรอืความ 
เสยีหายใดๆ 

หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบตัเิหตุและ
ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา      ทุพพล
ภาพ หรอืไดร้บับาดเจบ็ 

1.8 แพทย ์ หมายถงึ ผู้ที �สําเรจ็การศึกษาได้รบัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติได้ขึ0น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภาและได้รับอนุญาตให้
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ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ �นที �ให้บริการทาง    
การแพทยห์รอืทางดา้นศลัยกรรม ซึ �งมใิชบุ่คคลดงัต่อไปนี0 
• บุคคลผูเ้อาประกนัภยัหรอื 
• คูส่มรสตามกฎหมาย หรอืบุตรตามกฎหมายของบุคคล

ผู้เอาประกนัภัย เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและไดร้บัการ
ยนิยอมจากบรษิทั 

1.9 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ี �ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.10 ผูป้่วยใน หมายถงึ ผู้ที �จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ �งต้อง

ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดย ได้รบัการวนิิจฉัยและคําแนะนํา
จากแพทย์ตามขอ้บ่งชี0 ซึ �งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์สาํหรบั
การรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยนั 0นๆ และให้รวมถึง
กรณีรบัตวัไวเ้ป็นผูป้ว่ยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติ  

1.11 ผูป้่วยนอก หมายถงึ ผู้ที �ร ับบริการอันเนื �องจากการรักษาพยาบาลในแผนก           
ผู้ป่วยนอก หรือในห้องรกัษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือ        
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลนิิกซึ �งไม่มคีวามจําเป็นตาม 
ขอ้วนิิจฉยัและขอ้บ่งชี0ที �เป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้
รกัษาเป็นผูป้ว่ยใน 

1.12   โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ �งจดัใหบ้รกิารทางการแพทย์โดยสามารถ
รบัผูป้่วยไวค้า้งคนืและมอีงคป์ระกอบทางดา้นสถานที �ที �        มี
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที �เพยีงพอตลอดจนการจดัการ
ใหบ้รกิารที �ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ �งมหีอ้งสาํหรบั        การ
ผ่าตดัใหญ่และไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนดําเนินการ  เป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมาย สถานพยาบาลของอาณาเขตนั 0นๆ 

1.13   สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ �งจดัใหบ้รกิารทางการแพทย์โดยสามารถ
รบัผู้ป่วยไวค้า้งคนืและไดร้บัอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการ
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั 0นๆ       

1.14 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปจัจุบันที �ได้ร ับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดําเนินการโดยแพทย์ทําการรกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉัยโรค 
และไมส่ามารถรบัผูป้่วยไวค้า้งคนืได ้

1.15 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถงึ หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิางการแพทย์แผนปจัจุบนั     ที �
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เป็นสากล และนํามาซึ �งแผนการรกัษาที �เหมาะสมกบัผูป้่วยตาม
ความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิ
การบาดเจบ็ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรอื
อื �นๆ (ถา้ม)ี 

1.16 ค่าใชจ่้ายที �จาํเป็นและ 
สมควร 

หมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาลและ/หรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ที �ควรจะเป็น       เมื �อ
เทยีบกบัการใหบ้รกิารที �โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล  เวช
กรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผู้ป่วยทั �วไปของโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ �งผู้เอาประกนัภัย  
เขา้รบัการรกัษานั 0น   

1.17 ความจาํเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต์่างๆ ที �มเีงื �อนไข ดงันี0 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรกัษาตามภาวะ  การ

บาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูร้บับรกิาร 
(2) ตอ้งมขีอ้บ่งชี0ทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐาน เวช

ปฏบิตัปิจัจุบนั 
(3) ต้องมิใ ช่ เพื �อความสะดวกของผู้ร ับบริการหรือของ  

ครอบครวัผูร้บับรกิาร หรอืของผูใ้ห้บรกิารรกัษาพยาบาล
เพยีงฝา่ยเดยีว และ 

(4) ต้องเป็นการบรกิารรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล    
ผูป้่วยที �เหมาะสม ตามความจําเป็นของภาวะการบาดเจบ็
หรอืการเจบ็ป่วยของผูร้บับรกิารนั 0นๆ 

1.18 สภาพที �เป็นมาก่อน 
การเอาประกนัภยั 
(Pre-existing Conditions) 

หมายถงึ โรค (รวมทั 0งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรอื ความผดิปกตทิี �    เกดิ
ขึ0นกบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 24 เดอืน ก่อนวนัที �      ความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี0จะมผีลบงัคบัซึ �งม ี
นยัสาํคญัเพยีงพอที �ทาํใหบุ้คคลทั �วไปพงึแสวงหาการวนิิจฉยั  
ดูแลหรอืรกัษา หรอืทําใหแ้พทย์พงึใหก้ารวนิิจฉัย ดูแล หรอื
รกัษา  
สําหรบักรมธรรม์ประกนัภัยรายปี หมายความถึง ภาวะทาง
การแพทย์ที �ผู้เอาประกนัภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ระหวา่งการเดนิทางครั 0งก่อน หรอืภาวะทางการแพทย์ที �        ผู้
เอาประกนัภัยขอรบัการบําบัดรกัษา หรือวินิจฉัยโรคภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืน ก่อนการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั   โดย
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ใหถ้อืวา่ภาวะดงักล่าวเป็นสภาพทางการแพทย์ที �เป็น    อยู่
ก่อนสาํหรบัการเดนิทางครั 0งต่อไป 

1.19 เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) ซึ �งเกดิจากการตดิเชื0อไวรสัเอดสแ์ละให ้
หมายความรวมถึงการติดเชื0อจุลชีพฉวยโอกาส เนื0 องอก    
รา้ยแรง (Malignant Neoplasm) หรอืการตดิโรค หรอื        การ
เจบ็ป่วยใดๆ ซึ �งโดยผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของ
ไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency Virus)          การตดิ
เชื0อจุลชพีฉวยโอกาส ใหร้วมถงึ แต่ไม่จํากดัเฉพาะ  เชื0อที �ทาํให้
เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ(Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เชื0อที �ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบหรือเรื0อรัง 
(Organism Or Chronic Enteritis) เชื0อไวรสั (Virus) และ/หรอื
เชื0อราที �แพร่กระจายอยู่ทั �วไป (Disseminated Fungi Infection) 
เนื0องอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถงึแต่ไม่จํากดั
เฉพาะเนื0องอก Kaposi’s Sarcoma เนื0องอกเซล นํ0 าเหลอืงที �
ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรอืโรครา้ยแรงอื �นๆ ซึ �งเป็นที �รูจ้กัในปจัจุบนั
นี0ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง(Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) หรอืซึ �งเป็นสาเหตุที �ทําให้ คนที �เป็น
เสียชีวิต  อย่างกระทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูมคิุม้กนั  บกพรอ่ง (AIDS) ใหร้วมถงึเชื0อไวรสั HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) โรคที �ทําให้เยื �อสมองเสื �อม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ    เชื0อไวรสั 

1.20 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึ�งปีนับแต่วนัที �กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคบั 
หรอืนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

1.21 การก่อการรา้ย หมายถงึ การกระทําซึ �งใช้กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู ่ 
โดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดไม่วา่จะเป็นการกระทําเพยีงลําพงั
การกระทําการแทนหรอืที �เกี �ยวเนื �องกบัองคก์รใดหรอืรฐับาลใด 
ซึ �งกระทาํเพื �อผลทางการเมอืง ศาสนา ลทัธนิิยม หรอื 
จุดประสงคท์ี �คล้ายคลงึกนั รวมทั 0งเพื �อตอ้งการส่งผลให ้รฐับาล
และ/หรอื  สาธารณชน หรอืส่วนหนึ�งสว่นใดของสาธารณชน 
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ตกอยูใ่นภาวะตื �นตระหนกหวาดกลวั 
1.22 Travel Assist หมายถงึ บรษิัทที �ให้บรกิารแก่ผู้เอาประกนัภยัในขณะที �อยู่ต่างประเทศ  

ในเรื �องของข้อมูลเกี �ยวกับการเดินทาง คําแนะนําเกี �ยวกับ    
การรักษาพยาบาล คําปรึกษาทางกฎหมาย การให้บริการ    
การเคลื �อนย้ายเพื �อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลบั
ประเทศ การใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารโดยทั �วไป และบรกิาร 
อื �นใดตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยและเพื �อ
ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย หากมีการเปลี �ยนแปลงผู้ให้
บรกิารจาก Travel Assist เป็นผูอ้ื �นที �บรษิทัแต่งตั 0งในระหวา่งที �
กรมธรรม์ประกนัภยันี0มผีลบงัคบั ให้บรษิทัผู้ใหบ้รกิารที �ไดร้บั
การแต่งตั 0งนั 0นใช้แทน Travel Assist ในทุกที �ที �ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกนัภยันี0และใหม้คีวามหมายตามคาํจํากดัความนี0
เช่นเดยีวกนั 

1.23 ยานขนสง่ทั �วไป หมายถงึ อากาศยานที �มีปีกที �ติดตั 0งถาวร ซึ �งให้บรกิารและประกอบการ
โดยสายการบินพาณิชย์ที �จดทะเบียนเพื �อบรรทุกผู้โดยสาร      
ที �จ่ายคา่โดยสาร ที �เดนิทางตามตารางเวลา และเฮลคิอปเตอรท์ี �
ให้บริการ และประกอบการโดยสายการบินที �จดทะเบียน      
เพื �อบรรทุกผูโ้ดยสารที �จ่ายคา่โดยสารที �เดนิทางตามตารางเวลา 
ระหว่างท่าอากาศยานพาณิชย์ซึ �งเป็นที �ยอมรบัทั �วไป หรือ 
สนามบนิพาณิชยส์าํหรบัเฮลคิอปเตอรท์ี �จดทะเบยีนถกูตอ้ง 

1.24 สถานที �สาธารณะ หมายถงึ สถานที �ใดที �สาธารณชนเข้าถึงได้ เช่น (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ)    
ท่าอากาศยาน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องโถงของโรงแรม       
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที �ฝึกตีกอล์ฟ  
อาคารสาธารณะ และสถานที �ต่างๆ ที �คลา้ยกนั 

1.25 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถงึ รูปแบบการขนส่งที �ให้บรกิารเป็นประจําตามตารางเวลาและ
ดําเนินการโดยบริษัทขนส่งที �มีใบอนุญาต และมุ่งหมายให ้    
สาธารณชนในท้องถิ �นใช้เป็นเครื �องมือในการเดินทางและ      
ที �ประเทศนั 0นยอมรบั (เช่น หมายถึงรถโดยสารประจําทาง  
เรือข้ามฟาก ยานเหนือนํ0 า (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์   
เรอื รถไฟ รถราง หรอืรถไฟใต้ดนิ) แต่ ยกเวน้การขนส่ง      ทุก
รปูแบบที �เช่าเหมาลํา หรอืจดัใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของ          การ
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ทศันาจร แมเ้มื �อเป็นบรกิารที �จดัขึ0นเป็นประจําตามตารางเวลา 
กรมธรรม์ประกนัภยันี0ถือว่ายานขนส่งทั �วไปเป็นยานพาหนะ
สาธารณะ 

1.26 การเดนิทางภายในประเทศ หมายถงึ การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศถิ �นฐานของ ผู้ เอา
ประกนัภยั ตามที �แจง้ไวก้บับรษิทัประกนัภยั 

1.27 การเดนิทางในต่างประเทศ หมายถงึ การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศถิ �นฐานของ ผู้เอา
ประกนัภยั 

 

หมวดที� 2 เงื�อนไขทั �วไป และข้อกาํหนด 

2.1 สญัญาประกนัภยั 
สญัญาประกนัภัยนี' เกิดขึ'นจากการที�บริษัทเชื�อถือข้อแถลงของผู้เอาประกนัภัยในใบคําขอเอาประกนัภัย     

และขอ้แถลงเพิ�มเตมิ (ถ้าม)ี ที�ผู้เอาประกนัภยัลงลายมอืชื�อใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญา   
ประกนัภยั บรษิทัจงึไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรปุสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี'ไวใ้ห ้

ในกรณีที�ผู้เอาประกนัภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอนัเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ�ง หรือรู้อยู่แล้ว        
ในขอ้ความจรงิใดแต่ปกปิดขอ้ความจรงินั 'นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึ�งหากบรษิทัทราบขอ้ความจรงินั 'นๆ อาจจะ
ไดจู้งใจใหบ้รษิัทเรยีกเบี'ยประกนัภัยสูงขึ'นหรอืบอกปดัไม่ยอมทําสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันี'จะตกเป็น
โมฆยีะ ตามมาตรา 865 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรบัผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที�ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร     
ตามวรรคหนึ�ง 

2.2 ความสมบรูณ์แห่งสญัญาประกนัภยัและการเปลี�ยนแปลงข้อความในสญัญาประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกนัภัยนี'  รวมทั 'งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกันภัย     

การเปลี�ยนแปลงขอ้ความใดๆ ในสญัญาประกนัภยัจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากบรษิัทและไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยันี' หรอืในเอกสารแนบทา้ยแลว้จงึจะสมบรูณ์ 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครั 'งของผูเ้อาประกนัภยัซึ�งเริ�มตน้และสิ'นสดุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 
2.3.1 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายเที�ยว (Single Trip) ความคุม้ครองเริ�มตน้กอ่นผูเ้อาประกนัภยั   

เดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชั �วโมงและดาํเนินต่อเนื�องกนัไปจนกระทั �งผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึที�อยู่อาศยั
ภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชั �วโมงนับแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทั �งวนัสิ'นสุดระยะเวลาประกนัภยั   
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ'นกอ่น (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี') 
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2.3.2 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื�อคุม้ครองการเดนิทางหลายครั 'งโดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครั 'งเช่นเดยีวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครั 'งสูงสุดไม่เกนิ 120 วนั หากผู้
เอาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภยัมผีลบงัคบัและจาํเป็นต้องรบัการรกัษา
อย่างต่อเนื�องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกนัภยันี'จะขยายความคุม้ครองไปจนกระทั �งผู้เอาประกนัภยัออกจาก
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง    
ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บรษิัททราบถึง   

ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที�มกีารเสยีชวีติตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีเวน้แต่จะพสิจูน์
ไดว้า่มเีหตุจาํเป็นอนัสมควรจงึไมอ่าจแจง้ใหบ้รษิทัทราบในทนัทไีด ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ที�สุดเท่าที�จะกระทําไดแ้ลว้ 

2.5 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความสญูเสียหรือความเสียหาย 
2.5.1 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ การรกัษาพยาบาลที�เกดิขึ'นในประเทศไทย 

การรกัษาพยาบาลที�เกดิขึ'นในต่างประเทศสาํหรบัการป่วยที�เกี�ยวขอ้งกบัการตั 'งครรภ์ การรกัษาพยาบาลที�เกดิขึ'นใน
ต่างประเทศสาํหรบัการรกัษาโดยแพทยจ์นีแผนโบราณ การรกัษาพยาบาลเนื�องจากอุบตัเิหตุ 

การเรยีกรอ้งผลประโยชน์คา่รกัษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยัจะต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี'ใหแ้กบ่รษิทั 
ภายใน 30 วนันับจากวนัที�ออกจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมหรอืคลนิิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบรษิทั 
2.5.1.2 ใบรายงานแพทยท์ี�ระบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา  
2.5.1.3 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้าย หรอืใบสรปุปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.5.1.4 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
ใบเสรจ็รบัเงนิที�แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบั และบรษิัทจะคนืต้นฉบบัใบเสรจ็        

ที�รบัรองยอดเงนิที�จ่ายไปเพื�อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรยีกรอ้งส่วนที�ขาดจากผูร้บัประกนัภยัรายอื�น แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดกิารอื�นใด หรอืจากการประกนัภยัอื�นมาแลว้ใหผู้เ้อาประกนัภยัสง่สาํเนา 
ใบเสรจ็ที�มกีารรบัรองยอดเงนิที�จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื�นเพื�อเรยีกรอ้งส่วนที�ขาดจากบรษิทั 

2.5.2 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ'นเชงิ หรอืการสญูเสยีอวยัวะเนื�องมาจากอุบตัเิหตุ   
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี'ใหแ้ก่บรษิทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัที�แพทยล์งความเหน็

วา่ทพุพลภาพถาวรสิ'นเชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะโดยคา่ใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบรษิทั 
2.5.2.2 ใบรายงานแพทยท์ี�ยนืยนัการทพุพลภาพถาวรสิ'นเชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 
2.5.2.3หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง                  

หรอืการสญูเสยีอวยัวะเนื�องมาจากอุบตัเิหตุขณะโดยสารอยูใ่นสายการบนิพาณิชย)์   
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2.5.2.4 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั  
2.5.3 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนเนื�องจากเสยีชวีติ 

ผูร้บัประโยชน์ จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี'ให้แก่บรษิทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัที�ผูเ้อาประกนัภยั
เสยีชวีติ โดยคา่ใชจ่้ายของผูร้บัประโยชน์ 

2.5.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบรษิทั 
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 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั หรอืหลกัฐานการเดนิทาง 
2.5.3.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 
2.5.3.8 หนังสอืยนืยนัการเกดิอุบตัเิหตุจากสายการบนิพาณิชย ์(กรณีการเสยีชวีติเนื�องมาจากอุบตัเิหตุ 

ขณะโดยสารอยู่ในสายการบนิพาณิชย)์ 
2.5.4 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนการเคลื�อนยา้ยเพื�อรบัการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน 

2.5.4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบรษิทั 
2.5.4.2 ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งรบีแจง้บรษิทั หรอื Travel Assist ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
2.5.4.3 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็ในถิ�นทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรตดิต่อแพทยท์อ้งถิ�นเพื�อทาํ 

การรกัษาพยาบาลเบื'องต้น (First Aid) หลงัจากนั 'นทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิใีนการเคลื�อนยา้ยและ
ประสานงานกบัแพทย์สาํหรบัการรกัษาในขั 'นต่อไป 

2.5.5 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนการสง่ศพกลบัประเทศ 
  ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งรบีแจง้ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั 'นทาง 

Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิทีี�ดทีี�สุดในการส่งศพกลบัภูมลิาํเนา 
2.5.5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบรษิทั 
2.5.5.2 ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูเ้กี�ยวขอ้งรวบรวมเอกสารที�จําเป็นในขอ้ 2.5.3 ใหค้รบถว้นสง่บรษิทั 

ภายใน 30 วนั นับตั 'งแต่วนัที�เสยีชวีติ 
 2.5.6 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์คา่ใชจ่้ายในการจดัพธิศีพ 
 2.5.6.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
 2.5.6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้าย หรอืใบสรปุปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
 2.5.6.3 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนักยั 
 2.5.6.4 ประวตักิารรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
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 2.5.6.5 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
 
 2.5.7 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์คา่ใชจ่้ายในการเดนิทางเพื�อช่วยจดัการพธิศีพ 
  ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตดิต่อ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้และตอ้งสง่หลกัฐาน
ดงัต่อไปนี'ใหแ้ก่บรษิทั 

2.5.7.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบรษิทั 
2.5.7.2 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนักยั 

  2.5.7.3 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัที�เดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
  2.5.7.4 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัที�ระบุถงึการเดนิทางไปชว่ยจดัการพธิศีพ 

2.5.7.5 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัคา่ที�พกัและอาหารที�เกดิขึ'นจรงิของสมาชกิครอบครวัที�เดนิทางไปช่วย   
จดัการพธิศีพ 
 2.5.8 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์คา่ใชจ่้ายในการเดนิทางเพื�อเยี�ยมผูป้ว่ยที�โรงพยาบาล 
   ผู้รบัประโยชน์หรือญาติหรือผู้ที�เกี�ยวข้องติดต่อ Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชกัช้าและต้องส่ง
หลกัฐานดงัต่อไปนี'ใหแ้ก่บรษิทั 

2.5.8.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบรษิทั 
  2.5.8.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
  2.5.8.3 จดหมายยนืยนัจากโรงพยาบาลที�ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาวา่ไมม่สีมาชกิของครอบครวั 
ของผูเ้อาประกนัภยัดแูลอยู่ในขณะที�ตอ้งเขา้รบัการรกัษา 
  2.5.8.4 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัที�เดนิทางไปเยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั 
  2.5.8.5 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัที�ระบุถงึการเดนิทางไปเยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั 
                  2.5.8.6 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัคา่ที�พกัและอาหารที�เกดิขึ'นจรงิของสมาชกิของครอบครวัที�เดนิทางไป 
เยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั 
 2.5.9 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์รายวนัสาํหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 

2.5.9.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
2.5.9.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.5.10 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศภูมลิาํเนา 
2.5.10.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
2.5.10.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.10.3 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์กรณีบตัรยงัไม่มบีตัรประชาชนใหใ้ชส้าํเนาสตูบิตัร 
2.5.10.4 กําหนดการเดนิทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้อาประกนัภยัและบุตร 
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2.5.10.5 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัที�เดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์
2.5.10.6 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัที�ระบุถงึการเดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์
 
2.5.10.7 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัคา่ที�พกัและอาหารที�เกดิขึ'นจรงิของสมาชกิของครอบครวัที�เดนิทาง 

ไปรบัผูเ้ยาว ์
 2.5.11 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์การประกนัสนิเชื�อบตัรเครดติ 

2.5.11.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
2.5.11.2 ใบแสดงรายการการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดติของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.12 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนการบอกเลกิการเดนิทาง 
2.5.12.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
2.5.12.2 หนังสอืจากบรษิทัทวัร ์หรอืสายการบนิระบุจํานวนเงนิที�เกบ็ 

                    2.5.12.3 ในกรณีที�ตอ้งยกเลกิการเดนิทางเนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วย  
หรอืเนื�องจากการประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยของคูส่มรส บดิา-มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย พี� น้อง บุตรของผูเ้อา 
ประกนัภยั บดิา-มารดาของคูส่มรสใหนํ้าใบรบัรองแพทยม์าดว้ย   

2.5.12.4 สาํเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต)ิ 
2.5.13 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนการลดจาํนวนวนัเดนิทาง 

                  2.5.13.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
                  2.5.13.2 สาํเนาตั _วเครื�องบนิล่าสุดที�ซื'อ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ  
                  2.5.13.3 ใบรบัรองแพทย ์ในกรณีที�ตอ้งลดจํานวนวนัเดนิทางเนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัประสบ 
อุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ปว่ย หรอืเนื�องจากการประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยกะทนัหนัของ คูส่มรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า 
ตา ยาย พี� น้อง บุตรของผูเ้อาประกนัภยั บดิา-มารดาของคูส่มรส 
                  2.5.13.4 สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีการเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต)ิ 

2.5.14 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนการล่าชา้ของเที�ยวบนิ 
2.5.14.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
2.5.14.2 ตั _วเครื�องบนิและ BOARDING PASS ทั 'งหมดที�ม ี
2.5.14.3 จดหมายแจง้จากผูท้ี�มอํีานาจรบัผดิชอบต่อการเดนิทางเที�ยวนั 'น 
2.5.14.4 จดหมายแจง้จากสายการบนิพาณิชยน์ั 'นๆ ระบุว่าเกดิการล่าชา้จรงิ 

2.5.15 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิ    
ส่วนตวั 
2.5.15.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
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2.5.15.2 จดหมายรบัรองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เกดิขึ'นจากฝา่ยบรหิารโรงแรมหรอื          
ฝา่ยบรหิารของบรษิทัผูข้นสง่ กรณีการสญูเสยีหรอืความเสยีหายนั 'นอยูใ่นความควมคมุของพนักงานโรงแรมหรอื
บรษิทัผูข้นสง่ 

   2.5.15.3 รายการและราคาของที�สญูเสยีหรอืเสยีหาย หากของที�สญูเสยีหรอืเสยีหายนั 'นเเป็นของที�     
ถูกซื'อมาไม่เกนิ 3 เดอืน จะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิของๆ ชิ'นนั 'นๆ มาแสดง 

2.5.15.4 ใบบนัทกึประจําวนัของเจา้หน้าที�ตาํรวจทอ้งถิ�น กรณีการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจาก 
การขูเ่ขญ็หรอืบงัคบัในลกัษณะรนุแรง 

2.5.16 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 
2.5.16.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
2.5.16.2 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัการซื'อเสื'อผา้หรอืเครื�องใชท้ี�จาํเป็น 
2.5.16.3 จดหมายรบัรองจากสายการบนิ 

2.5.17 กรณีเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 
2.5.17.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที�กําหนดโดยบรษิทั 
2.5.17.2 ใบรบัรองแพทย์และใบเสรจ็รบัเงนิ กรณีทาํใหผู้อ้ื�นประสบอุบตัเิหตุ 
2.5.17.3 ใบเสรจ็รบัเงนิคา่ซ่อมแซมหรอืใบเสรจ็รบัเงนิและจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ในกรณี         

ที�จาํเป็นตอ้งซื'อของชิ'นนั 'นๆ เนื�องจากทาํใหข้องชิ'นนั 'นเสยีหาย 

2.6 การตรวจทางการแพทย ์

 บรษิัทมสีิทธิตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผู้เอาประกนัภัยเท่าที�จําเป็นกบั  
การประกนัภยันี' และมสีทิธทิําการชนัสูตรพลกิศพในกรณีที�มเีหตุจําเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่าย
ของบรษิทั 

2.7 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน ij วันนับแต่วนัที�บริษัทได้รบัหลักฐานแสดงการสูญเสีย หรือ       

ความเสยีหายที�ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าสนิไหมทดแทนสาํหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ 
ส่วนค่าสนิไหมทดแทนอย่างอื�นจะจ่ายใหแ้ก่ผู้เอาประกนัภยั ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกรอ้งเพื�อใหบ้รษิัท 
ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาที�
กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามความจําเป็นแต่ทั 'งนี'จะไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที�บรษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบรษิทัไมอ่าจจ่ายคา่สนิไหมทดแทนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจะรบัผดิชอบชดใช้
ดอกเบี'ยใหอ้กีในอตัรารอ้ยละ ij ต่อปีของจาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่าย ทั 'งนี'นับแต่วนัที�ครบกาํหนดชาํระ 
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หากการรกัษาพยาบาลไดเ้กดิขึ'นในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกนอกประเทศไทย 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศในวันที�ที�ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า
รกัษาพยาบาล 

2.8 การชาํระเบีEยประกนัภยัและการคืนเบีEยประกนัภยั 
2.8.1 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบี'ยประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อนความคุม้ครองจะเริ�มตน้ 
2.8.2 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายเที�ยว (Single Trip) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรม์

ประกนัภยัฉบบันี'ไดภ้ายหลงัจากที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
         2.8.3 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรอืบรษิัทต่างสามารถใชส้ทิธ ิ  
ในการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขที�ระบุไว ้ดงันี' 
                  2.8.3.1 บรษิัทจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี'ไดด้้วยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามที�อยู่ครั 'งสดุทา้ยที�แจง้ใหบ้รษิทัทราบ ในกรณีนี'บรษิทั
จะคนืเบี'ยประกนัภยัใหแ้ก่ผู้เอาประกนัภยั โดยหกัเบี'ยประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี'ไดใ้ช้
บงัคบัแลว้ออกตามสว่น 

         2.8.3.2 ผู้เอาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัยฉบบันี'ได ้โดยการแจ้งให้บริษทัทราบเป็น
หนังสอื และมสีทิธไิดร้บัเบี'ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี'ยประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี'ได้
ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบี'ยประกนัภยัระยะสั 'นตามตารางที�ระบุไวด้งัต่อไปนี'  
 

ตารางอตัราเบีEยประกนัภยัระยะสั Eน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไมเ่กนิ/เดอืน) 
รอ้ยละของ 

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

 
การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขในขอ้นี' ไม่วา่จะกระทาํโดยฝ่ายใดกต็ามตอ้งเป็นการบอกเลกิ 

ทั 'งฉบบัเทา่นั 'น ไมส่ามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ�งสว่นใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้ 
 

2.9 การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 
ในกรณีที�มขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี'ระหวา่งผูม้สีทิธ ิ

เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนั 'นโดยวธิกีาร
อนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและใหท้าํการวนิิจฉยัชี'ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบยีบสาํนักงาน 
คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.10 เงื�อนไขบงัคบัก่อน 
บรษิทัอาจจะไม่รบัผดิชอบชดใชค้า่สนิไหมสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี' เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั  

ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏบิตัถูิกต้องครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเงื�อนไข
แหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

หมวดที� 3 ข้อยกเวน้ทั �วไป 
การประกนัภยันี'ไม่คุม้ครองการบาดเจ็บ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอื

สบืเนื�องจากสาเหตุ หรอืที�เกดิขึ'นในเวลาดงัต่อไปนี' 
3.1 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการทาํรา้ยร่างกายตนเอง 
3.2 สงคราม การรุกราน การกระทาํที�มุ่งรา้ยของศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระทําที�มุ่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะ

ไดม้กีารประกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยดุงาน  
การก่อความวุน่วาย การปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึ�งจะเป็นเหตุใหม้ ี
การประกาศหรอืคงไวซ้ึ�งกฎอยัการศกึ 

3.3 การก่อการรา้ยดว้ยอาวธุเคม ีอาวธุชวีภาพ และ/ หรอื อาวธุนิวเคลยีร ์หรอือาวธุใดๆ 
3.4 การแผร่งัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชื'อเพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ  

อนัเนื�องมาจากการเผาไหมข้องเชื'อเพลงินิวเคลยีร ์ และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึ�งดาํเนิน
ตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 

3.5 การระเบิดของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรอืวตัถุอนัตรายอื�นใดที�อาจเกดิการ
ระเบดิในกระบวนการนิวเคลยีรไ์ด ้
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3.l ขณะที�เกดิขึ'น ณ ประเทศหรอือาณาเขตที�ยกเวน้ความคุม้ครองตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 
 3.7 การกระทําโดยเจตนาที�ผดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรพัย ์การยดึหน่วง การทําลายโดย

ศุลกากร หรอืพนักงานเจ้าหน้าที�อื�นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผูเ้อาประกนัภยัที�จะ
ดาํเนินการป้องกนัตามสมควรเพื�อหลกีเลี�ยงการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากไดร้บั
การเตอืนผา่นหรอืโดยสื�อมวลชนทั �วไปเกี�ยวกบัเจตนาจะนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

 
3.8 เมื�อผูเ้อาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพที�เหมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อคาํแนะนําของแพทย์

ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหร้กัษาโรค 
3.9 ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
3.1m ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พื�อเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 
 

หมวดที� 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ขอ้บงัคบั เงื�อนไขทั �วไป ขอ้กําหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยั และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี'ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บรษิทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองเฉพาะ
ความคุม้ครองที�ระบุในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัดงัต่อไปนี' 
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TA1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล 
 
คาํนิยาม 
แพทยแ์ผนไทยโบราณ หมายถงึ แพทย์ไทยแผนโบราณที�ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรค

โดยสมุนไพรไทย ซึ�งแพทย์ไทยแผนโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอา
ประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ นายจ้าง ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้เอาประกนัภยั หรอื
เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

แพทยแ์ผนจนีโบราณ หมายถงึ แพทย์ที�ได้รบัใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพร โดย
การฝงัเขม็ และการจดักระดกู แพทย์จนีแผนโบราณดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอา
ประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ นายจ้าง ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้เอาประกนัภยั หรอื
เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั ภายใต้ขอ้กาํหนดของเงื�อนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์
ประกนัภัย หากผู้เอาประกนัภัยได้รบัการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ หรือการเจ็บป่วยที�เกิดขึ'นอย่างกะทนัหันและไม่
สามารถคาดการณ์ไดซ้ึ�งเกดิขึ'นในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลไม่ว่าจะ
ในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสําหรบัค่าใช้จ่ายที�จําเป็นและสมควรซึ�งเกิดขึ'นจากการ
รกัษาพยาบาลตามความจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ
จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีการบาดเจบ็เนื�องจากประสบอุบตัเิหตุในต่างประเทศ และจําเป็นต้องรกัษาโดยแพทย์แผนไทยโบราณ 
หรอื แพทยแ์ผนจนีโบราณ ยกเวน้การแตกหรอืหกัของกระดกู บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายที�ผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไป
จรงิสงูสดุไมเ่กนิ 1,500 บาท ต่อคนต่ออุบตัเิหตุแต่ละครั 'ง 

คา่ใชจ่้ายที�คุม้ครอง มดีงัต่อไปนี'  
1. คา่แพทยต์รวจรกัษา 
2. คา่ยาและสารอาหารทางเสน้เลอืด คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ รวมคา่ใชจ้า่ยในการแยก 

จดัเตรยีม และวเิคราะหเ์พื�อการใหโ้ลหติ หรอืสว่นประกอบของโลหติ คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และพยาธวิทิยา 
คา่ตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัโดยวธิพีเิศษอื�นๆ รวมถงึคา่แพทยอ์า่นผล คา่ใชจ่้ายในการใชห้รอื 
ใหบ้รกิาร อุปกรณ์ของใชแ้ละเครื�องมอืทางการแพทย ์นอกหอ้งผา่ตดั วสัดสุิ'นเปลอืงทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์1)  
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ค่าหอ้งผ่าตดั และอุปกรณ์ในหอ้งผ่าตดั ไม่รวมถงึการจา้งพยาบาลพเิศษระหว่างที�พกัรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล หรอื
สถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ว่ยใน  

3. คา่บรกิารรถพยาบาลในกรณฉุีกเฉิน สาํหรบัการเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรอืมาจากโรงพยาบาล หรอื
สถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจําเป็นทางการแพทย ์

4. คา่ยากลบับา้น ตามความจําเป็นทางการแพทยไ์ม่เกนิกวา่ 14 วนั 
5. คา่หอ้งพกัผูป่้วยหนกั หรอืหอ้งผูป้ว่ยเดี�ยวมาตรฐาน รวมถงึคา่อาหารที�โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล 

เวชกรรมจดัใหส้าํหรบัผูป้่วย และคา่การพยาบาลประจาํวนั   
ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธขิอเบกิคนืคา่ใชจ่้ายสว่นหนึ�งหรอืทั 'งหมดจากบุคคลใด หรอืแหล่งอื�นใดบรษิทัจะ

ชดใชค้า่รกัษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนที�เกนิกวา่จาํนวนที�เบกิคนืได ้
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ TA1) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไมคุ่ม้ครองคา่ใชจ่้ายดงัต่อไปนี' 
1. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกายที�เป็นมาตั 'งแต่กําเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื�อพกัผอ่นหรอืเพื�ออนามยั การนวดเพื�อสุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟื'น การตรวจสขุภาพ 

คา่ตรวจรกัษาใดที�มไิดเ้กี�ยวขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะที�เกี�ยวกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทาง

พนัธุกรรม 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการตั 'งครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
s. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทยีมทุกชนิด (เวชภณัฑ ์t) ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ ไมค้ํ'ายนั แว่นตา เครื�องช่วยใหไ้ดย้นิ 

(Hearing Aid) เครื�องช่วยการพดู (Speech Device) เครื�องกระตุน้หวัใจทกุชนิด เกา้อี'รถเขน็ เป็นตน้ 
x. คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพื�อบรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ  

แต่ไม่รวมถงึการบรูณะฟนั การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอื 
คา่รกัษาพยาบาลสาํหรบัการรกัษาอนัจําเป็นต่อการออกเสยีงตามธรรมชาตอินัเนื�องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

y. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเกี�ยวกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยอนัเกดิขึ'นเพื�อหวงัผลกําไรจากกรมธรรม์
ประกนัภยั 

1m. การรกัษาเพื�อความสวยงาม ไดแ้ก ่การรกัษาสวิ ฝ้า กระ รงัแค ลดความอว้น ปลกูผม หรอื  
การรกัษาเพื�อแกไ้ขความบกพรอ่งของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการ 
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ผ่าตดัตกแต่งที�จาํเป็นตอ้งกระทาํอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุ เพื�อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ย่าง
เดมิ 

1i. ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลที�เกดิจากแพทยท์ี�เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา  
คูส่มรส หรอืบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

1t. การปลกูฝี หรอืการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ภายหลงั 
การถูกสตัวท์าํรา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

1{. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แขง่มา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถงึเจต็
สกดีว้ย แขง่สเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื�อรกัษาชวีติ) ขณะกําลงัขึ'นหรอืกําลงัลงหรอืโดยสารอยู่ใน
บอลลนู หรอืเครื�องรอ่น  

1|. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นยั �วยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
1j. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที�มคีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะที� 

ถูกจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม 
 16. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นจากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพ
ตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสตไิด ้ 

 คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นั 'น ในกรณีที�มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด
ตั 'งแต่ ijm มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ'นไป 

17. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขึ'นหรอืกาํลงัลง หรอืขณะโดยสารอยูใ่น 
อากาศยานที�มไิดจ้ดทะเบยีนเพื�อบรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 

18. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี� หรอืปฏบิตัหิน้าที�เป็นพนกังานประจาํ 
อากาศยานใดๆ 
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TA2 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลที�เกิดขึEนในประเทศไทย 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองถงึคา่รกัษาพยาบาลที�จําเป็นตอ้งจ่ายเพื�อเป็นค่าบําบดัรกัษาหรอืการตดิตาม

อาการในประเทศไทย สําหรบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยที�ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัขณะที�อยู่ในต่างประเทศ โดยจํากดั
ระยะเวลาขอรบัการรกัษาพยาบาลดงันี' 

1. กรณีผู้เอาประกนัภัยไม่เคยรบัการรกัษาพยาบาลสําหรบัการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยดงักล่าว            
ในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งขอรบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยภายในเจด็ (7) วนันับจากวนัที� 
เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และการรกัษาพยาบาลต่อเนื�องเช่นวา่นั 'นตอ้งไม่เกนิยี�สบิเอด็ (21) วนันับจากวนัที�ไดร้บั 
การรกัษาพยาบาลเป็นครั 'งแรกในประเทศไทย ทั 'งนี'บรษิทัจะชดใชเ้งนิแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนเงนิที�จ่ายจรงิ 
สงูสดุไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. กรณีที�ผู้เอาประกนัภยัไดร้บัการรกัษาพยาบาลตั 'งแต่อยู่ในต่างประเทศ ผู้เอาประกนัภัยมีกําหนดเวลา    
ไมเ่กนิยี�สบิเอด็ (21) วนั นับจากวนัที�เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย ที�จะรบัการรกัษาพยาบาลต่อเนื�องในประเทศไทย 
หรอืภายในกาํหนดเวลาที�ระบุในแผนประกนัภยัที�เลอืก แลว้แต่กรณใีดเกดิขึ'นก่อน 

ทั 'งนี'บรษิทัจะจ่ายคา่ชดเชยสาํหรบัคา่ใชจ่้ายที�จาํเป็นและสมควรซึ�งเกดิขึ'นจากการรกัษาพยาบาลตามความ 
จําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ตามที�ระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธขิอเบกิคนืคา่ใชจ้่ายสว่นหนึ�ง หรอืทั 'งหมดจากบุคคลใด หรอืแหล่งอื�นใด บรษิทั
จะชดใชค้า่รกัษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนที�เกนิกวา่จาํนวนที�เบกิคนืได ้แต่ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดที�ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้ฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ'นในประเทศไทย (ถา้ม)ี 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลที�เกดิขึ'นในประเทศไทย TA2) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไมคุ่ม้ครองคา่ใชจ่้ายดงัต่อไปนี' 
1. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกายที�เป็นมาตั 'งแต่กําเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื�อพกัผอ่นหรอืเพื�ออนามยั การนวดเพื�อสุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟื'น การตรวจสขุภาพ 

คา่ตรวจรกัษาใดที�มไิดเ้กี�ยวขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ย 
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4. การรกัษาโรคหรอืภาวะที�เกี�ยวกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทาง
พนัธุกรรม 

5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการตั 'งครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลที�ไม่ได้เป็นการรกัษาแผนปจัจุบัน รวมถึง การรกัษาแพทย์ทางเลอืก (Alternative 

Medicine) ไดแ้ก่ การฝงัเขม็ ธรรมชาตบิาํบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดูก (Chiropractic)  
8. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทยีมทุกชนิด (เวชภฑัป์ระเภท t) ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ ไมค้ํ'ายนั แว่นตา เครื�องช่วยให้

ไดย้นิ (Hearing Aid) เครื�องช่วยการพดู (Speech Device) เครื�องกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อี'รถเขน็ เป็นตน้ 
9. คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพื�อบรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ 

แต่ไม่รวมถงึการบรูณะฟนั การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอื 
คา่รกัษาพยาบาลสาํหรบัการรกัษาอนัจําเป็นต่อการออกเสยีงตามธรรมชาตอินัเนื�องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

10. การบรกิารหรอืการผา่ตดัที�ไม่จาํเป็นหรอืเพื�อการฉ้อโกง 
11. การรกัษาเพื�อความสวยงาม ไดแ้ก ่การรกัษาสวิ ฝ้า กระ รงัแค ลดความอว้น ปลกูผม หรอื 

การรกัษาเพื�อแกไ้ขความบกพร่องของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่ง
ที�จาํเป็นตอ้งกระทาํอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุ เพื�อใหอ้วยัวะดงักลา่วสามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ย่างเดมิ 

12. ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลที�เกดิจากแพทยท์ี�เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา  
คูส่มรส หรอืบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

13. การปลกูฝี หรอืการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ภายหลงัการถูกสตัว์
ทาํรา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

14. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีกุชนิด รวมถงึ 
เจต็สกดีว้ย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื�อรกัษาชวีติ) ขณะกําลงัขึ'นหรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ใน
บอลลนู หรอืเครื�องรอ่น  

15. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นยั �วยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
16. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที�มคีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะที� 

ถูกจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม 
 17. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นจากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพ
ตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสตไิด ้ 

 คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นั 'น ในกรณีที�มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด
ตั 'งแต่ ijm มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ'นไป 
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18. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึ'นหรอืกาํลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที�มไิด้
จดทะเบยีนเพื�อบรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 

19. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี� หรอืปฏบิตัหิน้าที�เป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
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TA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิEนเชิงเนื�องจากอบุติัเหตุ 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี'คุม้ครองการสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
โดยอุบตัเิหตุและทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ'นเชงิภายใน 180 วนันับ
แต่วนัที�เกิดอุบตัิเหตุ หรือการบาดเจ็บที�ได้รบัทําให้ผู้เอาประกนัภยัต้องรกัษาตัวติดต่อกนัในฐานะผู้ป่วยในใน
โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชวีติเพราะการบาดเจบ็นั 'นเมื�อใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทน
ใหด้งันี' 

 
1. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการเสยีชวีติ 
2. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สําหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิงและการทุพพล

ภาพถาวรสิ'นเชงินั 'นไดเ้ป็นไปตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืนนับแต่
วนัที�เกดิอุบตัเิหตุ หรอืมขีอ้บ่งชี'ทางการแพทย์ชดัเจนว่าผูเ้อา 
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทพุพลภาพถาวรสิ'นเชงิ 

3. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืสองขา้งตั 'งแต่ขอ้มอื หรอืเท้าสองขา้งตั 'งแต่ขอ้เทา้ หรอื
สายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ�งขา้งตั 'งแต่ขอ้มอื และเทา้หนึ�งขา้งตั 'งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ�งขา้งตั 'งแต่ขอ้มอื และสายตาหนึ�งขา้ง 
6. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ�งขา้งตั 'งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ�งขา้ง 
 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสูญเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของหูและการสูญเสยี

สมรรถภาพของการพดู 
 75% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู2 ขา้ง  
7.  60% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ�งขา้งตั 'งแต่ขอ้มอื  
8.  60% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ�งขา้งตั 'งแต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัสายตาหนึ�งขา้ง 
10.  15% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู1 ขา้ง 

 
บรษิทัจะจ่ายคา่สนิไหมสนิไหมทดแทนตามขอ้นี'เพยีงรายการที�สงูสุดรายการเดยีวเทา่นั 'นตลอดระยะเวลา 
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ประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายคา่สนิไหมทดแทนสาํหรบัผลที�เกดิขึ'นตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'รวมกนัไม่เกนิจํานวนเงนิดงัระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย หากบริษัทจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี'ยงัไม่เต็มจํานวนเงิน       
เอาประกนัภยั บรษิัทจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนสิ'นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจํานวนเงนิเอาประกนัภยัที�
เหลอือยู่เท่านั 'น 
 
การสญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตัดออกจากร่างกายตั 'งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง       

การสูญเสยีสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวขา้งต้นโดยสิ'นเชิง 
และมขีอ้บ่งชี'ทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของการไดย้นิ 

หมายถงึ การสญูเสยีสมรรถภาพในการไดย้นิอยา่งถาวร 

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของการพดู 

หมายถงึ การสญูเสยีความสามารถในการเปล่งเสยีงสามในสี�ประเภทที�ประกอบกนัเป็น
การพดู คอืเสยีงทางรมิฝีปาก เสยีงจากโพรงปาก เสยีงจากลิ'น และเสยีงจาก
เพดานปาก หรอืการสญูเสยีเสน้เสยีงอย่างถาวรสิ'นเชงิ หรอืความเสยีหายของ
ศนูยป์ระสาทควบคมุการพูด อนัเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถพดูได ้

การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไม่มทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทพุพลภาพถาวรสิ'นเชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที�การงานใดๆ ในอาชพีประจํา 

และอาชพีอื�นๆ ไดโ้ดยสิ'นเชงิตลอดไป 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพล
ภาพถาวรสิ'นเชงิเนื�องจากอุบตัเิหตุ TA6) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอื
สบืเนื�องจากสาเหตุ หรอืที�เกดิขึ'นในเวลา ดงัต่อไปนี' 

1. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นจากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพ
ตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสตไิด ้ 

 คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นั 'น ในกรณีที�มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด
ตั 'งแต่ ijm มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ'นไป 

2. การไดร้บัเชื'อโรคปรสติ เวน้แต่การตดิเชื'อโรคหรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวันํ'า ซึ�งเกดิจากบาดแผลที�ไดร้บั
มาจากอุบตัเิหตุ 

3.  การรกัษาใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการตั 'งครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
4. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีกุชนิด รวมถงึเจต็สกดีว้ย แขง่สเกต็  
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ชกมวย โดดรม่ (เวน้แต่การโดดรม่เพื�อรกัษาชวีติ) ขณะกําลงัขึ'นหรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครื�องรอ่น 
5. ขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึ'นหรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที�มไิดจ้ดทะเบยีนเพื�อบรรทุก

ผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์
6. ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี� หรอืปฏบิตัหิน้าที�เป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นยั �วยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที�มคีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะที�ถกูจบักมุหรอืหลบหนี  การจบักุม 
9. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัปฏิบตัหิน้าที�เป็น ทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏิบตักิารในสงคราม หรอื

ปราบปราม 
10. ขณะที�เกดิขึ'นบรเิวณแทน่ขุดเจาะนํ'ามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 
11. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัลงมอืทํางานดงัต่อไปนี' ชา่งประปา ชา่งไฟฟ้า ช่างเครื�องยนต ์ช่างไม ้ช่างทาส ี 

ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง หรืองานที�เกี�ยวกับการติดตั 'ง งานประกอบ บํารุงรกัษา หรือซ่อมแซมเครื�องจักร 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า หรอืเครื�องจกัรไฮโดรลกิ หรอืทํางานในสถานที�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืงานใชแ้รงงานอื�นๆ ทั 'งนี'ไม่รวมถงึ
งานบรหิาร งานควบคมุดแูล งานขาย หรอืงานประเภทการจดัการหรอืงานประกอบอาหาร 

12. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัขบัขี�รถจกัรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขบัขี�ที�ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ
นั 'นๆ 
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TA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคลื�อนย้ายเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศภมิูลาํเนา 
 
คาํจาํกดัความ 
ประเทศภูมลิาํเนา หมายถงึ ประเทศใดๆ ที�ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัสทิธจิากรฐับาลนั 'นใหเ้ป็นพลเมอืงหรอืประเทศ

ที�อยู่อาศยัถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองผลประโยชน์เมื�อ ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยในระหวา่ง 

การเดนิทางในต่างประเทศ และจําเป็นตอ้งเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีี�เหมาะสมกบัความจําเป็นตามความเหน็
หรอืคาํแนะนําของ Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีาํนาจของ Travel Assist เพื�อใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี�เหมาะสม 
หรอืเพื�อนําผูเ้อาประกนัภยั กลบัสู่ประเทศภูมลิําเนา บรษิัทจะจ่ายคา่ใชจ่้ายในการเคลื�อนยา้ยดงักล่าวโดยตรงใหแ้ก่ 
Travel Assist  

วธิขีองการเคลื�อนย้ายเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินนี' Travel Assist หรอืตวัแทนผู้มอํีานาจของ Travel 
Assist จะตดัสนิใจและกําหนดเกี�ยวกบัวธิกีาร รปูแบบของการเคลื�อนยา้ยและจุดหมายปลายทาง ซึ�งอาจรวมถงึคา่ 
ยานพาหนะขนสง่คนเจบ็ทางอากาศ ทางเรอื ทางบก ทางรถไฟ หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื�นที�เหมาะสม และอยู่บน 
พื'นฐานของ การรกัษาพยาบาลที�จําเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายที�กาํหนดนี'เป็นคา่ใชจ่้ายสาํหรบัการบรกิารซึ�งกาํหนด และ/หรอืจดัเตรยีมการโดย  
Travel Assist สาํหรบัการขนสง่หรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที�เกดิขึ'นตามความจําเป็น
ซึ�งเป็นผลจากการเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามที�ไดร้ะบุไวใ้นที�นี' 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการ
เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศภูมลํิาเนา TA7) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายการเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี' 

1. คา่ใชจ่้ายสาํหรบัการบรกิารทั 'งปวงที�ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งรบัผดิชอบที�จะจ่ายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที�รวมอยู่
ในคา่ใชจ่้ายในตารางการเดนิทางอยู่แลว้ 
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2. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการบรกิารใดๆ ที�ไม่ไดร้บัการอนุมตัิและจดัการโดย Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้ี
อํานาจของ Travel Assist เวน้แต่ว่าผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูร้่วมเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจ้งต่อ Travel 
Assist และมีเหตุผลอนัสมควรสําหรบัค่าใช้จ่ายเกินสมควรที�เกิดขึ'นและไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉินในที�ใดที�หนึ�ง ในกรณีนี' บรษิัทสงวนสทิธใินการชดใช้เงนิที�ผู้เอาประกนัภยัไดส้าํรองจ่ายไปก่อน
เฉพาะในสว่นคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ'นสาํหรบัการบรกิารทั 'งหลายเหล่านั 'น เป็นไปตามค่าใชจ่้ายเช่นเดยีวกนั   ในสภาวะการณ์
เช่นนั 'นที� Travel Assist กําหนด และมจีํานวนเงนิสงูสดุไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

3. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชื'อไวรสั HIV และโรคอื�นๆ ที�สมัพนัธก์บัโรคเอดส ์
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ที�ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
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TA8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูลาํเนา 
คาํจาํกดัความ 
ประเทศภูมลิาํเนา หมายถงึ ประเทศใด ๆ ที�ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัสทิธจิากรฐับาลนั 'นใหเ้ป็นพลเมอืงหรอืประเทศ

ที�อยู่อาศยัถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองเมื�อผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยของผูเ้อาประกนัภยั 

ที�เกดิขึ'นในระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ และทําใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติภายใน 30 วนันับจากวนัที�เกดิการ
บาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยนั 'น Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีาํนาจของ Travel Assist จะดาํเนินการจดัเตรยีมการนําศพ
หรอือฐัขิองผูเ้อาประกนัภยักลบัสูป่ระเทศภูมลิําเนา โดยบรษิทัจะจ่ายค่าใช่จ่ายที�เกดิขึ'นสาํหรบัการส่งศพหรอือฐัิกลบั
ประเทศภูมลํิาเนาโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist ตามจํานวนเงนิที�ตอ้งจ่ายจรงิ ทั 'งนี'ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
สงูสดุที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

คา่ใชจ่้ายในการขนสง่ศพผูเ้อาประกนัภยัที�ไดม้กีารสาํรองจ่ายไปก่อน บรษิทัจะชดใชค้นืใหแ้ก่กองมรดกของ 

ผู้เอาประกันภัยตามจํานวนค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นจริงสําหรบัการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผู้จัดการศพ 
(สปัเหรอ่) รวมถงึค่าหบีศพ การดองศพ การฌาปนกจิศพ และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ ในลกัษณะเดยีวกนัที�ไดด้าํเนินการไปแลว้ 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิําเนา 
TA8) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิําเนา อนัเกดิ
จากหรอืสบืเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี' 

1. คา่ใชจ่้ายสาํหรบัการบรกิารทั 'งปวงที�บุคคลอื�นตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อผูเ้อาประกนัภยั หรอื 
คา่ใชจ่้ายใดๆ ที�รวมอยู่ในคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางแลว้ ซึ�งบุคคลผูจ้ดัการเดนิทาง หรอืบรษิทัผูข้นส่งตอ้งรบัผดิชอบ 

2. คา่ใชจ่้ายใดๆ เพื�อการขนสง่ศพของผูเ้อาประกนัภยัซึ�งไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิและจดัเตรยีมการโดย  
Travel Assist  

3. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชื'อไวรสั HIV และโรคอื�นๆ ที�สมัพนัธก์บัโรคเอดส ์ 
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ที�ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
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TA11 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื�อเยี�ยมผู้ป่วยที�โรงพยาบาล 
 
คาํนิยาม 
สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบดิา 

มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย ทวดของคูส่มรส 
บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบยี�สบิ (20) ปีบรบิรูณ์ 
 
ความคุ้มครอง 

ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยใน 
ในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิหา้ (5) วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัทําใหไ้มส่ามารถเคลื�อนยา้ยกลบัได ้และ 
ไมม่สีมาชกิของครอบครวัที�บรรลุนิตภิาวะอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายคา่เดนิทางเฉพาะคา่เดนิทาง
โดยเครื�องบนิชั 'นประหยดั คา่เดนิทางโดยรถไฟชั 'นหนึ�งหรอืค่าเดนิทางทางเรอื ตามคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ'นจรงิรวมทั 'งจ่าย 
คา่ที�พกัและคา่อาหารสงูสุดวนัละ 10,000 บาท ใหแ้ก่สมาชกิของครอบครวัหรอืเพื�อนของผูเ้อาประกนัภยั สงูสดุ 2 คน 
ทั 'งนี'สงูสุดไม่เกนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เพื�อใหส้มาชกิของครอบครวั
หรอืเพื�อนของผูเ้อาประกนัภยัไปเยี�ยมผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  

Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีาํนาจของ Travel Assist จะเป็นผูด้าํเนินการจดัหาตั _วเครื�องบนิไป-กลบั 
ชั 'นประหยดั ตั _วรถไฟชั 'นหนึ�งหรอืตั _วเรอืโดยสาร สาํหรบัสมาชกิของครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัหรอืเพื�อนจํานวน 
สงูสุดไม่เกนิ 2 คน ในการเดนิทางไปเยี�ยมไขแ้ละ Travel Assist จะชดเชยคา่ใชจ่้ายที�จ่ายไปจรงิสาํหรบัการต้องอยู่
เพื�อการเยี�ยมไขนี้'จนกวา่เอาประกนัภยัจะไดร้บัการรบัรองโดยแพทยว์า่สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได ้แต่ทั 'งนี'ไม่
เกินจํานวนเงนิเอาประกนัภัยสูงสุดตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ทั 'งนี'หากสมาชกิของครอบครวั หรอื
เพื�อนของผูเ้อาประกนัภยัที�จะเดนิทางไปเยี�ยมไขผู้เ้อาประกนัภยัไม่ไดเ้ดนิทางออกจากประเทศไทย ค่าใชจ่้ายในการ
เดนิทางที�เกดิขึ'นจะตอ้งไม่เกนิกว่าคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางจากประเทศไทย 
 การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี' ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ�งสามารถเรยีกรอ้ง
คา่สนิไหมทดแทนผลประโยชน์คา่ใชจ่้ายในการเดนิทางเพื�อช่วยจดัการพธิศีพหรอืผลประโยชน์คา่ใชจ้่ายในการ
เดนิทางเพื�อเยี�ยมผูป้่วยที�โรงพยาบาล (ถ้าม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ�งเท่านั 'น ไม่สามารถ 
เรยีกรอ้งทั 'งสองขอ้ตกลงคุม้ครองพรอ้มกนัได ้
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TA12 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์รายวนัสาํหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัภยัจําเป็นต้องพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเนื�องมาจากการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยที�เกดิขึ'นในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทางต่างประเทศ บรษิัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นจํานวน 3,000 
บาทต่อวนันับตั 'งแต่วนัแรกที�เข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน          
และในกรณีผูเ้อาประกนัภยัจะต้องเขา้รบัการรกัษาต่อในประเทศไทย ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องเขา้พกัรกัษาตวัต่อใน 
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในและบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่              
ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวน 1,000 บาทต่อวนัโดยจะจ่ายเงนิชดเชยใหภ้ายหลงัระยะเวลาที�เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล
แลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์รายวนัสําหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะ
ผูป่้วยใน TA12) 

การประกนัภัยตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ไม่คุ้มครองการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากสาเหตุ
ดงัต่อไปนี' 

1. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกายที�เป็นมาตั 'งแต่กําเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื�อพกัผอ่นหรอืเพื�ออนามยั การพกัฟื'น การตรวจสุขภาพ คา่ตรวจรกัษาใดที�มไิดเ้กี�ยวขอ้งกบั

การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย 
4. การรกัษาโรคทางพนัธุกรรมทุกชนิด 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการตั 'งครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลในประเทศไทยที�ไม่ไดเ้ป็นการรกัษาแผนปจัจุบนั รวมถงึ การรกัษาโดยแพทย์ทางเลอืก 

(Alternative Medicine) ไดแ้ก่ การฝงัเขม็ ธรรมชาติบําบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดูก 

(Chiropractic) 
8. การบรกิารหรอืการผ่าตดัที�ไม่จาํเป็น 
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9. การรกัษาเพื�อความสวยงาม ไดแ้ก่ ลดความอว้น หรอืการรกัษาเพื�อแกไ้ขความบกพรอ่งของร่างกาย การ
ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผา่ตดัตกแต่งที�จําเป็นตอ้งกระทาํอนัเป็นผลจากการเกดิ 
อุบตัเิหตุเพื�อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ย่างเดมิ 

10. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีกุชนิด รวมถงึ 
เจต็สกดีว้ย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื�อรกัษาชวีติ) ขณะกําลงัขึ'นหรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ใน
บอลลนู หรอืเครื�องรอ่น 
 11. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นจากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพ
ตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสตไิด ้ 

 คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นั 'น ในกรณีที�มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด
ตั 'งแต่ ijm มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ'นไป 

12. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึ'นหรอืกาํลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที�มไิด้
จดทะเบยีนเพื�อบรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 

13. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี� หรอืปฏบิตัหิน้าที�เป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
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TA16 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 
 
คาํนิยาม  
การบาดเจ็บสาหสัหรอื
การเจบ็ปว่ยหนัก 

หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึ�งต้องไดร้บัการรกัษาโดยแพทย์ที�มใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตาม
กฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยหนักนั 'น เป็นผลให้ผู้เอา
ประกนัภยัไดร้บัการรบัรองโดยแพทยว์่าไม่สมควรที�จะเดนิทางหรอืเดนิทางต่อไป
สาํหรบัการเดนิทางนั 'น 

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

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองการเลื�อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัอนัมสีาเหตุมาจาก
เหตุการณ์ที�ระบุในขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ที�เกดิขึ'นภายใน 30 วนั ก่อนวนัออกเดนิทางจากประเทศไทย (ยกเวน้เหตุการณ์
ตามขอ้ |) ดงันี' 
 1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนักของผูเ้อาประกนัภยัหรอืสมาชกิของครอบครวั 
ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดการได ้  
 2. การเกดิการนัดหยุดงานขึ'นโดยไม่คาดคดิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของผูเ้อาประกนัภยั ทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางตามกําหนดการได ้

3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานที�ศาล หรอืไดร้บัหมายบงัคบัจากศาล 
4. เมื�อที�พกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภัยที�ใช้เป็นที�อยู่อาศยัถาวรไดร้บัความเสยีหายรา้ยแรงจากเหตุไฟไหม ้   

นํ'าท่วมหรอื ภยัธรรมชาตคิลา้ยกนั เช่น พายใุตฝุ้น่ แผ่นดนิไหว เป็นตน้ ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนวนัออกเดนิทางทําใหผู้้
เอาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามกาํหนดเวลาได ้ 
 บรษิัทจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผู้เอาประกนัภยัสาํหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของการเลื�อนหรอืการบอกเลิก
การเดนิทางที�เกดิขึ'นหลงัจากที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงนิมดัจําคา่เดนิทาง ค่าซื'อตั _วล่วงหน้า 
และ/หรอืคา่ที�พกั ค่าอาหารที�ผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหน้าเฉพาะการสญูเสยีหรอืความเสยีหายซึ�งไม่ไดร้บัการ 
ชดใชจ้ากแหล่งอื�น และเป็นผลต่อเนื�องจากการเลื�อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเริ�มต้นการเดนิทางและ/หรอื
ค่าใชจ่้ายที�ผูเ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย ความคุม้ครองนี'จะมผีลบงัคบัเฉพาะเมื�อผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อา
ประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ�งอาจก่อใหเ้กดิการเลื�อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางนั 'น 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเลื�อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง TA16) 
 การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ไมคุ่ม้ครองการเลื�อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางอนัเกดิจากหรอื 
สบืเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี' 

1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ที�เกดิจากการควบคมุ หรอืกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล  
2. การลม้ละลาย การขาดสภาพคล่องในการชาํระหนี'สนิ หรอืการขาดการชาํระหนี'สนิของบรษิทัจดัการ 

ทอ่งเที�ยวหรอืผูท้าํการขนสง่อนัเป็นสาเหตุใหม้กีารบอกเลกิการเดนิทาง 
3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ที�ไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัอื�นที�ยงัมผีลบงัคบั หรอื

โครงการของรฐับาล หรอืการที�จะไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื�น ไดแ้ก่ โรงแรม สายการบนิ บรษิทัจดัการท่องเที�ยว หรอื
ผูด้าํเนินการอื�นใดที�เกี�ยวกบัการเดนิทาง อาหาร และที�พกั 

4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชื'อไวรสั HIV และโรคอื�นๆ ที�สมัพนัธก์บัโรคเอดส ์
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ที�ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การทาํประกนัภยันี'ภายในเวลาตํ�ากว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัออกเดนิทาง (ยกเวน้กรณีการเสยีชวีติ หรอืการ

บาดเจบ็สาหสัจากอบุตัเิหตุของผูเ้อาประกนัภยั หรอืสมาชกิของครอบครวั) 
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TA17 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจาํนวนวนัเดินทาง รวมถึงการจีEเครื�องบิน 
 

คาํนิยาม  
การบาดเจ็บสาหสัหรือ
การเจบ็ปว่ยหนัก 

หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัซึ�งต้องไดร้บัการรกัษาโดยแพทย์ที�มใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์
ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหสั หรือการเจ็บป่วยหนักนั 'นเป็นผลให้ผู้เอา
ประกนัภยัไดร้บัการรบัรองโดยแพทยว์่าไม่สมควรที�จะเดนิทาง หรอืเดนิทางต่อไป
สาํหรบัการเดนิทางนั 'น 

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

 
ความคุ้มครอง 
 การประกันภัยนี'ให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ'นของผู้เอาประกนัภัยที�ได้ชําระไปสําหรบัค่าใช้จ่าย       
ในการเดนิทาง ค่าที�พกั และคา่อาหารในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง และ/หรอืคา่ปรบัหรอืคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ'นตามมา 
จากการที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดนิทางกลบัประเทศไทยก่อนกําหนดเนื�องจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ปว่ยหนกั และแพทยแ์นะนําใหเ้ดนิทางกลบั 
2. เครื�องบนิที�ผูเ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี' 
3. สมาชกิของครอบครวั หรอืเพื�อนเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ หรอืไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วย

โดยไมค่าดหมาย 
4. ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น ทําให้ผู้เอาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตาม

กาํหนดการต่อไปได ้
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมอืงที�ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของผูเ้อาประกนัภยั หรอื 
6. การถูกกกัดา่นกกักนัเชื'อโรคตามคาํแนะนําของแพทย ์
บรษิทัจะชดใชค่้าใชจ่้ายที�เกดิขึ'นจรงิแต่ไม่เกนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัสาํหรบัคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางเพิ�มขึ'นโดยทางเครื�องบนิ ทางบก หรอืทางเรอื (ค่าโดยสารชั 'นประหยดั 
ในกรณีที�เป็นไปได)้ หรอืคา่ที�พกัที�เกดิขึ'นและการสญูเสยีค่าเดนิทาง และ/หรอืคา่ที�พกัที�ไดจ่้ายไปล่วงหน้า หรอืที�ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งถกูรบิมดัจาํหลงัจากเริ�มตน้การเดนิทางอนัเป็นผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ ทั 'งนี'ใหร้วมถงึค่าใชจ่้ายใดที� 
เกดิขึ'นจากการขยายเวลาการเดนิทางเนื�องจากถูกกกัด่านกกักนัชื'อโรคตามคาํแนะนําของแพทย ์
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ความคุม้ครองนี'มผีลบงัคบัเฉพาะเมื�อผู้เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัก่อนการรบัทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ�ง
ก่อให้เกิดการลดจํานวนวันเดินทางดงักล่าว ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ�งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์   ค่าใชจ่้ายในการลดจํานวนวนัเดนิทาง และผลประโยชน์การเลื�อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง (ถา้ม)ี 
สาํหรบัเหตุการณ์เดยีวกนั พรอ้มกนัได ้

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์คา่ใชจ่้ายในการลดจาํนวนวนัเดนิทาง รวมถงึการ 
จี'เครื�องบนิ TA17) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายในการลดจํานวนวนัเดนิทาง รวมถึงการจี'เครื�องบนิ
อนัเกดิจากหรอืสบืเนื�องจาก โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงไดเ้ป็นเลอืดบวกของเชื'อไวรสั HIV และโรคอื�นๆ ที�
สมัพนัธก์บัโรคเอดส ์
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TA19 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตวั 
 
คาํนิยาม 
เงนิสว่นตวั หมายถงึ เงินสด ธนบตัร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทั 'งนี'ไม่รวมถึงบตัรเครดติทุก

ชนิด บตัรเดนิทาง ใบหุน้ ตั _วเงนิ หรอืตั _วสญัญาใชเ้งนิ 
ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายสว่นแรกของการสญูหายในแต่ละครั 'งและทุกครั 'งที�ผูเ้อา 

ประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบเอง 
บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารที�ผูโ้ดยสารชําระค่าโดยสารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางบก  

ทางนํ'า หรอืทางอากาศ ซึ�งดาํเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพื�อการขนส่งอย่าง
ถกูตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื�นหรอืที�ผูอ้ื�นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 
โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ี�ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ�งไดเ้ขา้ไปหรอืออก

จากสถานที�ที�เกบ็ทรพัย์สนิที�เอาประกนัภยั โดยการใชกํ้าลงัอย่างรุนแรง 
และทาํใหเ้กดิรอ่งรอยความเสยีหายที�เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนต่อตวัสถานที� 
ที�เก็บทรพัย์สนิที�เอาประกนัภัย จากการใช้เครื�องมอื วตัถุระเบิด ไฟฟ้า 
เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย์ หรอืการปล้นทรพัย์ รวมทั 'งความสูญเสยี
หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระทาํดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ําลงัประทุษรา้ย หรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนั 'นจะใชก้ําลงั
ประทุษร้ายเพื�อให้ความสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นั 'นไป 
หรือให้ยื�นให้ซึ�งทรพัย์นั 'น หรือยึดถือเอาทรพัย์นั 'นไว้ หรือกระทําความ
เสยีหายแก่เครื�องใช ้กระเป๋า หรอืถุงที�เกบ็ทรพัย์เพื�อการลกัทรพัยน์ั 'น หรอื
ปกปิดการกระทําความผดินั 'น หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยรว่มกนักระทําความผดิตั 'งแต่ 3 คนขึ'นไป 
 
ความคุ้มครอง 
 บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงนิสว่นตวัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีที�เงนิสว่นตวัของผูเ้อาประกนัภยัเกดิ
การสญูหาย เนื�องจากถกูชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัยห์รอืโจรกรรม ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศตามจํานวนเงนิที�
สญูหายจรงิไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสดุที�เอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยผูเ้อา
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ประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายส่วนแรกเป็นจาํนวนเงนิหนึ�งพนั (1,000) บาทของการสญูหายแต่ละครั 'งและ
ทกุๆ คร ั 'งที�เกดิการสญูหาย  

ทั 'งนี'ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสญูหายดงักล่าวแก่เจา้หน้าที�ตํารวจที�มอีํานาจในทอ้งที�ที�เกดิเหตุ 
ภายใน 24 ชั �วโมงนบัจากที�เกดิเหตุนั 'นและการเรยีกรอ้งใหช้ดใชส้าํหรบัการสญูหายดงักล่าวตอ้งมบีนัทกึประจําวนัของ
เจา้หน้าที�ตาํรวจประกอบดว้ยทุกครั 'ง 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั TA19) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ไม่คุม้ครองการสูญหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื�องจาก
สาเหตุดงันี' 

1. การสญูหายหรอืผลสบืเนื�องจากการสญูหายของบตัรเครดติทุกชนิด บตัรโดยสารในการเดนิทาง ใบหุน้ และ
เอกสารตั _วเงนิ 

2. ในกรณีที�ไม่มกีารรายงานการสญูหายที�เกดิขึ'นของเงนิส่วนตวักบัเจา้หน้าที�ตํารวจที�มอีํานาจในทอ้งที�เกดิ
เหตุภายใน 24 ชั �วโมงภายหลงัจากเกดิเหตุ และไมม่บีนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าที�ตาํรวจ  

3. ในกรณีที�การสูญหายของเงินส่วนตวัที�เป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอา
ประกนัภยัในการดแูลรกัษาและป้องกนัไวก่้อนตามสมควรเพื�อความปลอดภยัของทรพัย์สนินั 'นตลอดจนถงึการสญูหาย
ของเงนิส่วนตวัอนัเนื�องมาจากการแลกเปลี�ยนสกุลเงนิหรอืการลดคา่ของเงนิ 

4. ในกรณีที�การสญูหายของเชค็เดนิทาง โดยที�ไม่ไดม้กีารรายงานการสญูหายต่อธนาคาร หรอืตวัแทนที�ออก
เชค็เดนิทางดงักล่าวใหภ้ายหลงัเกดิเหตุทนัท ี

5. ในกรณีที�การสญูหายของเงนิส่วนตวัที�ไม่สามารถพสิจูน์หลกัฐานได ้หรอืการถูกลว้งกระเป๋า 
6. การสญูหายของเงนิสว่นตวัของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ ~สรุา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษ

จนไมส่ามารถครองสตไิด ้ 
  คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นั 'น ในกรณีที�มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด
ตั 'งแต่ ijm มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ'นไป 

7. การสูญหายของเงนิส่วนตวัขณะผู้เอาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยั �วยุใหเ้กิดการทะเลาะ
ววิาท 

8. การสูญหายของเงนิส่วนตวัขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรอืขณะที�ถูกจบักุมหรอืหลบหนีการ
จบักุม 
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TA20 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 
 
คาํนิยาม 
ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกที�ผูเ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบเองสําหรบัการสญูเสีย

หรอืความเสยีหาย ในแต่ละครั 'งและทุกๆ ครั 'ง 
ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัที�นําตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 
ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใช้ที�ใช้ประจําในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทั �วไปจะไม่นําติดตัวไปในขณะ

เดนิทาง ไดแ้ก่ เสื'อผา้ที�ไม่จาํเป็นสาํหรบัการเดนิทาง เครื�องครวั เครื�องอํานวย
ความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของที�ระลกึ หมายถงึ สิ�งของที�เป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นที�ระลกึถึงเหตุการณ์ สถานที� หรอืสิ�งต่างๆ ที�
จาํหน่าย หรอืใหเ้ป็นที�ระลกึ 

เครื�องประดบั หมายถงึ สิ�งของ เชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ กําไล ต่างห ูจี' เพชร ทอง เงนิ รวมถงึ
เครื�องทอง หรอืเครื�องเงนิทั 'งปวงและนาฬิกาที�สวมใส่เป็นเครื�องประดบัตาม
รา่งกาย 

สิ�งของภายในบา้น หมายถงึ เฟอร์นิเจอร ์สิ�งติดตั 'งตรงึตรา เสื'อผา้ และทรพัยส์นิส่วนตวัของผู้เอาประกนัภัย 
หรอืสมาชกิครอบครวั หรอืคนรบัใชใ้นบา้นที�อาศยัอย่างถาวรอยู่กบัผูเ้อา 
ประกนัภยั ยกเวน้โฉนด พนัธบตัร ตั _วแลกเงนิ ตั _วสญัญาใชเ้งนิ เชค็  
เชค็เดนิทาง หลกัทรพัย ์เอกสารทกุประเภท เงนิสด ธนบตัร 

สิ�งของมคีา่ หมายถงึ เครื�องประดบั อญัมณี พระเครื�อง หรอืหนิมคีา่ หรอืโลหะมคีา่อื�น ๆ ผา้ขนสตัว ์
ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื�นหรอืที�ผูอ้ื�นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 
โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัย์ที�ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ�งไดเ้ขา้ไปหรอืออกจาก

สถานที�ที�เกบ็ทรพัย์สนิที�เอาประกนัภยั โดยการใชกํ้าลงัอย่างรุนแรง และทาํให้
เกดิร่องรอยความเสยีหายที�เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนต่อตวัสถานที�ที�เกบ็ทรพัย์สนิที�
เอาประกนัภยั จากการใชเ้ครื�องมอื วตัถุระเบดิ ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิ
ทรพัย์ หรอืการปล้นทรพัย์ รวมทั 'งความสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก
ความพยายามกระทําดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลักทรพัย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั 'นจะใช้กําลัง
ประทุษรา้ยเพื�อใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นั 'นไป หรอืให้
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ยื�นให้ซึ�งทรพัย์นั 'น หรือยึดถือเอาทรพัย์นั 'นไว้ หรือกระทําความเสียหายแก่
เครื�องใช้ กระเป๋า หรือถุงที�เก็บทรพัย์เพื�อการลกัทรพัย์นั 'น หรือปกปิดการ
กระทาํความผดินั 'น หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยรว่มกนักระทําความผดิตั 'งแต่ 3 คนขึ'นไป 
  
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี'ให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั
ของผูเ้อาประกนัภยั ซึ�งผูเ้อาประกนัภยันําตดิตวัไปดว้ยและไดร้บัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายในระหว่างระยะเวลา
การเดนิทางในต่างประเทศ ในกรณีดงัต่อไปนี' 

1. ขณะที�กระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวัอยู่ในความควบคมุดแูลของพนักงานโรงแรม หรอืบรษิทัผูข้นส่ง 
การสญูเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่านี'ต้องไดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝา่ยบรหิารของโรงแรมนั 'น หรอื
ฝา่ยบรหิารของบรษิทัผูข้นสง่นั 'น หรอื 

2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายจากการถูกชงิทรพัย์ โจรกรรม หรอืปลน้ทรพัยเ์พื�อเอากระเป๋าเดนิทางหรอื
ทรพัยส์นิส่วนตวั และการสญูเสยีหรอืความเสยีหายนั 'น ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้ต่อเจา้หน้าที�ตํารวจในทอ้งที�ที�เกดิการ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายภายใน 24 ชั �วโมงนับจากที�เกดิเหตุนั 'น การเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนต้องมบีนัทกึ
ประจาํวนัของเจา้หน้าที�ตํารวจเช่นว่านั 'น 

บรษิัทจะชดใชใ้ห้สาํหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง เสื'อผา้หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัที�อยู่
ภายในกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกนัภยัในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางหรอืเมื�อกรมธรรม์ประกนัภยันี'สิ'นสุดลง
ตามเวลาที�ระบุไว ้แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ'นกอ่น ซึ�งบรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี' 

1.  บรษิทัจะชดใชก้ารสูญเสยีหรอืความเสยีหายของสิ�งของไม่เกนิจํานวนเงนิต่อชิ'น คู่ หรอืชุด ทั 'งนี'ไม่เกนิ
จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.  บรษิทัอาจเหน็ควรใหช้ดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทาํใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม 
ในกรณีที�สิ�งของนั 'นๆ มอีายไุม่เกนิ 1 ปี 

3.  บรษิทัอาจชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทําใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม ซึ�งบรษิทัจะหกั
คา่เสื�อมราคา เมื�อเป็นที�ยอมรบักนัวา่มกีารสกึหรอ และเสื�อมราคาในกรณีที�สิ�งของนั 'นๆ มอีายุเกนิ 1 ปี 
  
เงื�อนไขความคุ้มครอง 

1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ'นต่อเจ้าหน้าที�ตํารวจหรือเจ้าหน้าที�ที�
รบัผดิชอบอากาศยาน เรอื หรอืยานพาหนะที�ผูเ้อาประกนัภยักาํลงัเดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจง้การสญูเสยีหรอื
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ความเสียหายเป็นหนังสือจากผู้มีอํานาจของยานพาหนะนั 'นๆ เว้นเสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทําการดังกล่าวได ้    
เนื�องจากเหตุจาํเป็นหรอือยู่ในเหตุการณ์ที�เกดิขึ'นและทาํใหท้ี�ผูเ้อาประกนัภยัไมอ่าจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทําการอันสมควรทั 'งปวง เพื�อป้องกันร ักษาและคุ้มครองทรัพย์สินที�             
เอาประกนัภัย และถ้าหากทรพัย์สินที�ว่านั 'นสูญหายหรือเสียหาย ผู้เอาประกนัภัยจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที�ตํารวจ       
เจา้หน้าที�โรงแรม บรษิทัขนสง่ หรอืผูม้อีาํนาจของที�ทาํการสถานีขนสง่ปลายทางอยา่งทนัทอีกีดว้ย 

3. ในกรณีบริษัทได้จ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี'แล้ว บริษัทจะเข้ารบัช่วงสิทธิของ                 
ผูเ้อาประกนัภยัเพื�อใช้สทิธเิรยีกรอ้งต่อต่อบุคคลใดๆ หรอืองคก์รใดๆ เฉพาะในสว่นที�บรษิทัไดจ่้ายค่าสนิไหมทดแทน
ไปแล้ว ในการนี'ผู้เอาประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พรอ้มดาํเนินการเท่าที�  
จาํเป็น เพื�อป้องกนัสทิธทิั 'งหลายเช่นว่านั 'นและจะตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นที�เสยีหายต่อบรษิทั  

4. ผูเ้อาประกนัภยัต้องดาํเนินการตามขั 'นตอนทุกขั 'นตอน เพื�อใหก้ระเป๋าเดนิทางพรอ้มทรพัย์สนิสว่นตวัของ
ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการดแูลตามสมควร 

5. ผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผิดชอบสําหรบัความเสยีหายส่วนแรกต่อการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ        
ในจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครั 'งและ
ทกุๆ การสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี' ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ�งไม่อาจเรยีกรอ้งคา่
สนิไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั  
ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค 
อนัเนื�องจากภยัธรรมชาติ ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเครื�องประดบั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์
ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และโฮล-อนิ-วนั และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (ถา้ม)ี 
พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอื
ทรพัยส์นิสว่นตวั TAtm) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี'  ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางหรือ
ทรพัยส์นิสว่นตวั ดงัต่อไปนี' 
 1. ทรพัยส์นิต่อไปนี'จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สตัว ์รถยนต์ (รวมถงึอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื 
เครื�องยนต์ ยานพาหนะอื�นใด สกหีมิะ ผลไม ้สิ�งของที�เน่าเสยีได้ เครื�องอุปโภคบรโิภค สิ�งของภายในบ้าน ของใชใ้น
บา้น โบราณวตัถุ สิ�งประดษิฐ์ ภาพเขยีน ศลิปวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื�องประดบั สิ�งของมคี่า เครื�องดนตร ีเลนสห์รอื
คอนแทคเลนส ์เกา้อี'มลีอ้สาํหรบัคนพกิาร ฟนัปลอม ขาแขนปลอม ใบหุน้ หลกัทรพัย ์เอกสารตั _วเงนิ พนัธบตัร โฉนด 
เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คปูอง แสตมป์ หรอืของที�ระลกึ บตัรประจาํตวั ใบขบัขี� เอกสารเดนิทาง 
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 2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�มสีาเหตุมาจากการสกึหรอ การเสื�อมสภาพ แมลงหรอืสตัวก์ดักนิ หรอืแทะ 
ความชํารุดบกพร่องที�ไม่เหน็ประจกัษ์ชดั หรอืความเสยีหายที�เกดิขึ'น เนื�องจากดาํเนินการใดๆ เพื�อทําการซ่อมแซม 
การทาํความสะอาด หรอืการดดัแปลง การแกไ้ขทรพัยส์นิใดๆ 

3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์ที�เช่า หรอืใหเ้ชา่ หรอืเช่าซื'อ 
4. การสญูเสยี หรอืความเสยีหายที�มสีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตั ิสงครามกลางเมอืง การยดึ

อาํนาจ หรอืการดาํเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว 
5. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที�มสีาเหตุมาจากการยดึทรพัย์ การทําลายหรอืการกกักนัทรพัย์ภายใต้กฎ

ขอ้บงัคบัของด่านกกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัย์ตามคําสั �งของเจ้าหน้าที�ของรฐั หรอืหน่วยงานที�มอํีานาจตาม
กฎหมาย การขนสง่สนิคา้ผดิกฎหมาย การขนของเถื�อน หรอืกระทาํการอื�นใดที�ขดัต่อกฎหมาย 

6. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�ไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื�น ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิที�เอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัอื�น การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนสง่ สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื�นใด 

7. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัที�ส่งไปล่วงหน้า 
สง่ทางพสัดไุปรษณีย ์หรอืสง่ทางเรอื หรอืจดัสง่แยกต่างหากโดยมไิดไ้ปดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิสว่นตวัที�ผู้เอาประกนัภยัวางทิ'งไว ้หรอืลมื
ทิ'งไวใ้นสถานที�สาธารณะ หรอืยานพาหนะใดๆ  

9. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไว้
ก่อนตามสมควรเพื�อความปลอดภยัของทรพัยส์นินั 'น 

10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือปุกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มลูที�บนัทกึอยู่ในเทป แผ่นบนัทกึขอ้มูล แผ่นดสิก์ บตัรบนัทกึขอ้มูล 

หรอืสิ�งอื�นใดในทาํนองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไมท่ราบสาเหตุ 
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TA21 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรพัยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ 
 อนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาติ 

 
คาํนิยาม 
ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัที�นําตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก หมายถงึ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ'วครบชุด รวมทั 'งส่วนประกอบ หรอือุปกรณ์ประกอบที�เป็น

อุปกรณ์มาตรฐานของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่วนคอมพิวเตอร์มือถือ (handheld 
computer) หรอืเครื�องมอืพกพาใดๆ จะไม่ถอืวา่รวมอยู่ในประเภทนี' 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใช้ที�ใชป้ระจาํในบา้นโดยปกติแล้วบุคคลทั �วไปจะไม่นําตดิตวัไปในขณะเดนิทาง 
ไดแ้ก่ เสื'อผ้าที�ไม่จําเป็นสาํหรบัการเดนิทาง เครื�องครวั เครื�องอํานวยความสะดวก
ภายในบา้น เป็นตน้ 

สิ�งของภายในบา้น หมายถงึ เฟอรนิ์เจอร ์สิ�งตดิตั 'งตรงึตรา เสื'อผา้ และทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั หรอื
สมาชกิครอบครวั หรอืคนรบัใช้ในบ้านที�อาศยัอย่างถาวรอยู่กบัผู้เอาประกนัภยั 
ยกเวน้โฉนด พนัธบตัร ตั _วแลกเงนิ ตั _วสญัญาใชเ้งนิ เชค็ เชค็เดนิทาง หลกัทรพัย ์
เอกสารทกุประเภท เงนิสด ธนบตัร 

เครื�องประดบั หมายถงึ สิ�งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กําไล ต่างหู จี' เพชร ทอง เงิน รวมถึง
เครื�องทอง หรอืเครื�องเงนิทั 'งปวงและนาฬกิาที�สวมใสเ่ป็นเครื�องประดบัตามรา่งกาย 

สิ�งของมคีา่ หมายถงึ เครื�องประดบั อญัมณี หรอืหนิมคีา่ หรอืโลหะมค่ีาอื�น ๆ ผา้ขนสตัว ์
ของที�ระลกึ หมายถงึ สิ�งของที�เป็นสญัลกัษณ์ หรือเป็นที�ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที� หรือสิ�งต่างๆ ที�

จําหน่าย หรอืใหเ้ป็นที�ระลกึ 
 

ความคุ้มครอง 
บรษิทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามที�สญูเสยีหรอืเสยีหายจรงิสงูสดุไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�

ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางรวมถงึเสื'อผา้ของผูเ้อา
ประกนัภยัที�อยูใ่นกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิสว่นตวัรวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กที�ผูเ้อาประกนัภยันําตดิตวัไปดว้ยหรอืที�
ซื'อมาในขณะเดนิทางในต่างประเทศซึ�งไดร้บัความเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิ(เช่น พายุไตฝุ้่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น) ที�
เกิดจากสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกนัภยั ณ จุดหมายปลายทางที�กําหนดไว้ระหว่างที�อยู่ใน
ต่างประเทศ  
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หากทรพัยส์นิสว่นตวัรายการใดของผูเ้อาประกนัภยัไม่คุม้ค่าที�จะซ่อมบรษิทัจะพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าชดเชย
เสมอืนวา่ทรพัยส์นิรายการนั 'นสญูหาย 

บริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภัยสูงสุดตามที�ระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยสําหรบั   
ทรพัย์สนิหนึ�งชิ'น หรอืหนึ�งคู่ หรือหนึ�งชุด ซึ�งจํานวนความรบัผดิสูงสุดสําหรบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คจะระบุไวต้าราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัเชน่เดยีวกนั บรษิทัอาจชดใชโ้ดยเลอืกที�จะจดัทดแทนหรอืซ่อมแซมโดยคาํนึงถงึความสกึหรอ และ
ค่าเสื�อมราคาดว้ย อนึ�ง ค่าเสื�อมราคาอาจไม่มผีลบงัคบัต่อคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คที�ซื'อมาภายในเวลาไม่ถงึ 1 ปีนับจาก
วนัที�เกดิอุบตัเิหตุ ถา้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถแสดงเอกสารประกอบการเรยีกรอ้ง อาท ิตน้ฉบบัใบเสรจ็ หรอืตน้ฉบบัใบ
รบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้ 
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที�ตํารวจหรอืผูม้อีาํนาจหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงแรม  
และสายการบนิที�มอีํานาจควบคุมดูแลสถานที�ที�เกดิการสูญเสยีหรอืความเสยีหาย ภายในยี�สบิสี� (24) ชั �วโมงนับจาก
เกดิเหตุการณ์ และตอ้งแนบบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อีํานาจหน้าที�ดงักลา่วมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

2. ผู้เอาประกนัภยัต้องดําเนินการทุกประการเท่าที�จะกระทําไดเ้กี�ยวกบักระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั 
รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กโดย 

ก) ไมท่ิ'งไวใ้นสถานที�สาธารณะโดยไมม่ผีูด้แูล และ 
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื�อให้กระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึง

คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กปลอดภยั  
 สิ�งของที�เป็นคู่หรอืชุดจะถือว่าเป็นสิ�งของหนึ�งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ�งคู่ กล้องถ่ายรูปและเลนส์ และ
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน 

การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี' ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ�งสามารถเรยีกรอ้ง
ค่าสนิไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิ
ส่วนตัว ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรพัย์สิน รวมถึง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาต ิขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเครื�องประดบั ขอ้ตกลง
คุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และโฮล-อนิ-วนั (ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลง 
คุม้ครองหนึ�งเทา่นั 'น 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง
หรอืทรพัยส์นิส่วนตวั รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กอนัเนื�องจากภยัธรรมชาต ิTAti) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไมคุ่ม้ครองการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิ
สว่นตวั รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ดงัต่อไปนี' 

1. ทรพัย์สนิต่อไปนี'จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สตัว ์รถยนต์ (รวมถงึอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ 
เรอื เครื�องยนต์ ยานพาหนะอื�นใด สกหีมิะ ผลไม ้สิ�งของที�เน่าเสยีได ้เครื�องอุปโภคบรโิภค สิ�งของภายในบา้น ของใช้
ในบ้าน โบราณวตัถุ สิ�งประดษิฐ์ ภาพเขยีน ศลิปวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื�องประดบั สิ�งของมคี่า เครื�องดนตร ีเลนส ์
หรอืคอนแทค็เลนส์  เก้าอี'มลี้อสาํหรบัคนพกิาร ฟนัปลอม แขนขาปลอม ใบหุ้น หลกัทรพัย์ เอกสารตั _วเงนิ พนัธบตัร 
โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คปูอง แสตมป์ หรอืของที�ระลกึ บตัรประจําตวั ใบขบัขี� เอกสารเดนิทาง 

2. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการสกึหรอ การเสื�อมสภาพ แมลงหรอืสตัว์กดั กนิ หรอืแทะ 
ความชาํรดุบกพรอ่งที�ไม่เหน็ประจกัษ์ชดั หรอืความเสยีหายที�เกดิขึ'นจากการดาํเนินการใดๆ เพื�อทําการซ่อมแซม การ
ทาํความสะอาด หรอืการดดัแปลง การแกไ้ขทรพัยส์นิใด ๆ 

3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์ที�เชา่ ใหเ้ชา่ หรอืเช่าซื'อ  
4. การสญูเสยี หรอืความเสยีหายที�มสีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตั ิสงครามกลางเมอืง การ

ยดึอาํนาจ หรอืการดาํเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักลา่ว  
5. การสูญเสีย หรือความเสยีหายที�มีสาเหตุมาการยดึทรพัย์ การทําลายหรือการกกักนัทรพัย์ภายใต้กฎ

ขอ้บงัคบัดา่นกกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัย์ตามคาํสั �งของเจา้หน้าที�ของรฐั หรอืหน่วยงานที�มอีาํนาจตามกฎหมาย 
การขนสง่สนิคา้ผดิกฎหมาย การขนของเถื�อน หรอืกระทาํการอื�นใดที�ขดัต่อกฎหมาย 

6. การสูญเสียหรือความเสยีหายที�ได้รบัการชดใช้จากแหล่งอื�น ได้แก่ ทรพัย์สินที�เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยัอื�น การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื�นใด 

7. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัที�ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุไปรษณีย ์
หรอืสง่ทางเรอื หรอืจดัสง่แยกต่างหากโดยมไิดไ้ปกบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง ทรพัย์สินส่วนตัว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผู้เอา
ประกนัภยัที�วางทิ'งไว ้หรอืลมืทิ'งไวใ้นสถานที�สาธารณะหรอืยานพาหนะใดๆ   

9. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดแูลรกัษาและป้องกนั
ไวก่้อนตามสมควรเพื�อความปลอดภยัของของทรพัย์สนิดงักลา่ว 

10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือปุกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มลูที�บนัทกึในเทป แผ่นบนัทกึขอ้มูล แผ่นดสิก์ หรอืวสัดุอื�นใดในทาํนอง

เดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไมท่ราบสาเหตุ 
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TA23 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 
 
คาํนิยาม 
บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารที�ผูโ้ดยสารชําระค่าโดยสารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางบก  

ทางนํ'า หรอืทางอากาศ ซึ�งดาํเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพื�อการขนส่งอย่าง
ถกูตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื�นหรอืที�ผูอ้ื�นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 
โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ี�ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ�งไดเ้ขา้ไปหรอืออก

จากสถานที�ที�เกบ็ทรพัย์สนิที�เอาประกนัภยั โดยการใชกํ้าลงัอย่างรุนแรง 
และทาํใหเ้กดิรอ่งรอยความเสยีหายที�เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนต่อตวัสถานที� 
ที�เก็บทรพัย์สนิที�เอาประกนัภัย จากการใช้เครื�องมอื วตัถุระเบิด ไฟฟ้า 
เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย์ หรอืการปล้นทรพัย์ รวมทั 'งความสูญเสยี
หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระทาํดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ําลงัประทุษรา้ย หรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนั 'นจะใชก้ําลงั
ประทุษร้ายเพื�อให้ความสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นั 'นไป 
หรือให้ยื�นให้ซึ�งทรพัย์นั 'น หรือยึดถือเอาทรพัย์นั 'นไว้ หรือกระทําความ
เสยีหายแก่เครื�องใช ้กระเป๋า หรอืถุงที�เกบ็ทรพัย์เพื�อการลกัทรพัย์นั 'นหรอื
ปกปิดการกระทําความผดินั 'น หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยรว่มกนักระทําความผดิตั 'งแต่ 3 คนขึ'นไป 
  

ความคุ้มครอง 
บรษิทัจะจ่ายคา่ชดเชยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามที�เกดิขึ'นจรงิ สงูสุดไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุ

ไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยันี' สาํหรบัค่าใชจ่้ายในการขอรบัหนังสอืเดนิทาง วซ่ีา บตัรโดยสารในการเดนิทางและ
เอกสารการเดนิทางที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ แทนเอกสารที�สญูหาย รวมถงึค่าเดนิทางและค่าที�พกัที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ'นเพื�อจดัหา
เอกสารทดแทน เอกสารการเดนิทางที�สญูหายเนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัถูกชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัยห์รอืโจรกรรม หรอื 
ภยัธรรมชาต ิ(เช่น พายุไตฝุ้น่ แผ่นดนิไหว เป็นตน้) ขณะที�อยู่ในต่างประเทศ  

ทั 'งนี' ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสญูหายดงักล่าวต่อเจา้หน้าที�ตํารวจที�มอีาํนาจในทอ้งที�เกดิเหตุภายใน 
24 ชั �วโมง นบัจากที�เกดิเหตุการณ์นั 'น และการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจะตอ้งมบีนัทกึประจําวนัของเจา้หน้าที�ตํารวจ 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง TAt{) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้าย หรอืการสญูหายของเอกสารการเดนิทาง อนัเกดิ
จากหรอืสบืเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี' 

1. ในกรณีที�ไม่มกีารรายงานการสญูหายที�เกดิขึ'นกบัจา้หน้าที�ตํารวจที�มอํีานาจในทอ้งที�เกดิเหตุ ภายใน 24 
ชั �วโมงภายหลงัจากเกดิเหตุ และไมม่บีนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าที�ตํารวจ  

2. ในกรณีที�การสญูหายที�เป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลมื การละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการ 
ดแูลรกัษาและป้องกนัไวก่้อนตามสมควรเพื�อความปลอดภยัของหนังสอืเดนิทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดนิทางและ
เอกสารการเดนิทางที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆนั 'น 

3. ในกรณีที�คา่ขอเอกสารการเดนิทาง และ/หรอื ค่าวซ่ีา สาํหรบัประเทศที�ไม่อยู่ในแผนการเดนิทางของผูเ้อา
ประกนัภยั  

4. การสญูหายที�ไมท่ราบสาเหตุ 
5. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ'นจากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพ

ตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสตไิด ้ 
 คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นั 'น ในกรณีที�มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด

ตั 'งแต่ ijm มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ'นไป 
6. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นยั �วยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมหรอืขณะที�ถกูจบักมุหรอืหลบหนีการจบักุม 
8. การสญูหายเนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยน หรอืคา่เสื�อมราคาของเอกสารนั 'น 
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TA24 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
 
ความคุ้มครอง  
 การประกนัภยันี'ให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถงึล่าช้าในระหว่างระยะเวลา
การเดนิทาง หรอืสายการบนิสง่ไปผดิสถานที� หรอืสญูหายชั �วคราวหลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางมาถงึจุดรบักระเป๋า
เดนิทาง ณ จุดหมายปลายทางตามกาํหนดการในต่างประเทศและในประเทศไทย บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืใหแ้ก่ผูเ้อา 
ประกนัภยัสาํหรบัการซื'อเสื'อผา้ เครื�องแต่งตวั หรอืเครื�องใชส่้วนตวัที�จําเป็นเร่งดว่นที�ผูเ้อาประกนัภยัไดส้าํรองจ่ายไป
ก่อนดงันี' 
 1. หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 8 ชั �วโมง 
บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืตามที�ผูเ้อาประกนัภยัไดส้าํรองจ่ายไปจรงิล่วงหน้าสงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงนิเอา 
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 2. หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกวา่ 16 ชั �วโมง 
หากกระเป๋าเดนิทาง ยงัไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืใหแ้ก ่
ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวนเงนิที�เพิ�มเตมิจากขอ้ 1 อกีไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้น 
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 3.  หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกวา่ 24 ชั �วโมง 
หากกระเป๋าเดนิทางยงัไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผู้เอาประกนัภยั บรษิทัจะชดใช้เงนิคนืแก่ผู้เอา
ประกนัภยัเป็นจาํนวนเงนิที�เพิ�มเตมิจากขอ้ 2 อกีไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
 การประกนัภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี'  บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกนัภัยเป็น
จาํนวนเงนิไม่เกนิจาํนวนเอาประกนัภยัสงูสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และทั 'งนี'ผูเ้อาประกนัภยัคนใด
คนหนึ�งไม่อาจเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง และขอ้ตกลง
คุม้ครองผลประโยชน์ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั (ถา้ม)ี พรอ้มกนัใน 
เหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง 
 บรษิัทจะรบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยัที�ไดร้บัความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรอืองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนที�
บริษัทได้จ่ายค่าชดเชยไป ในการนี'ผู้เอาประกนัภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ    
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พรอ้มดาํเนินการที�จําเป็นเพื�อป้องกนัสทิธทิั 'งหลายเช่นว่านั 'น และจะต้องไม่กระทาํการใดๆ ใหเ้ป็นที�เสยีหายแก่บรษิทั 
และผู้เอาประกนัภยัจะต้องไม่ดําเนินการฟ้องรอ้งหลงัจากเกดิการสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อบุคคลที�ทําให้เกดิการ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายเชน่วา่นั 'น 
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TA25 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบิน 
 
ความคุ้มครอง 
 ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัพลาดการเดนิทางต่อในต่างประเทศสาํหรบัการเดนิทางทางเครื�องบิน รถไฟ หรอืเรอื
เดนิทะเล ที�ไดย้นืยนัการเดนิทางตามตารางการเดนิทางแลว้ ณ จุดที�ต้องมกีารเปลี�ยนถ่ายยานพาหนะ อนัเนื�องมาจาก
การล่าช้าของเครื�องบิน รถไฟ หรือเที�ยวเรือที�เดินทางมายังจุดเปลี�ยนถ่ายยานพาหนะนั 'นและไม่สามารถจดัหา
ยานพาหนะอื�นที�จะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา x ชั �วโมงนับแต่เวลาที�เดินทางมายงัจุดเปลี�ยนถ่าย
ยานพาหนะ บรษิทัจะชดใช้เงนิแก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นค่าใชจ่้ายสําหรบัค่าที�พกั โรงแรมเพื�อ คา้งคนื ค่าอาหาร ค่า
เครื�องดื�มที�จาํเป็นที�จ่ายจรงิ แต่ทั 'งนี'ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และจะ
ชดใชใ้หเ้พยีงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งเทา่นั 'นสาํหรบัการเดนิทางออกจากประเทศไทยแต่ละครั 'ง 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบนิ TAtj) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไมคุ่ม้ครองคา่ใชจ่้าย หรอืการพลาดการต่อเที�ยวบนิอนัเกดิจาก หรอื 
สบืเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี' 

1. เป็นผลมาจากการที�ผูเ้อาประกนัภยัพลาดการเดนิทาง ณ จุดเริ�มตน้ที�ออกเดนิทางครั 'งแรกไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
ใดๆ กต็าม  

2. ความเสยีหายที�เกิดขึ'น ในกรณีที�ผู้เอาประกนัภัยไม่ไดนํ้าหนังสือแจ้งจากสายการบิน บรษิัทรถไฟ หรือ
บรษิทัเดนิเรอื หรอืผูแ้ทนจาํหน่ายบตัรโดยสารหรอืรายการท่องเที�ยวนั 'นระบุถงึสาเหตุของการล่าชา้ ระยะเวลาของการ
ล่าชา้ของสายการบนิ ขบวนรถไฟ หรอืเรอืเดนิทะเล  

3. ความล่าชา้ที�เกดิขึ'นเนื�องจากการนัดหยุดงาน หรอืการประทว้ง ซึ�งไดเ้ริ�มขึ'นหรอืไดป้ระกาศก่อนวนัที�ออก
กรมธรรม์ประกนัภยั หรอืวนัที�ระบุไวใ้นตั _วเดนิทาง หรอืวนัที�มกีารยนืยนัการเดนิทางวนัใดวนัหนึ�งสดุแต่ว่าวนัใดจะมา
ก่อน  

4. การที�ระบบขนส่งมวลชนใชก้ารไม่ไดเ้นื�องจากการนัดหยุดงานหรอืการประทว้งซึ�งไดเ้ริ�มขึ'น หรอืไดป้ระกาศ
ก่อนททีา่นจะออกจากบา้น หรอืสถานที�ที�ทา่นควรที�จะสามารถดาํเนินการเปลี�ยนแปลงการเดนิทางได ้

5.  จาํนวนเงนิที�จ่ายไปนั 'นสามารถจะเรยีกคนืไดจ้ากสายการบนิ รถไฟสายต่างประเทศ หรอืเรอืเดนิทะเล 
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             TA27 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
 
คาํนิยาม 
บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึ�งไม่ใช่ญาติที�พกัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจ้าง และหุ้นส่วนของผู้เอา

ประกนัภยั 
  
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัที�เกดิขึ'นโดยเหตุการณ์อนั
มไิดค้าดหมายไวข้องผูเ้อาประกนัภยั โดยบรษิัทจะชดใชส้ําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของบุคคลภายนอกที�
เกิดขึ'นในระยะเวลาการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศ ซึ�งผู้เอาประกนัภัยจะต้องรบัผิดตามกฎหมายตามจํานวนเงนิที�
สญูเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทั 'งนี'ไม่เกนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สาํหรบั 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 
2. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิโดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 

 
เงื�อนไขความคุ้มครอง 
 ผู้เอาประกนัภัยต้องไม่กระทําการอนัเป็นการตกลงชดใช้ หรือยอมรบัผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื�น        
ผูเ้สยีหาย หรอืการกระทาํอนัก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดโีดยไมไ่ดร้บัการยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก TAts) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ไม่คุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื�องจาก
สาเหตุ ต่อไปนี' 

1. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิซึ�งเป็นของผู้เอาประกนัภัยเอง หรอืที�อยู่ในความครอบครอง 
หรอืการควบคมุตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เกี�ยวกบัความรบัผดิ ซึ�งถอืเอาสทิธติามสญัญา 
3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัซึ�งกระทาํโดยจงใจ เจตนามุ่งรา้ย หรอืกระทํา

โดยประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืการกระทําที�ผดิกฎหมาย 
4. การมีกรรมสทิธิ ~ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลื�อน ยานพาหนะทางนํ'า อากาศยาน อาวุธปืน 

หรอืสตัวเ์ลี'ยง 
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5. ความรบัผดิทางการคา้หรอืวชิาชพี 
6. การกระทาํของสตัวท์ี�อยู่ในความควบคมุดแูลของผูเ้อาประกนัภยั หรอืทรพัยส์นิที�ผูเ้อาประกนัภยัเป็น 

เจา้ของควบคมุดแูล 
7. คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินคดอีาญา 
8. ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มในการแข่งรถแรลลี� 
9. คา่เสยีหายที�กาํหนดขึ'นเพื�อลงโทษเป็นตวัอย่างหรอืคา่เสยีหายทวคีณู 
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TA28 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉิน 
 
ความคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้สําหรบัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นจริงจากการใช้โทรศพัท์เคลื�อนที�ส่วนตวัระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน     
ทางการแพทย์ ซึ� งเกิดขึ'นระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศและอยู่ ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย            
เพื�อจุดประสงคใ์นการตดิต่อขอใชบ้รกิารของ Travel Assist เพยีงประการเดยีว ทั 'งนี' แต่ทั 'งนี'สงูสุดไม่เกนิจํานวนเงนิ
เอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

 
TA29 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 

 

คาํนิยาม 
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถงึ ไมก้อลฟ์ ถุงกอล์ฟ หรอืรถลากถุงกอลฟ์ 
สถานที�สาธารณะ หมายถงึ สถานที�ของรฐัหรอืเอกชนซึ�งเปิดหรอืยนิยอมให้ประชาชนทั �วไปสามารถเขา้ไป

ใช้บริการตามที�กําหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั 'งนี'  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองดงันี'  
1. การสญูหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 

การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ที�ผูเ้อาประกนัภยันําตดิตวัไปรวมถงึ 
ที�ซื'อใหมใ่นระหวา่งระยะเวลาเดนิทางในต่างประเทศ ในกรณีการสญูหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์
เกดิขึ'นในสถานที�สาธารณะระหว่างระยะเวลาเดนิทางในต่างประเทศ ของผูเ้อาประกนัภยั 

เงื�อนไขความคุม้ครอง 
เมื�ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกนัภยัสูญหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจ้ง

ความต่อเจา้หน้าที�ตํารวจ หรอืผูม้อีาํนาจหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการบนิ สนามกอล์ฟหรอืสนาม
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ฝึกหดักอลฟ์สาธารณะที�มอีาํนาจควบคมุดแูลสถานที�ที�เกดิการสญูหายหรอืความสญูเสยีภายใน 24 ชั �วโมงนับจากเวลา
ที�เกดิเหตุการณ์ และต้องแนบบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อีาํนาจหน้าที�ดงักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

ผู้เอาประกนัภยัต้องดําเนินการทุกประการที�กระทําได ้เพื�อให้ม ั �นใจได้ว่าอุปกรณ์การเล่น
กอลฟ์ของตน 

ก) ไมถู่กวางทิ'งไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูลในสถานที�สาธารณะ และ 
ข) ตอ้งจดัการป้องกนัทุกวถิทีางที�สมเหตุสมผล เพื�อใหอ้ปุกรณ์อยูใ่นลกัษณะปลอดภยั 
บรษิัทจะชดใชส้ําหรบัการสูญหายหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที�เกดิขึ'นจรงิ

ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัทั 'งนี'สูงสุดไม่เกินจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภัย สําหรบั
อุปกรณ์หนึ�งชิ'น หรอืหนึ�งคู ่หรอืหนึ�งชุด บรษิทัอาจจ่ายค่าชดใชห้รอืเลอืกที�จะจดัหาของใหมม่าทดแทน หรอื 
ซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ โดยหกัค่าสกึหรอและค่าเสื�อมราคา ในกรณีที�บรษิทัประเมนิมูลค่าความเสยีหายที�
เกดิขึ'นแลว้ไม่คุม้คา่ที�จะซ่อมแซม บรษิทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยัเสมอืนหนึ�งวา่อุปกรณ์นั 'นสญูหาย 
 
  2. รางวลัพเิศษสาํหรบัโฮล-อนิ-วนั 

2.1 ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัสามารถทํา โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ
ภายใต ้กฎ ระเบียบ ในการแข่งขนัที�จดัขึ'นในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ ในต่างประเทศโดยเปิดให้
บุคคลทั �วไปเข้าร่วมแข่งขนัได้ และ โฮล-อิน-วนั ดงักล่าวนี'ไดล้งลายมอืชื�อรบัรองโดยผู้แข่งขนั ผู้จดัการสนามและ
ผูจ้ดัการแขง่ขนั ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.2 ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัสามารถทาํ โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการเล่นกอลฟ์นอกเหนือจาก 
การแขง่ขนัที�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2.1 และ โฮล-อนิ-วนัดงักล่าวไดก้ระทาํในสนามกอลฟ์มาตรฐานในต่างประเทศ และ 
ลงลายมอืชื�อรบัรองโดยผูจ้ดัการสนาม ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บัรางวลัพเิศษสาํหรบัโฮล-อนิ-วนั เพยีงครั 'งเดยีวตลอดระยะเวลาที�เอาประกนัภยัไว ้ 

 
การจาํกดัความรบัผิด 

1. ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อนิ-วนั รวมกนัไม่เกนิจํานวนเงนิตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

2. การประกนัภยัภายใต้ความคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี' ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ�ง
สามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและ 
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โฮล-อนิ-วนั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั หรอื
ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค
อนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาต ิ (ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ�งเทา่นั 'น 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและโฮล-อนิ-วนั
TAts) 

การประกนัภัยตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี'ไม่คุม้ครองค่าใช้จ่ายสําหรบัอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอนัเกดิจาก
หรอืสบืเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี' 

1. การสูญหายหรอืความเสยีหายของลูกกอล์ฟ หรอืไม้กอล์ฟระหว่างการเล่นจรงิในสนามกอล์ฟ 
หรอืการฝึกตใีนสนามฝึกซ้อม 

2. การสูญหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิการสกึหรอ หรอืความเสยีหายที�เกดิขึ'นจากกระบวนการ
ซ่อม หรอืในขณะที�ทาํการซ่อมอนัเป็นผลมาจากความเสยีหายดงักลา่ว 

3. การสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการกระทาํโดยเจตนา หรอืความประมาทเลนิเล่อ
อยา่งรา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภยั 

4. การสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการยดึทรพัย์ หรอืยดึหน่วงโดยศุลกากรหรอืเจา้หน้าที�
ของรฐั 

5. การสญูหายหรอืความเสยีหายที�ไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอื�นใด 
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TA30 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรบัผิดส่วนแรกสาํหรบัรถเช่า 
 
ความคุ้มครอง 

การประกันภัยนี' ให้ความคุ้มครองความรบัผิดส่วนแรกใดๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สําหรับรถ          
ที�ผู้เอาประกนัภยัเช่า กรณีที�ผู้เอาประกนัภัยมีความรบัผิดตามกฎหมายต้องชดใช้การสูญหายหรอืความเสยีหาย       
ที�เกดิขึ'นในระหวา่งการเดนิทางอยูใ่นต่างประเทศ   
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง 

ก) ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบรษิทัรถเช่าที�มใีบอนุญาตประกอบธุรกจิรถเช่า 
ข) สัญญาเช่ารถต้องกําหนดให้ผู้เอาประกนัภัยซื'อประกนัภัยรถยนต์ชั 'นหนึ�งคุ้มครองการสูญหายหรือ       

ความเสยีหายต่อรถที�เช่าในระหวา่งระยะเวลาที�เช่า 
ค) ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขทุกข้อของบริษัทรถเช่าภายใต้สญัญาเช่า และเงื�อนไขของ           

ผูร้บัประกนัภยัภายใตส้ญัญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทั 'งกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนั 'น 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิสว่นแรกสาํหรบัรถเช่า TA{m) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี' ไม่คุม้ครองความรบัผดิส่วนแรกสาํหรบัรถเช่าอนัเกดิจากหรอืสบืเนื�อง
จากสาเหตุ ต่อไปนี' 

1. การสญูหายหรอืความเสยีหายที�เกดิจากการขบัขี�รถที�เช่าโดยฝ่าฝืนเงื�อนไขของสญัญาเช่าหรอื การสูญ
หายหรอืความเสยีหายที�เกดิขึ'นนอกเขตถนนสาธารณะ หรอืเนื�องจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของ
ประเทศนั 'น 

2. การสญูหายหรอืความเสยีหายที�เกดิจากการสกึหรอ การเสื�อมสภาพ ความเสยีหายจากแมลง หรอืสตัวก์ดั
กนิ หรอืแทะ ความชาํรดุบกพรอ่ง หรอืความเสยีหายที�ไมเ่หน็ประจกัษ์ 
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              TA32 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองในกรณียานพาหนะสาธารณะที�เดนิทางตามตารางเวลาการออกเดนิทางที� 
ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ตรยีมการไวว้า่จะใชเ้ดนิทางในต่างประเทศเกดิความล่าชา้เป็นเวลาอย่างตํ�าหก (6) ชั �วโมง 
ตดิต่อกนันบัจากเวลาที�ระบุในแผนการเดนิทางที�ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เนื�องจากสภาพอากาศไม่อํานวย เครื�องอุปกรณ์
ไมส่มบูรณ์ หรอืการนดัหยุดงาน หรอืการปฏบิตังิานอื�นโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะที�ทําใหไ้มส่ามารถ 
เดนิทางได ้บรษิทัจะจ่ายคา่ทดแทนตามจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สาํหรบัการ 
ล่าชา้ของยานพาหนะสาธารณะนั 'นทกุเวลาหก (6) ชั �วโมงเตม็ต่อเนื�องของความล่าชา้ 
 

หมวดที� 5:   เอกสารแนบท้าย 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี' ข ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบทา้ยแทน สว่นเงื�อนไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื�น ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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TG Exclusion 1 
เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทั �วไปเพิ�มเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยสาํหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางทั �วโลก) 
เอกสารแนบทา้ยเลขที� เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�                วนัทาํเอกสาร  
ชื�อผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริ�มตน้วนัที�                       เวลา            สิ'นสุดวนัที�                                เวลา 
เบี'ยประกนัภยั                อากรแสตมป์               บาท ภาษ ี                บาท รวม                        บาท 
 
 เป็นที�ตกลงและเข้าใจกนัว่า การประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยที�เอกสารแนบท้ายฉบบันี'แนบติด 
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัไม่คุม้ครองถงึความสูญเสยี หรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย หรอืความรบั
ผดิตามกฎหมายอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื�องจากสาเหตุ หรอืที�เกดิขึ'นในเวลาดงัต่อไปนี'ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
 

1. การเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ Afghanistan, Cuba, 
Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria 

2. การที�ผูเ้อาประกนัภยักระทาํการที�เกี�ยวเนื�องกบั 
2.1 การก่อการรา้ย หรอื 
2.2 การเป็นสมาชกิขององคก์รการก่อการรา้ย หรอื 
2.3 การลกัลอบขนยาเสพตดิ หรอืการคา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัยาเสพตดิ หรอื 
2.4 การลกัลอบขนอาวุธนิวเคลยีร ์อาวธุเคม ีหรอือาวธุชวีภาพ 
 

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี' ข ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบทา้ยนี'แทน สว่นเงื�อนไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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สรปุสาระสาํคญัตามแผนประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางทั �วโลก 
Travel Guard Global Travel Insurance 

 
 กรมธรรมป์ระกนัภยันี'ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัที�เดนิทางไปต่างประเทศ ซึ�งเป็นการเดนิทางออกนอก
อาณาเขตประเทศถิ�นฐานของผูเ้อาประกนัภยั โดยมสีาระสาํคญัดงันี' 

 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 เป็นระยะเวลาการเดนิทางไปต่างประเทศแต่ละครั 'งของผูเ้อาประกนัภยัซึ�งเริ�มตน้และสิ'นสุดภายในระยะเวลา
ประกนัภยั 

1. แบบรายเที�ยว (Single Trip) เพื�อคุม้ครองการเดนิทางครั 'งเดยีว ความคุม้ครองเริ�มตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยั   
เดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชั �วโมงและสิ'นสดุเมื�อผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึที�อยู่อาศยัภายในประเทศไทย 
หรอืภายใน 2 ชั �วโมงนบัแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทั �งวนัสิ'นสุดระยะเวลาประกนัภยั   แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ
เกดิขึ'นก่อน 

2. แบบรายปี (Annual Trip) เพื�อคุม้ครองการเดนิทางหลายครั 'งในปีกรมธรรม์ประกนัภยั โดยมรีะยะเวลา
คุม้ครองการเดนิทางแต่ละครั 'งเช่นเดยีวกบัแบบรายเดี�ยว (Single Trip) แต่จํากดัระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครั 'งไม่เกนิ 
120 วนั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภยัมผีลบงัคบัและจาํเป็นต้อง
รบัการรกัษาอย่างต่อเนื�องในฐานะผูป้่วยใน กรมธรรม์ประกนัภยันี'จะขยายความคุม้ครองไปจนผูเ้อาประกนัภยัออกจาก
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

 

การชาํระเบีEยประกนัภยัและการคืนเบีEยประกนัภยั 
1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบี'ยประกนัภยัก่อนความคุม้ครองจะเริ�มตน้ 
2. แบบรายเที�ยว (Single Trip) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี'ภายหลงัจากที�

กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
3. แบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรอืบรษิทัต่างสามารถบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไดด้งันี' 
 3.1 บรษิทัจะบอกเลกิไดด้ว้ยการสง่หนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกนัภยัตามที�อยู่คร ั 'งสุดท้ายที�แจ้งให้บรษิัททราบ โดยบรษิัทจะคนืเบี'ยประกนัภัยให้แก่ผู้เอา
ประกนัภยั โดยหกัเบี'ยประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี'ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 
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 3.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิไดโ้ดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนังสอื และไดร้บัเบี'ยประกนัภยัคนื 
หลังจากหกัเบี'ยประกันภัยสําหรบัระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี' ได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามอัตราเบี'ย
ประกนัภยัระยะสั 'นตามตารางที�ระบุไวด้งัต่อไปนี'  

 
ตารางอตัราเบีEยประกนัภยัระยะสั Eน 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไมเ่กนิ/เดอืน) 

รอ้ยละของ 
เบี'ยประกนัภยัเตม็ปี 

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

 

ข้อยกเว้นทั �วไป 
การประกนัภยันี'ไม่คุม้ครองการบาดเจ็บ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอื

สบืเนื�องจากสาเหตุ หรอืที�เกดิขึ'นในเวลาดงัต่อไปนี' 
1. การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการทาํรา้ยร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรกุราน การกระทาํที�มุ่งรา้ยของศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระทําที�มุ่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะได้

มกีารประกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยดุงาน  
การก่อความวุน่วาย การปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึ�งจะเป็นเหตุใหม้ ี
การประกาศหรอืคงไวซ้ึ�งกฎอยัการศกึ 

3. การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธเคม ีอาวธุชวีภาพ และ/ หรอื อาวุธนิวเคลยีร ์หรอือาวธุใดๆ 
4. การแผร่งัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชื'อเพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ  
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อนัเนื�องมาจากการเผาไหมข้องเชื'อเพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แหง่การแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร ์
5. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตรายอื�นใดที�อาจเกดิการระเบดิ

ในกระบวนการนิวเคลยีรไ์ด ้
l. ขณะที�เกดิขึ'น ณ ประเทศหรอือาณาเขตที�ยกเวน้ความคุม้ครองตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 

 7. การกระทาํโดยเจตนาที�ผดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรพัย ์การยดึหน่วง  
การทําลายโดยศุลกากร หรอืพนักงานเจ้าหน้าที�อื�นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผูเ้อา
ประกนัภยัที�จะดาํเนินการป้องกนัตามสมควรเพื�อหลกีเลี�ยงการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั 
หลงัจากไดร้บัการเตอืนผ่านหรอืโดยสื�อมวลชนทั �วไปเกี�ยวกบัเจตนาจะนัดหยุดงาน  การจลาจล หรอืสงครามกลาง
เมอืง 

8. เมื�อผูเ้อาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพที�เหมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อคาํแนะนําของแพทย์ผู้
ไดร้บัอนุญาตใหร้กัษาโรค 

9. ขณะที�ผูเ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
10. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจุีดประสงคเ์พื�อเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 
 

ข้อตกลงคุ้มครองตามแผนประกนัภยั 
  

ขอ้ตกลงคุม้ครอง แผน A และแผน B แผน C แผน D 
TA1 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ๏ ๏ ๏ 
TA2 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลที�เกดิขึ'นในประเทศไทย ๏ ๏ ๏ 
TA6 ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทุพพล
ภาพถาวรสิ'นเชงิเนื�องจากอุบตัเิหตุ 

๏ ๏ ๏ 

TA7 ผลประโยชน์การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการ
เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศภูมลํิาเนา 

๏ ๏ ๏ 

TA8 ผลประโยชน์คา่ใชจ่้ายในการสง่ศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิาํเนา ๏ ๏ ๏ 
TA11 ผลประโยชน์คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางเพื�อเยี�ยมผูป้ว่ยที�
โรงพยาบาล 

๏ ๏  

TA12 ผลประโยชน์รายวนัสาํหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะ
ผูป่้วยใน 

๏ ๏  

TA16 ผลประโยชน์การเลื�อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง ๏ ๏  
TA17 ผลประโยชน์คา่ใชจ้่ายในการลดจาํนวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจี' ๏ ๏  
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เครื�องบนิ 
TA19 ผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั ๏   
TA20 ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง
หรอืทรพัย์สนิส่วนตวั 

๏ ๏  

TA21 ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง 
ทรพัย์สนิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กอนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาต ิ

๏ ๏  

TA23 ผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง ๏   
TA24 ผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง ๏ ๏  
TA25 ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบนิ ๏ ๏  
TA27 ผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ๏ ๏ ๏ 
TA28 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน ๏ ๏ ๏ 
TA29 ผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเลน่กอลฟ์ และโฮล-อนิ-วนั ๏   
TA30 ผลประโยชน์ความรบัผดิสว่นแรกสาํหรบัรถเช่า ๏ ๏  
TA32 ผลประโยชน์ชดเชยความลา่ชา้ในการเดนิทาง ๏ ๏  
 
หมายเหตุ ขอ้ตกลงคุม้ครองตามแผนประกนัภยั A และ B จะมขีอ้ตกลงคุม้ครองเดยีวกนัแต่จาํนวนเงนิเอา

ประกนัภยัแตกต่างกนั 
 

เอกสารแนบท้ายตามแผนประกนัภยั 
 TG – exclusion 1 การขยายขอ้ยกเวน้ทั �วไปเพิ�มเตมิ 
  
หมายเหต ุ:  

i.  ความคุ้มครองและเงื�อนไขที�ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุสําหรบัผู้เอา
ประกันภัยเฉพาะกลุ่มที�ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

t.  ทั 'งนี'บรษิทัสามารถเลอืกขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย เพื�อจดัทาํแผนประกนัภยัได ้
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Travel Guard Global Travel Insurance 

 In reliance upon the statements that are contained in the insurance application which is an 
integral part of this Policy, and in consideration of the premium paid by the Insured subject to the 
general terms and conditions, insuring agreements, exclusions and attachments of this insurance 
Policy, the Company agrees with the Insured as follows: 

Section 1: Definitions 

Unless specified otherwise in this Policy, words or expressions to which specific meanings 
have been ascribed in any part of this Policy shall have such specific meanings whenever they are 
used in this Policy. 

1.1 "Policy" means Policy schedule, benefits schedule, terms and conditions, 
insuring agreements, exclusions, attachments, 
endorsements, summary documents showing the material 
contents under this Policy, which are all regarded as 
being part of the insurance contract. 

1.2 "Company" means the Company issuing this Policy. 

1.3 "Insured" means the person named as the Insured in this schedule and/or 
attachments, and under coverage of this Policy. 

1.4 "Accident" means an event which happens suddenly due to an external 
cause and gives rise to a result which is not intended or 
anticipated by the Insured. 

1.5 "Injury" means bodily injury directly resulting from an Accident that 
happens solely and independently from other causes. 

1.6 "Sickness" means a symptom, irregularity, illness, or disease contracted by 
the Insured. 

1.7 "Loss or Damage" means bodily Injury of the Insured caused by Accident, and 
leading to death, dismemberment, loss of sight, disability 
or Injury. 

1.8 "Physician" means a person who graduated with a degree in Medical 
Sciences and is legally registered with the Medical 
Council to perform as a medical professional in the 
locality in which medical services or surgeries are 
provided. A Physician shall not be: 

• the Insured, or 

• legal spouse or child of the Insured, unless there 
is necessity and consent is given by the 
Company. 

1.9 "Nurse" means a person who is legally licensed to engage in the nursing 
profession. 

1.10 "Inpatient" means a person who is required to receive medical treatment in 
a Hospital and registered as an Inpatient by diagnosis 
and advice of the Physician based on indication of 
Medical Standards for treatment of such Injury or 
Sickness, including the case of an Inpatient who dies 
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after admission. 

1.11 "Outpatient" means a person who receives medical services in an Outpatient 
department or emergency room of a Hospital, Medical 
Facility or Clinic, for a condition which by diagnosis and 
indication of the Medical Standards does not need to be 
admitted as an Inpatient. 

1.12 "Hospital" means any medical facility that provides medical services, can 
accommodate overnight patients, has an adequate 
number of medical personnel and facilities and a 
complete range of services, particularly a major 
operating room, and is registered as a Hospital in 
accordance with the law on medical facilities in that 
locality. 

1.13 "Medical Facility" means any medical facility that provides medical services, can 
accommodate overnight patients, and is permitted to be 
registered as a Medical Facility in accordance with the 
law in that locality. 

1.14 "Clinic" means a modern medical facility that is permitted by law to 
provide medical treatment and diagnoses by Physicians, 
but cannot accommodate overnight patients.  

1.15 "Medical Standards" means international rules or practices of modern medical 
providers for creating suitable treatment plans that are 
based on Medical Necessity and appropriateness, taking 
into account the conclusions drawn from the Injury or 
Sickness record, medical findings, diagnosis results and 
other pertinent information (if any). 

1.16 "Necessary and 
Reasonable Expenses" 

means medical treatment costs and/or other expenses that 
correspond to the amounts normally charged to general 
patients for similar services by the Hospital, Medical 
Facility or Clinic where the Insured has been treated. 

1.17 "Medical Necessity"  means medical services provided under the following 
conditions:  

 (1) the services correspond with the diagnosis, 
and the treatment is consistent with the treated person’s 
Injury or Sickness; 

 (2) there are clear medical indications based on 
current Medical Standards;  

 (3) the services must not be solely for the 
convenience of the treated person or his or her family or 
the treatment provider; and 

 (4) the services must be medical services 
provided in accordance with Medical Standards and 
suitable for caring for the patient based on the patient’s 
needs in light of the Injury or Sickness. 
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1.18 "Pre-existing Conditions" means any disease (including complications), symptom or 
abnormality of the Insured occurring within 24 months 
preceding the effective date of coverage of this Policy 
with sufficient indication for a general person to seek for 
diagnosis, care or treatment, or for which a Physician 
shall provide diagnosis, care or treatment.  

For the annual Policy, Pre-existing Conditions shall 
mean the medical condition for which indemnity was 
claimed by the Insured during his or her previous trip, or 
the medical condition in which treatment or diagnosis 
was sought by the Insured within a 12-month period 
before his or her trip. Such conditions shall be regarded 
as Pre-existing Conditions of the next trip.  

1.19 "AIDS" means Acquired Immune Deficiency Syndrome which is caused 
by HIV virus infection, and shall include opportunistic 
infection, Malignant Neoplasm, infections or any 
Sickness that reveals an HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) positive blood test result. 

Opportunistic infection shall include, but is not limited 
to, Pneumocystis Carinii Pneumonia, Organism of 
Chronic Enteritis, virus, and/or Disseminated Fungi 
Infection. 

Malignant Neoplasm shall include Kaposi’s sarcoma, 
Central Nervous System Lymphoma, and/or other severe 
disease which is presently known to be a symptom of 
Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which 
causes sudden death, Sickness, or disability to infected 
persons.  

AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency 
Virus), Encephalopathy Dementia, and outbreak of virus.  

1.20 "Policy Year" means the period of one year commencing on the effective date 
of the Policy or commencing on the anniversary of the 
Policy year. 

1.21 "Terrorism" means any action using force or violence and/or involving 
threat by any person or group of persons regardless of 
whether such action is taken alone, on behalf of, or in 
relation to any organization or government with an aim 
for results involving politics, religions or cults, or similar 
purposes, and to cause the government and/or the public 
or any part thereof to be in panic. 

1.22 "Travel Assist" means a company providing services to the Insured while being 
overseas in terms of travel information, medical care 
advice, legal counsel, emergency medical evacuation, 
body repatriation, general information, and other 
services under the insurance coverage. If a service 
provider is to be changed from Travel Assist to another 
entity appointed by the Company during the effective 
term of this Policy, the entity so appointed shall be 
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referred to in place of Travel Assist in all provisions 
specified in this Policy and shall have the same meaning 
as specified in definitions herein. 

1.23 "Common Conveyance" means A service aircraft with permanent wings operated by a 
commercial airline registered to carry fare-paid 
passengers who travel according to flight schedules, and 
a service helicopter operated by an airline registered to 
carry fare-paid passengers who travel according to flight 
schedules between generally accepted commercial 
airports or commercial airports for helicopters that are 
duly registered.  

1.24 "Public Place" means any place to which the general public has access, for 
example (but not limited to) airports, shops, restaurants, 
hotel foyers, public parks, beaches, golf courses, driving 
ranges, public buildings and the like. 

1.25 "Public Conveyance" means any regularly scheduled type of transportation provided 
and operated by a duly licensed carrier with the aim for 
the local public to use as means to travel, and recognized 
by the country (e.g. bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, 
ship, train, tram or subway). This would exclude all 
types of transportation that are chartered or arranged as 
part of a tour even if the services are regularly 
scheduled. Common Conveyance in this Policy is 
regarded as Public Conveyance. 

1.26 "Domestic Trip" means a trip taken within the country of residence of the 
Insured as notified to the insurance company. 

1.27 "Overseas Trip" means a trip taken outside the country of residence of the 
Insured. 

 

Section 2: General Terms and Conditions 

2.1 Insurance Contract 

This insurance contract arises from the fact that the Company relies upon the statements of the 
Insured in the insurance application as well as additional declarations (if any) that the Insured has 
signed in evidence of his or her acceptance of the insurance contract, this Policy and summary 
documents of the material contents of which are issued by the Company.  

In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations 
mentioned in paragraph one, or knowingly conceals relevant facts which, if made known to the 
Company, might motivate the Company to demand a higher premium or refuse to execute the 
insurance contract, this insurance contract shall become void in accordance with section 865 of the 
Civil and Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate the insurance 
contract. 

The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations 
made in the documents in accordance with paragraph one. 
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2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract 

This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of 
the insurance contract. Any change of wording in the insurance contract must be approved by the 
Company and recorded in the Policy or attachments before such change becomes valid. 

2.3 Period of Insurance 

Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of insurance: 

2.3.1 For single trip coverage: the coverage starts two hours prior to the departure from 
Thailand and continues until the Insured travels back to his or her place of residence in Thailand, or 
for two hours upon arrival in Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever 
is earlier (unless specified otherwise in this Policy). 

2.3.2 For annual trip coverage to cover multiple trips: the coverage for each trip starts and 
ends as mentioned in 2.3.1, subject to the maximum duration of journey for each trip not exceeding 
120 days. If the Insured receives medical treatment during the effective period of the Policy and is 
required to receive continuous treatment as an Inpatient, this Policy shall extend the coverage until the 
Insured is discharged from the Hospital or Medical Facility. 

2.4 Report and Claim 

The Insured, the beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, must 
report any Loss or Damage to the Company without delay. In the event of death, an immediate notice 
must be made to the Company, unless it can be proven that immediate notice was not practicable but 
was given as soon as possible. 

2.5 Claim and Submission of Evidence of Loss or Damage 

 2.5.1 Claim for benefit in case of medical treatment overseas, medical treatment in Thailand, 
medical treatment overseas for Sickness related to pregnancy, medical treatment overseas by a 
Chinese Traditional Physician, medical treatment due to an Accident 

For claim for cost of medical treatment, the Insured shall, at his or her expense, submit the 
following evidence to the Company within 30 days from the date on which the Insured is discharged 
from the Hospital, Medical Facility or Clinic. 

2.5.1.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.1.2 Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and 
treatment. 

2.5.1.3 Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and 
receipt. 

2.5.1.4 Copy of the Insured’s passport. 

The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such 
receipts that certify the amount paid to the Insured to further claim the remaining amount from 
another insurer. If the Insured has been indemnified by government welfare, other welfare, or other 
insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid by government 
welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company. 
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2.5.2 Claim for benefit in case of permanent disability or dismemberment resulting from an  
Accident 

The Insured shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within 
30 days from the date on which the Physician concludes that the Insured suffers permanent disability 
or dismemberment. 

2.5.2.1 Claim form as prescribed by the Company. 

2.5.2.2 Physician’s report indicating the permanent disability or dismemberment. 

2.5.2.3 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of 
permanent disability or dismemberment from an Accident when being on a commercial airplane). 

2.5.2.4 Copy of the Insured’s passport. 

 2.5.3 Claim for compensation in case of death 

  The beneficiary shall, at his or her expense, submit the following evidence to the 
Company within 30 days from the date of the Insured’s death. 

  2.5.3.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.3.2 Death certificate. 

  2.5.3.3 Copy of autopsy report. 

  2.5.3.4 Copy of police report. 

  2.5.3.5 Copies of ID card and house registration of the Insured with the wording 
"Deceased" thereon. 

  2.5.3.6 Copy of the Insured’s passport or travel evidence. 

  2.5.3.7 Copies of ID card and house registration of the beneficiary. 

  2.5.3.8 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of death 
from an Accident when being on a commercial airplane). 

 2.5.4 Claim for compensation in case of emergency medical evacuation 

  2.5.4.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.4.2 The Insured or related person shall notify the Company or Travel Assist 
without delay. 

2.5.4.3 If the Insured is injured in a remote area, the Insured should contact a local 
Physician for first aid, and Travel Assist shall consider transportation methods and cooperate with the 
Physician for further treatment. 

 2.5.5 Claim for compensation in case of body repatriation 

   The beneficiary, relative or related person shall notify the Company or Travel Assist 
without delay. Travel Assist shall then consider the best method for body repatriation. 

  2.5.5.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.5.2 The beneficiary, relative or related person shall gather necessary documents as 
specified in 2.5.3 and submit them to the Company within 30 days from the date of death. 
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 2.5.6 Claim for benefit in case of expenses for funeral arrangements 

  2.5.6.1 Claim form as prescribed by the Company. 

2.5.6.2 Original copy of receipt listing the expenses or a summary of the bill and 
receipt. 

2.5.6.3 Death certificate of the Insured. 

2.5.6.4 Medical record of the Insured. 

2.5.6.5 Copy of the Insured’s passport. 

2.5.7 Claim for benefit in case of travel expenses to assist with funeral arrangements 

The beneficiary, relative or related person shall notify Travel Assist without delay 
and submit the following evidence to the Company. 

2.5.7.1 Claim form as prescribed by the Company. 

2.5.7.2 Death certificate of the Insured. 

2.5.7.3 Copy of travel ticket of the family member making a trip to assist with the 
funeral arrangements. 

2.5.7.4 Copy of passport of the family member indicating a trip to assist with the 
funeral arrangements. 

2.5.7.5 Receipt for actual costs of accommodation and food of the family member 
making a trip to assist with the funeral arrangements. 

2.5.8 Claim for benefit in case of travel expenses for Hospital visitation 

The beneficiary, relative or related person shall notify Travel Assist without delay 
and submit the following evidence to the Company. 

2.5.8.1 Claim form as prescribed by the Company. 

2.5.8.2 Report of the Insured’s Physician. 

2.5.8.3 Letter from the Hospital in which the Insured receives treatment confirming 
that there is no family member of the Insured present during his or her treatment. 

2.5.8.4 Copy of travel ticket of the family member making a trip to visit the Insured. 

2.5.8.5 Copy of passport of the family member indicating a trip to visit the Insured. 

2.5.8.6 Receipt for actual costs of accommodation and food of the family member 
making a trip to visit the Insured. 

2.5.9 Claim for daily benefit in case of receipt of medical treatment in a Hospital as an 
Inpatient 

 2.5.9.1 Claim form as prescribed by the Company. 

 2.5.9.2 Report of the Insured’s Physician. 

2.5.10 Claim for benefit in case of expenses of repatriation of a minor 

 2.5.10.1 Claim form as prescribed by the Company. 
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  2.5.10.2 Report of the Insured’s Physician. 

  2.5.10.3 Copy of ID card of the minor. Copy of birth certificate is required in case of 
no ID card. 

  2.5.10.4 Travel Itinerary of the Insured and the child. 

  2.5.10.5 Copy of travel ticket of the family member making a trip to pick up the 
minor. 

  2.5.10.6 Copy of passport of the family member indicating a trip to pick up the minor. 

  2.5.10.7 Receipt for actual costs of accommodation and food of the family member 
making a trip to pick up the minor. 

 2.5.11 Claim for benefit in case of credit card insurance 

  2.5.11.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.11.2 List of expenses incurred on the Insured’s credit card. 

 2.5.12 Claim for compensation in case of trip cancellation 

  2.5.12.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.12.2 Letter from tour agency or airline indicating the amount collected. 

  2.5.12.3 In the case of trip cancellation resulting from the Insured suffering an 
Accident or Sickness, or from an Accident or Sickness of his or her spouse, father or mother, 
grandfathers, grandmothers, siblings, children, or father or mother of the spouse, a medical certificate 
is required. 

  2.5.12.4 Copy of death certificate (in case of death of the Insured or relative). 

 2.5.13 Claim for compensation in case of trip curtailment 

  2.5.13.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.13.2 Copy of plane ticket recently purchased and receipt. 

  2.5.13.3 Medical certificate in the case of trip curtailment resulting from the Insured 
suffering an Accident or Sickness, or from an Accident or Sickness of his or her spouse, father or 
mother, grandfathers, grandmothers, siblings, children, or father or mother of the spouse. 

  2.5.13.4 Copy of death certificate (in case of death of the Insured or relative). 

 2.5.14 Claim for compensation in case of flight delay 

  2.5.14.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.14.2 All existing plane tickets and boarding passes. 

  2.5.14.3 Letter of notification from the person responsible for the trip. 

  2.5.14.4 Letter of notification from the commercial airline specifying that the delay 
actually occurred. 

 2.5.15 Claim for compensation in case of Loss of or Damage to baggage or Personal 
Belonging 

  2.5.15.1 Claim form as prescribed by the Company. 
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  2.5.15.2 Letter certifying Loss or Damage incurred from the management of the hotel 
or transport company in the case that such Loss or Damage is under supervision of the hotel staff or 
transport company. 

  2.5.15.3 List and prices of the lost or damaged items. If the lost or damaged item was 
purchased within three months, receipt thereof is required. 

2.5.15.4 Daily report of a local police officer in the case that Loss or Damage incurs 
due to threat or violent force. 

 2.5.16 Claim for compensation in case of baggage delay 

  2.5.16.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.16.2 Receipt for purchase of necessary clothes or necessary supplies. 

  2.5.16.3 Certification letter from the airline. 

 2.5.17 Claim for compensation in case of third-party liability 

   2.5.17.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.17.2 Medical certificate and receipt in the case that the Insured causes another 
person to have an Accident. 

  2.5.17.3 Receipt for cost of repair, or receipt and confirmation letter from a store in 
the case that an item must be purchased as the Insured damaged the same. 

2.6 Medical Examination 

The Company has the right to examine the Insured’s medical record and diagnosis records as 
may be necessary for this insurance. The Company also has the right to conduct an autopsy, if 
necessary and not contrary to the law, at the Company’s expense. 

2.7 Compensation Payment 

The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the 
Company has received a complete and correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for 
death will be paid to the beneficiary while other types of compensation will be paid to the Insured. If 
there is a reasonable doubt that the aforesaid claim was not made in accordance with the insuring 
agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be 
extended if necessary but in no event shall this period last more than 90 days from the date on which 
all documents are received by the Company. 

If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable 
to pay interest at 15 percent per annum of the amount due accrued from the due date of the 
compensation. 

If the treatment is in a Hospital, Medical Facility, or Clinic outside Thailand, the Company 
will pay benefit based on a foreign exchange rate of the date stated in medical treatment receipts. 

2.8 Payment of Premium and Premium Refund 

 2.8.1 The Insured must pay the premium promptly or prior to the coverage commencement. 

 2.8.2 For single trip insurance, the Insured may not cancel this Policy after its coverage has 
gone into in effect. 
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 2.8.3 For annual trip, the Insured or the Company may exercise the right to cancel the Policy 
under the following conditions. 

  2.8.3.1 The Company may cancel this Policy by giving written notice no less than 15 
days in advance by registered mail to the Insured at the last known address as declared to the 
Company. The Company will refund the premium to the Insured after deducting a partial premium for 
the effective period of this Policy on a pro-rata basis. 

  2.8.3.2 The Insured may cancel this Policy by giving written notice to the Company 
and may be entitled to premium refund after a partial premium for the effective period of this Policy 
has been deducted based on a short period premium rate under following schedule. 

Short Period Premium Schedule 

Period of insurance  
(not over/month) 

Percent of annual premium 

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

 

Cancellation of the Policy under this condition made by any party shall mean the whole 
Policy being terminated. It is not possible to cancel some or part of the insurance coverage during the 
Policy Year. 

2.9 Dispute Resolution by Arbitration 

 In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to 
claim under the Policy and the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of 
arbitration, the Company shall comply and allow the case to be decided by an arbitrator according to 
the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration. 

2.10 Conditions Precedent 

The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the Insured, the 
beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, has fully complied with the 
insurance contract and the conditions of the Policy. 

 

Section 3: General Exclusions 

This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of 
the following causes or which occurs at the times as follows. 

3.1 Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury. 



(Translation) 

                                                                                                                          Policy Wording TG Inter_individual_Eng  07/15 

Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

3.2 War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or not), 
civil war, uprising, insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, proclamations 
of martial law, or any events which lead to the proclamation or maintenance of martial law. 

3.3 Terrorism using chemical, biological and/or nuclear, or any weapon. 

3.4 Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the 
combustion of nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear fission/fusion.  

3.5 Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause 
an explosion in a nuclear process. 

3.6 At any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the 
attachment (if any). 

3.7 Any intentional illegal act by the Insured or confiscation, detention, or destruction by 
customs or other authorities. Any violation of regulations of a government, or the Insured’s 
negligence to conduct proper prevention to avoid claiming under the Policy after receiving a warning 
through or by general media with respect to an intention to cause strike, riot or civil war. 

3.8 While the Insured is not in a proper condition to travel, or travels against the advice of the 
Physician permitted to provide treatment. 

3.9 While the Insured has a mental disorder, insanity or nervous system disease. 

3.10 While the Insured travels with an intention to receive all kinds of medical treatment. 

 

Section 4: Insuring Agreement 

Subject to the rules, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions, and 
attachments of the Policy, and in consideration for the premium paid by the Insured, the Company 
agrees to provide coverage only as specified in the following schedule. 
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TA1 

Insuring Agreement 

Medical Expenses Benefit 

Definitions 

"Thai Traditional Physician" means a Thai Traditional Physician legally licensed for 
providing treatment with Thai herbs. The Thai 
Traditional Physician shall not be the Insured, business 
partner, employer, employee or agent of the Insured, or a 
person related in any way to the Insured. 

"Chinese Traditional Physician" means a Physician legally licensed for providing treatment with 
herbs, acupuncture and chiropractic. The Chinese 
Traditional Physician shall not be the Insured, business 
partner, employer, employee or agent of the Insured, or a 
person related in any way to the Insured. 

 

Coverage 

 During the validity of the Policy, subject to the coverage benefit conditions of the Policy, if 
the Insured is injured from an Accident or has a sudden or unanticipated Sickness during the period of 
insurance, causing the Insured to receive medical treatment whether as an Inpatient or Outpatient, the 
Company shall reimburse the Insured the Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical 
treatment based on Medical Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more 
than the sum insured specified in the insurance schedule. 

 In case of Injury due to Accident overseas which requires treatment by a Thai Traditional 
Physician or Chinese Traditional Physician, exclusive of bone fracture or broken bone, the Company 
shall reimburse the Insured the expenses paid by the Insured at the maximum not exceeding Baht 
1,500 per person per accident. 

 The covered expenses are as follows. 

 1. Physician fees. 

 2. Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the 
separation, preparation or analysis of blood or blood components, laboratory tests and pathology fees, 
radiology diagnosis, other special diagnostic methods, including Physician’s reading fee, expenses 
related to the use or provision of services, medical tools and equipment outside the operating room, 
medical consumables (medical supplies 1), operating room fees and equipment, excluding cost of 
hiring a special Nurse while in a Hospital or a Medical Facility as an Inpatient. 

 3. Ambulance fee in case of emergency, to transport the Insured to or from a Hospital or a 
Medical Facility for Medical Necessity. 

 4. Take home drugs for Medical Necessity, but not for more than 14 days. 

 5. Cost for an ICU room or standard single room plus meals provided for the patient by the 
Hospital or Medical Facility, and daily nursing service fee. 

 In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or 
source, the Company will reimburse the Insured the medical expenses only for the amount exceeding 
the amount that may be claimed. 
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Exclusions (only apply to the Overseas Medical Expenses Benefit Agreement TA1) 

The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.  

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 
checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness.  

4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including 
narcotic addiction, or genetic disorder. 

5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD). 

6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, 
eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemaker, wheelchair, etc. 

8. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not 
include the expense for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, 
filling, dentures, or expenses for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment 
after an Accident. 

9. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy. 

10. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or 
treatment to remedy bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence 
of an Accident to reconstruct or restore the function of an organ. 

11. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother, 
spouse, or child of the Insured. 

12. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after 
being injured by an animal and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

13. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 
traveling in a hot air balloon, or gliding. 

14. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

15. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or 
escaping arrest. 

16. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 
level of 150 milligram percent and over. 

17. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for 
carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

18. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
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 TA2 

Insuring Agreement 

Medical Expenses in Thailand Benefit 

Coverage 

This insurance covers medical treatment costs necessary to be paid to treat or follow up 
certain symptom in Thailand for Injury or Sickness sustained by the Insured overseas under the limit 
of treatment period as follows. 

1. In case that the Insured has never received medical treatment for such Injury or Sickness 
while being overseas, the Insured must request treatment in Thailand within seven (7) days from the 
date of arrival in Thailand. The continuous treatment shall not exceed twenty one (21) days from the 
date on which treatment is firstly received in Thailand. The Company shall compensate the Insured in 
the amount actually paid at the maximum not exceeding the sum insured specified in the schedule. 

2. In the case that the Insured has received treatment while being overseas, the Insured shall 
have no more than twenty one (21) days from the date of arrival at Thailand to receive continuous 
treatment in Thailand or within the prescribed time specified in the insurance plan chosen, whichever 
is earlier. 

The Company shall compensate Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical 
treatment according to the Medical Necessity and Medical Standards in the amount actually payable, 
but not exceeding the sum insured specified in the schedule. 

In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or 
source, the Company will reimburse the Insured the medical expenses only for the amount exceeding 
the amount that may be claimed, but not exceeding the maximum sum insured specified in the 
schedule. The Company shall reimburse only the expenses incurred in Thailand (if any). 

Exclusions (only apply to the Medical Expenses in Thailand Benefit Agreement TA2) 

The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.  

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 
checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness.  

4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including 
narcotic addiction, or genetic disorder. 

5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD). 

6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Treatment which is not considered as modern medicine, including alternative medicine, e.g. 
acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure and chiropractic. 

8. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, 
eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemaker, wheelchair etc. 

9. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not 
include the expense for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, 
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filling, dentures, or expense for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment after 
an Accident. 

10. Service or surgery that is unnecessary or for fraudulent purposes. 

11. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or 
treatment to remedy bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence 
from an Accident to reconstruct or restore the function of an organ. 

12. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother, 
spouse, or child of the Insured. 

13. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after 
being injured by an animal and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

14. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 
traveling in a hot air balloon, or gliding. 

15. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

16. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or 
escaping arrest. 

17. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 
level of 150 milligram percent and over. 

18. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for 
carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft.  

19. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline. 
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TA6 

Insuring Agreement 

Death, Dismemberment, Loss of Vision or Permanent Disability from Accident Benefit 

Coverage 

 This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an 
Accident, which causes death, dismemberment, loss of vision or permanent disability to the Insured 
within 180 days from the date of Accident; or Injury for which continuous treatment as an Inpatient in 
a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which subsequently causes death at any 
time. The Company shall pay the following compensation. 

1. 100% of the sum insured In case of death. 
2. 100% of the sum insured In case of permanent disability which must continue for not less 

than 12 months from the date of Accident, or there is a clear 
medical indication that the Insured has become permanently 
disabled. 

3. 100% of the sum insured For both hands from wrists, both feet from ankles, or vision of 
both eyes. 

4. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and one foot from the ankle. 
5. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and vision of one eye. 
6. 100% of the sum insured For one foot from the ankle and vision of one eye. 
 100% of the sum insured For loss of hearing and loss of speech. 
 75% of the sum insured For loss of hearing of both ears. 
7. 60% of the sum insured For one hand from the wrist. 
8. 60% of the sum insured For one foot from the ankle. 
9. 60% of the sum insured For vision of one eye. 
10. 15% of the sum insured For loss of hearing of one ear. 

 

The Company shall pay compensation in accordance with this clause only for one maximum 
item throughout the period of insurance. The Company shall compensate the consequence arising in 
accordance with this insuring agreement in aggregate not exceeding the amount specified in the 
schedule. If the Company has not compensated the full sum insured, the Company shall continue to 
provide coverage until the expiry of the period of insurance only in the amount of the remaining sum 
insured. 

Definitions 

"Dismemberment" means the cutting of a wrist or ankle from the body, and shall 
include total loss of usability of the aforesaid organ, and 
there is a clear medical indication that it will never be 
able to function again. 

"Loss of Hearing" means permanent Loss of Hearing. 

"Loss of Speech" means loss of ability to use three-fourths of the pronunciation 
principles incorporated into speaking, i.e. lips, oral 
cavity, tongue and palate; permanent loss of vocal cords; 
or damage to the motor speech center causing inability to 
speak. 

"Loss of Vision" means total blindness that is incurable. 
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"Permanent Disability" means disability to the extent of permanent inability to perform 
any function in a full-time job or any other occupation. 

 

Exclusions (only apply to the Death, Dismemberment, Loss of Vision or Permanent Disability from 
Accident Benefit TA6) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover any Injury, loss, or damage 
arising from or as a result of, or occurring during: 

1. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 
level of 150 milligram percent and over. 

2. Infectious parasite, with an exception of infection of tetanus or rabies from a wound 
suffered as the result of an Accident. 

3. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

4. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 
traveling in a hot air balloon, or gliding. 

5. While the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying 
passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

6. While the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline. 

7. While the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

8. While the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping 
arrest. 

9. While the Insured is performing duties as a soldier, police officer or volunteer in a war or to 
suppress crime. 

10. While the Insured is in the vicinity of oil rigs or underground mines. 

11. While the Insured is working as a plumber, electrician, mechanic, carpenter, painter, 
decorator or building contractor; working related to installation, assembly, maintenance or repair of 
machinery, electric appliance or hydraulic machinery; or working in a high-risk location or other 
labour work, exclusive of work related to management, supervision, sale, or food management and 
preparation. 

12. While the Insured is driving a motorcycle without a legal driving license under the law of 
the country. 
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TA7 

Insuring Agreement 

 Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Domicile Benefit 

Definitions 

"Country of Domicile" means any country in which the Insured is entitled by its 
government to be a citizen, or a permanent country of 
residence of the Insured. 

 

Coverage 

 This insurance provides benefit coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during 
his or her Overseas Trip and it is necessary to evacuate the Insured by the method suitable for 
necessity based on opinion or advice of Travel Assist, or its authorized representative, in order to 
receive appropriate medical treatment; or to evacuate the Insured back to the Country of Domicile. 
The Company shall pay the evacuation expense directly to Travel Assist. 

 With respect to the movement method for emergency medical treatment, Travel Assist or its 
authorized representative will decide and determine the method and type of movement, and the 
destination, which may include cost of patient transport vehicle by air, sea, land, train or other suitable 
transport methods, and based on necessary medical treatment.  

 The coverage specified herein is for expenses for services which are determined and/or 
prepared by Travel Assist with respect to transport or medical treatment, and cost of medical tools 
incurred out of necessity as a result of the transport for emergency medical treatment of the Insured 
specified herein. 

Exclusions (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of 
Domicile Benefit TA7) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for emergency medical 
evacuation and transportation to the Country of Domicile arising from or as a result of the following 
causes. 

1. Expenses for all services for which the Insured is not obligated to pay or any expense 
already included in the expenses specified in the traveling schedule. 

2. Any expense related to service that is not approved or managed by Travel Assist, or its 
authorized representative, unless the Insured or his or her traveling companion is unable to notify 
Travel Assist and has a reasonable cause for the immoderate and incontrollable expense incurred 
during emergency medical treatment at any place. In this case, the Company reserves the right to 
compensate the amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from those services 
under the situation specified by Travel Assist, and in the maximum amount not exceeding the sum 
insured specified in the schedule.  

3. Pre-existing Conditions. 

4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases (STD). 
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TA8 

Insuring Agreement 

Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit 

Definitions 

"Country of Domicile" means any country in which the Insured is entitled by its 
government to be a citizen, or a permanent country of 
residence of the Insured. 

 

Coverage 

 This insurance provides coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or 
her Overseas Trip, which causes death to the Insured within 30 days from the date of such Injury or 
Sickness. Travel Assist, or its authorized representative, shall arrange for the repatriation of the body 
or ashes of the Insured to the Country of Domicile. The Company shall pay the expenses incurred 
from repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile directly to Travel Assist in the 
amount actually payable, provided that it does not exceed the maximum sum insured specified in the 
schedule.  

 The Company shall indemnify any expense for repatriation of the body of the Insured that has 
been advanced to the Insured’s estate in accordance with the amount actually incurred for services and 
arrangement by a funeral director (undertaker), including costs of casket, embalming, cremation, and 
other similar expenses. 

Exclusions (only apply to the Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit TA8) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for the repatriation of 
the body or ashes to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which another person must be legally responsible for the 
Insured or any expense already included in traveling expenses for which the person arranging the trip 
or the transport company must be responsible. 

2. Any expense for the repatriation of the body of the Insured that is not approved or arranged 
by Travel Assist.  

3. Pre-existing Conditions. 

4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases (STD). 
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TA11 

Insuring Agreement 

Hospital Visitation Benefit  

Definitions 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 
grandfathers and great grandmothers, son, daughter, 
spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers, 
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers 
of the spouse. 

"Age of Majority" means reaching twenty (20) years of age.  

 

Coverage 

 If the Insured is required to receive medical treatment in a Hospital or Medical Facility as an 
Inpatient overseas for more than five (5) consecutive days, the Insured’s condition prevents 
transportation back to his or her country, and no Family Member who has attained the Age of 
Majority is present with the Insured overseas, the Company shall pay only travel expense by economy 
class air travel, first class rail travel, or sea travel in the actual amount incurred, including 
accommodation and food expenses up to maximum Baht 10,000 per day, to the maximum of two 
Family Members or friends of the Insured, provided that it does not exceed the maximum sum insured 
as specified in the schedule, in order for the Family Members or friends to visit the Insured overseas. 

Travel Assist or its authorized representative shall obtain economy class round trip air tickets, 
first class train tickets, or ship tickets for not more than two Family members or friends of the Insured 
for Hospital visitation. Travel Assist shall indemnify the actual expenses for stay during Hospital 
visitation until the Insured has been approved by the Physician that he or she can travel back to 
Thailand, provided that it does not exceed the maximum sum insured as specified in the schedule. If a 
Family Member or friend of the Insured who will travel to visit the Insured does not travel out of 
Thailand, the travel expense incurred shall not exceed the expense for traveling from Thailand. 

With respect to the insurance subject to this insuring agreement, an Insured may claim 
indemnity under either the benefit in case of travel expense for funeral arrangement assistance, or the 
benefit in case of travel expense for Hospital visitation (if any), and may not claim benefits under both 
insuring agreements at the same time. 
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TA12 

Insuring Agreement 

Daily Benefit in case of Receipt of Medical Treatment in Hospital as Inpatient 

Coverage 

 This insurance provides coverage in the case that the Insured is required to receive medical 
treatment in a Hospital or Medical Facility as an Inpatient overseas as a result of Injury from an 
Accident or Sickness occurring during the Overseas Trip. The Company shall pay daily compensation 
to the Insured in the amount of Baht 3,000 per day from the first day of receipt of medical treatment in 
the Hospital as an Inpatient. In the event that the Insured is required to continue to receive treatment 
in Thailand, and in a Hospital or Medical Facility as an Inpatient, the Company shall pay daily 
compensation to the Insured in the amount of Baht 1,000 per day. The compensation shall be paid 
after the period in which the Insured has received medical treatment in the Hospital. 

Exclusions (only apply to the Daily Benefit in case of Receipt of Medical Treatment in Hospital as 
Inpatient TA12) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover medical treatment in a Hospital as 
an Inpatient arising from the following causes. 

 1. Pre-existing Conditions. 

 2. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, rehabilitation, bodily checkups, other treatment costs 
unrelated to the Injury or Sickness.  

4. Treatment of all kinds of genetic disorders. 

5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD). 

6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Treatment which is not considered a modern medicine, including alternative medicine, e.g. 
acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure and chiropractic. 

8. Unnecessary services or surgeries.  

9. Treatment for beauty, i.e. dietary, treatment to remedy bodily deficiency, or cosmetic 
surgery, except in case of necessity as a consequence from an Accident to reconstruct or restore the 
function of an organ. 

10. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 
traveling in a hot air balloon, or gliding. 

11. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 
level of 150 milligram percent and over. 

12. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for 
carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

13. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
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TA16 

Insuring Agreement 

Trip Postponement or Cancellation Benefit 

Definitions 

"Serious Injury or Sickness" means any person who requires medical treatment by a legally 
licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness must 
result in the Insured being certified by the Physician as 
unfit to travel or continue with the trip. 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 
grandfathers and great grandmothers, son, daughter, 
spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers, 
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers 
of the spouse. 

 

Coverage 

 This insurance provides coverage in case of the Insured’s trip postponement or cancellation 
caused by the events specified in this insuring agreement that occurs within 30 days before the date of 
departure from Thailand (except for the event in 4) as follows. 

 1. Death, or Serious Injury or Sickness of the Insured or his or her Family Member prevents 
the Insured from traveling in accordance with the itinerary. 

 2. Unexpected strike, riot, or civil war which is out of the Insured’s control prevents the 
Insured from traveling in accordance with the itinerary. 

 3. The Insured is subpoenaed to present as a witness in court, or receives a mandatory writ 
from the court. 

 4. The Insured’s permanent residence is seriously damaged from fire, flood or similar natural 
disasters such as typhoon and earthquake within one week before departure, resulting in the Insured 
being unable to travel in accordance with the itinerary. 

 The Company shall reimburse the Insured for Loss or Damage of trip postponement or 
cancellation occurring after the Policy has become effective, i.e. travel deposit, advanced ticket 
purchase, and/or accommodation and food expenses paid in advance by the Insured only for Loss or 
Damage for which reimbursement is not provided by other sources, and as a consequence of the trip 
postponement or cancellation before the date of trip commencement and/or expenses for which the 
Insured must be legally responsible. This coverage comes into effect only when the Insured has been 
insured before becoming aware of any event which may cause the trip postponement or cancellation. 

Exclusions (only apply to the Trip Postponement or Cancellation Benefit TA16) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover trip postponement or cancellation 
arising from or as a result of the following causes. 

 1. Any Loss or Damage arising from the government’s control or rules and regulations. 

 2. Bankruptcy, lack of liquidity in debt repayment, or lack of debt repayment by the travel 
agencies or carriers which causes trip cancellation. 



(Translation) 

                                                                                                                          Policy Wording TG Inter_individual_Eng  07/15 

Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

 3. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, or 
compensation from other sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operator of 
business related to travel, food and accommodation. 

4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases (STD). 

6. Taking out of this insurance less than seven (7) days before the date of departure (except in 
the case of death or Serious Injury of the Insured or his or her Family Member). 



(Translation) 

                                                                                                                          Policy Wording TG Inter_individual_Eng  07/15 

Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

TA17 

Insuring Agreement 

Trip Curtailment Expenses and Aircraft Hijacking Benefit 

Definitions 

"Serious Injury or Sickness" means any person who requires medical treatment by a legally 
licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness must 
result in the Insured being certified by the Physician as 
unfit to travel or continue with the trip. 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 
grandfathers and great grandmothers, son, daughter, 
spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers, 
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers 
of the spouse. 

 

Coverage 

 This insurance covers additional expenses paid by the Insured for travel, accommodation, and 
food during the trip period and/or fines or expenses subsequently incurred from the Insured’s 
premature return to Thailand caused by any of the following. 

 1. The Insured suffering Serious Injury or Sickness, and the Physician suggesting a return to 
Thailand. 

 2. The plane on which the Insured is on board being hijacked. 

 3. A Family Member or Trip Companion unexpectedly passing away or suffering Injury or 
Sickness. 

 4. A natural disaster such as typhoon or earthquake preventing the Insured from continuing 
the trip in accordance with the itinerary. 

 5. Strike, riot, or civil war which is unexpected and out of the Insured’s control. 

 6. Being quarantined by advice of the Physician. 

 The Company shall compensate the actual expenses but no more than the maximum sum 
insured as specified in the schedule for additional expenses for traveling by plane, land or ship 
(economy class, if possible), or accommodation expense and loss of travel expense and/or 
accommodation expense paid in advance, or deposit withheld after the commencement of the trip as a 
result of the aforesaid causes. This shall include any expense arising from the extension of trip due to 
quarantine by advice of the Physician. 

 This coverage comes into effect only when the Insured has been insured before becoming 
aware of any event which causes the trip curtailment. An Insured may not claim trip curtailment 
benefit and trip postponement or cancellation benefit (if any) for the same event at the same time. 

Exclusions (only apply to the Trip Curtailment Expenses and Aircraft Hijacking Benefit TA17) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for trip curtailment and 
aircraft hijacking arising from or as a result of AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, 
and other diseases related to AIDS. 
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TA19 

Insuring Agreement 

Loss of Personal Money Benefit 

Definitions 

"Personal Money" means cash, banknotes, traveler’s checks or drafts, excluding 
any kind of credit cards, travel cards, share certificates, 
bills of exchange or promissory notes. 

"Deductible" means amount of Deductible of each and every loss for which 
the Insured must be responsible. 

"Travel Card" means a travel card to which travel fare is paid to service 
providers of land, water or air transportation which 
operate with a legal transportation license.  

"Theft" means taking of the property of another person or joint owner in 
bad faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who 
enters or exists the location at which the insured property 
is kept by using aggressive force and causing a clear trail 
of damage to the said location by use of tools, 
explosives, electricity, or chemicals or arising from 
Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage 
arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening 
to do any act of violence immediately in order to 
facilitate the theft or taking away of property; obtaining 
delivery of the property; taking hold of the property; 
causing damage to equipment, or the case or bag in 
which the property is kept for the purpose of Robbery; 
concealing the commission of such offense; or avoiding 
arrest. 

"Gang Robbery" means Robbery committed by three persons or more. 

 

Coverage 

 The Company shall compensate the Insured in case of loss of the Insured’s Personal Money 
due to Robbery, Gang Robbery or Burglary during his or her Overseas Trip in the actual amount lost 
but no more than the maximum sum insured as specified in the schedule. The Insured shall pay 
Deductible of Baht 1,000 for each and every loss. 

 The Insured must report to the police having jurisdiction at the place of the incident within 24 
hours from the incident, and police report must be provided in the claim for such loss. 

Exclusions (only apply to the Loss of Personal Money Benefit TA19) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage arising from or 
as a result of the following causes. 
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 1. Loss or consequence of Loss of all kinds of credit cards, Travel Cards, share certificates, 
and bill of exchange documents. 

 2. In the event that there is no report of loss of Personal Money to the police officer having 
jurisdiction at the place of the incident within 24 hours from the incident, and there is no police report. 

 3. In the event that loss of Personal Money results from failure, forgetfulness, or negligence of 
the Insured to take appropriate care and precaution for the safety of the property, as well as loss of 
Personal Money arising from currency exchange or depreciation. 

 4. Loss of traveler’s check without report of loss to the bank or agent issuing the traveler’s 
check immediately after the incident. 

 5. Loss of Personal Money that cannot be proved, or from pickpocketing. 

6. Loss of Personal Money while the Insured is under the influence of alcohol, addictive 
substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

 The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 
level of 150 milligram percent and over. 

7. Loss of Personal Money while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting 
a brawl. 

8. Loss of Personal Money while the Insured is committing a felony or while the Insured is 
being arrested or escaping arrest. 
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TA20 

Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit 

Definitions 

"Deductible" means amount of Deductible of each and every loss for which 
the Insured must be responsible. 

"Personal Effects" means the Insured’s effects which are carried with the Insured 
while traveling. 

"Household Effects" means articles for household use which are not usually carried 
with a person while traveling, i.e. clothes unnecessary 
for traveling, kitchenware, and household facilities.  

"Souvenirs" means articles that are a symbol or reminder of an event, place 
or things, and that are sold or given as souvenirs. 

"Accessories" means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, 
earrings, pendants, diamonds, gold, silver, including all 
gold ornaments and silverware, and watches worn as 
body accessories. 

"Household Contents" means furniture, fixture and fittings, clothes and personal 
effects of the Insured or his or her Family Member or 
domestic servant permanently residing with the Insured, 
except for title deeds, bonds, bills of exchange, 
promissory notes, checks, traveler’s checks, securities, 
all types of documents, cash and banknotes.  

"Valuables" means Accessories, jewelry, Buddha amulets, precious stones 
or precious metals, and wool cloths. 

"Theft" means taking of the property of another person or joint owner in 
bad faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who 
enters or exists the location at which the insured property 
is kept by using aggressive force and causing a clear trail 
of damage to the said location by use of tools, 
explosives, electricity, or chemicals or arising from 
Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage 
arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening 
to do any act of violence immediately in order to 
facilitate the theft or taking away of property; obtaining 
delivery of the property; taking hold of the property; 
causing damage to equipment, of the case or bag in 
which the property is kept for the purpose of Robbery; 
concealing the commission of such offense; or avoiding 
arrest. 

"Gang Robbery" means Robbery committed by three persons or more. 



(Translation) 

                                                                                                                          Policy Wording TG Inter_individual_Eng  07/15 

Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

 

Coverage 

 This insurance covers Loss or Damage of the Insured’s baggage or Personal Effects which are 
carried with the Insured and lost or damaged during Overseas Trip in the following cases: 

 1. while the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a transport 
company. Such Loss or Damage must be certified in writing by management of the hotel or transport 
company; or 

 2. Loss or Damage from Robbery, Burglary or Gang Robbery of the baggage or Personal 
Effects, and such Loss or Damage must be reported by the Insured to a police officer at the place of 
the loss or damage within 24 hours from the incident, and such police report must be provided in the 
claim of indemnity. 

 The Company shall compensate for Loss or Damage of baggage, clothes or Personal Effects 
carried in the Insured’s baggage during the trip or at the expiration of this Policy as specified, 
whichever is earlier. The Company shall compensate as follows. 

1. The Company shall compensate for Loss or Damage of items no more than the sum insured 
per item, pair or set, as specified in the schedule. 

2. The Company may deem it proper to compensate in cash, or choose to compensate by 
restoration or repair in the case that such item is no more than one year of age. 

3. The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair, in 
which the Company shall deduct depreciation upon wear and tear being accepted, and depreciation in 
the case that such item is more than one year of age. 

Conditions for Coverage 

 1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or any officer 
responsible for aircraft, ship or vehicle on which the Insured is traveling, and must obtain written 
evidence of the report thereof from an authorized person of the said vehicle, unless such act cannot be 
done due to necessity or being in the incident which prevents the Insured from doing so. 

 2. The Insured must take all reasonable acts to prevent and protect the insured property, and if 
the said property is lost or damaged, the Insured must immediately report a police officer, officer of a 
hotel or transport company, or authorized person of the office of terminal. 

 3. If the Company has paid indemnity under this Policy, the Company shall be subrogated to 
the Insured’s rights to exercise claims against any person or organization only for the part for which 
the Company had paid indemnity. The Insured shall cooperate with the Company by submitting 
documents and taking necessary actions to protect all such rights and shall not take any action which 
damages the Company. 

 4. The Insured must take every procedural step to ensure that the Insured’s baggage or 
Personal Effects are reasonably taken care of. 

 5. The Insured must pay Deductible for any Loss or Damage in the amount of the sum insured 
for each and every Loss or Damage as specified in the schedule. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may not claim 
indemnity under the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or personal 
effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects and 
Laptop due to natural disasters; the benefit under the insuring agreement on accessories coverage; the 
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benefit under the insuring agreement on golfing equipment and hole-in-one coverage; or the benefit 
under the insuring agreement on baggage delay (if any) simultaneously for the same incident. 

 

 Exclusions (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit TA20) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage or 
Personal Effects as follows. 

 1. The following effects shall not be covered: animals, automobile (including accessories), 
motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruits, putrescible matters, consumables, 
Household Contents, household items, antiques, inventions, drawings, artifacts, contracts, 
Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, dentures, artificial 
limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, cash, banknotes, 
coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and travel documents. 

 2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or rodents, 
hidden defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property. 

 3. Loss or Damage of equipment that is rented, leased, or bought on hire purchase. 

 4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, or 
actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation. 

 5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or confinement of property under the rules 
and regulations of a confinement station or customs; forfeiture of property under the order of a 
government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage of 
contraband goods, or any other conduct contrary to the law.  

6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured 
under other policies, compensation from a transport company, airline or hotel, or any other party. 

7. Loss or Damage to the Insured’s baggage or Personal Effects that are sent in advance, 
mailed by post, or shipped, or sent separately and not with the Insured. 

8. Loss or Damage to baggage or Personal Effects that the Insured leaves or forgets and leaves 
in a Public Place or on any vehicle. 

9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and 
precaution for the safety of such property. 

10. Loss or Damage of goods, goods samples or any type of equipment. 

11. Loss or Damage of information recorded on tapes, floppy disks, diskettes, note cards, or 
the like. 

12. Loss of unknown cause. 
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TA21 

Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage, Personal Effects and Laptop Due to Natural Disaster Benefit 

Definitions 

"Personal Effects" means the Insured’s effects which are carried with the Insured 
while traveling. 

"Laptop" means full set of portable computer, including standard 
components and accessories for Laptop. Handheld 
computers and any portable device are excluded. 

"Household Effects" means articles for household use which are not usually carried 
with a person while traveling, i.e. clothes unnecessary 
for traveling, kitchenware, and household facilities.  

"Household Contents" means furniture, fixture and fittings, clothes and personal 
effects of the Insured or his or her Family Member or 
domestic servant permanently residing with the Insured, 
except for title deeds, bonds, bills of exchange, 
promissory notes, checks, traveler’s checks, securities, 
all types of documents, cash and banknotes.  

"Accessories" means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, 
earrings, pendants, diamond, gold, silver, including all 
gold ornaments and silverware, and watches worn as 
body accessories.   

"Valuables" means Accessories, jewelry, Buddha amulets, precious stones 
or precious metals, and wool cloths. 

"Souvenirs" means articles that are a symbol or reminder of an event, place 
or things, and that are sold or given as souvenirs. 

 

Coverage 

 The Company shall compensate the Insured for the actual Loss or Damage at the maximum 
amount of no more than the sum insured as specified in the schedule with respect to Loss or Damage 
of the Insured’s baggage, including clothes therein, Personal Effects, and Laptop carried with the 
Insured or purchased during an Overseas Trip which are damaged due to a natural disaster (such as 
typhoon and earthquake) for reasons outside the Insured’s control at the specified destination 
overseas. 

 If any of the Insured’s Personal Effects are not worth repairing, the Company will consider 
the claim for compensation as if such item was lost. 

 The Company shall compensate no more than the maximum sum insured as specified in the 
schedule per item, pair, or set. The maximum amount of liability for Laptop is also included in the 
schedule. The Company may compensate by replacement or repair based on wear and tear and 
depreciation. Depreciation may not be applied to Laptop purchased for less than one year from the 
date of incident, provided that the Insured is able to provide documents in support of the claim such as 
the original receipt or the original warranty document. 
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 Conditions for Coverage 

 1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or relevant authorities 
such as hotel management and airlines having authority at the place of the Loss or Damage within 
twenty-four (24) hours from the incident, and a written record from such authority must be attached 
with the claim. 

 2. The Insured must take all possible acts, with respect to baggage, Personal Effects, and 
Laptop, by: 

 a) not leaving the same in Public Place without being taken care of by someone; and 

 b) taking all reasonable preventions to safeguard the baggage, Personal Effects, and Laptop. 

 Items that are in a pair or set shall be deemed one item, e.g. one pair of shoes, or a camera, 
lens and standard accessories. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may claim 
indemnity under only one of the following: the benefit under the insuring agreement on Loss or 
Damage of baggage or Personal Effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage 
of baggage, Personal Effects and Laptop due to natural disaster; the benefit under the insuring 
agreement on Accessories coverage; or the benefit under the insuring agreement on golf equipment 
and hole-in-one coverage (if any). 

Exclusions (only applied to the Loss or Damage of Baggage, Personal Effects and Laptop due to 
Natural Disaster Benefit TA21) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage, 
Personal Effects or a Laptop, as follows: 

 1. the following effects shall not be covered: animals, automobiles (including accessories), 
motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruits, putrescible matters, consumables, 
Household Contents, household items, antiques, inventions, drawings, artifacts, contracts, 
Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, dentures, artificial 
limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, cash, banknotes, 
coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and travel documents;  

 2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or rodents, 
hidden defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property; 

 3. Loss or Damage of equipment that is rented, leased, or bought on hire purchase; 

 4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, or 
actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation; 

 5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or confinement of property under the rules 
and regulations of a confinement station or customs; forfeiture of property under the order of a 
government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage of 
contraband goods, or any other conduct contrary to the law;  

6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured 
under other policies, compensation from a carrier, airline, or hotel, or any other party; 

7. Loss or Damage to the Insured’s baggage that are sent in advance, mailed by post, or 
shipped, or sent separately and not with the Insured; 

8. Loss or Damage to baggage, Personal Effects, or Laptop that the Insured leaves or forgets 
and leaves in a Public Place or on any vehicle; 
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9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and 
precaution for the safety of such property; 

10. Loss or Damage of goods, goods samples or any type of equipment; 

11. Loss or Damage of information recorded on tapes, floppy disks, diskettes, note cards, or 
the likes; or 

12. loss of unknown cause. 
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TA23 

Insuring Agreement 

Travel Documents Coverage Benefit 

Definitions 

"Travel Card" means a travel card to which travel fare is paid to service 
providers of land, water, or air transportation which 
operate with a legal transportation license.  

"Theft" means taking of the property of another person or joint owner in 
bad faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who 
enters or exists the location at which the insured property 
is kept by using aggressive force and causing a clear trail 
of damage to the said location by use of tools, 
explosives, electricity, or chemicals, or arising from 
Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage 
arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening 
to do any act of violence immediately in order to 
facilitate the theft or taking away of property; obtaining 
delivery of the property; taking hold of the property; 
causing damage to equipment, or the case or bag in 
which the property is kept for the purpose of Robbery; 
concealing the commission of such offense; or avoiding 
arrest. 

"Gang Robbery" means Robbery committed by three persons or more. 

 

Coverage 

 The Company shall pay the Insured compensation at the maximum amount of no more than 
the sum insured as specified in the schedule for actual expenses for receipt of passport, visa, Travel 
Card, and other relevant travel documents in place of the lost documents, including additional travel 
and accommodation expenses to obtain substitute documents for the document lost due to Robbery, 
Gang Robbery or Burglary, or natural disaster (such as typhoon and earthquake) during the Insured’s 
time overseas. 

 The Insured must report such loss to a police officer having jurisdiction at the place of the 
incident within 24 hours from the incident, and the police report must be provided in the claim for 
such loss. 

Exclusions (only applied to the Travel Documents Coverage Benefit TA23) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or loss of travel 
documents arising from or as a result of the following causes: 

 1. if there is no report of loss of Personal Money reported to the police officer having 
jurisdiction at the place of the incident within 24 hours from the incident, and there is no police report; 
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 2. if that loss of Personal Money results from failure, forgetfulness, or negligence of the 
Insured to take appropriate care and precaution for the safety of the passport, visa, Travel Card and 
relevant travel documents. 

 3. expenses for application of the passport and/or visa for a country that is not included in the 
Insured’s itinerary; 

4. Loss of unknown cause; 

5. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 
alcohol, addictive substances, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind, 
whereby the term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 
level of 150 milligram percent and over; 

6. the loss occurs while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl; 

7. the loss occurs while the Insured is committing a felony or while the Insured is being 
arrested or escaping arrest; or  

8. the loss is due to currency exchange or depreciation of the documents. 
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TA24 

Insuring Agreement 

Baggage Delay Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage in case the Insured’s baggage is delayed during the trip, 
misdirected by the airline to another location, or temporarily lost after the Insured’s arrival at the 
baggage claim at the destination as scheduled overseas and in Thailand. The Company shall 
compensate the Insured for emergency purchase of garments, clothing or personal supplies, made by 
the Insured in advance as follows. 

 1. For over eight-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in 
Thailand , the Company will compensate the actual expenses paid by the Insured at the maximum 
amount of no more than 20 percent of the sum insured as specified in the schedule. 

 2. For over 16-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in Thailand, 
if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make 
compensation to the Insured in addition to the amount as per 1 of no more than 30 percent of the sum 
insured as specified in the schedule. 

 3. For over 24-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in Thailand, 
if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make 
compensation to the Insured in addition to the amount as per 2 of no more than 50 percent of the sum 
insured as specified in the schedule. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, the Company shall 
compensate the Insured in the amount not exceeding the maximum sum insured as specified in the 
schedule. An Insured may not claim indemnity under the benefit under the insuring agreement on 
baggage delay and the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or 
Personal Effects (if any) simultaneously for the same incident. 

Conditions for Coverage 

The Company shall be subrogated to the Insured’s rights to exercise claims against any person 
or organization for the part for which the Company had paid indemnity. The Insured shall cooperate 
with the Company by submitting documents and taking necessary actions to protect all such rights, 
and shall not take any action which damages the Company. The Insured shall not file a lawsuit against 
the person causing Loss or Damage after the Loss or Damage. 
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TA25 

Insuring Agreement 

Missed Connecting Flight Benefit 

Coverage 

 If, during an Overseas Trip, the Insured misses his or her confirmed onward connecting 
scheduled trip by plane, train, or ship at the transfer point due to a delay of the plane, train, or ship, 
and no alternative onward transportation is made available to the Insured within a 8-hour period from 
his or her arrival time at the transfer point, the Company shall compensate the Insured for necessary 
expenses for accommodation or a hotel for an overnight stay, food, and beverages actually paid for, 
but no more than the sum insured as specified in the schedule, and shall make compensation for only 
one of the incidents with respect to each trip out of Thailand. 

Exclusions (only applied to the Missed Connecting Flight Benefit TA23) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or missed connecting 
flights arising from or as a result of the following causes. 

 1. As a result of the Insured missing his or her trip at the first departure point regardless of the 
cause. 

 2. Damage incurred in case the Insured fails to obtain written notice from the airline, train 
company, shipping company, or agency for sale of the Travel Card or travel program specifying the 
cause of delay, and the delay period of the airline, train, or ship. 

 3. Delay due to a strike or protest which commences or is declared before the date of issuance 
of the Policy, the date specified in the travel ticket, or the date on which the trip is confirmed, 
whichever is earlier.  

 4. Failure of transportation system due to a strike or protest which commences or is declared 
before the Insured leaves his or her house or the place where the Insured should have been able to 
change the trip. 

 5. The payment made is recoverable from the airline, international train, or ship. 
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TA27 

Insuring Agreement 

Third-Party Liability Benefit 

Definitions 

"Third Party" means any person except a relative who stays with the Insured, 
or employee or partner of the Insured. 

 

Coverage 

 This insurance covers the Insured’s Third-Party liability incurred due to an unexpected 
incident. The Company shall compensate Loss or Damage of a Third Party incurred during an 
Overseas Trip. The Insured shall be liable under the law for the actual amount of Loss or Damage, but 
no more than the sum insured as specified in the schedule in case of: 

 1. death or Injury by an Accident of any person; 

 2. Loss or Damage of property by an Accident of any person. 

Conditions for Coverage 

 The Insured shall not take any action representing agreement to indemnify or be liable for the 
Third Party or any other injured person, or which constitutes filing of a lawsuit or defense of the case 
without written consent from the Company. 

Exclusions (only applied to the Third-Party Liability Benefit TA27) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Third-Party liability arising from 
or as a result of the following causes. 

 1. Loss or Damage of the property owned by, or legally in possession or under control of the 
Insured. 

 2. Loss or Damage relating to any liability assumed under contract. 

 3. Loss or Damage relating to the willful or spiteful act, act of gross negligence, or illegal act 
of the Insured. 

 4. Ownership, possession, or use of any wheeled vehicles, watercraft, aircraft, firearms or 
pets. 

 5. Trade or professional liability. 

 6. Action of an animal under care and control of the Insured, or property under care and 
control of the Insured. 

 7. Expenses for criminal proceedings. 

 8. The Insured’s participation in a car rally race. 

 9. Exemplary or multiple damages. 



(Translation) 

                                                                                                                          Policy Wording TG Inter_individual_Eng  07/15 

Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

TA28 

Insuring Agreement 

Emergency Phone Call Benefit 

Coverage 

 The Company shall compensate the actual charges from personal mobile phone use during 
medical emergencies on an Overseas Trip and in the period of insurance for the purpose of requesting 
the Travel Assist’s services only. The maximum compensation shall not exceed the sum insured as 
specified in the schedule. 

 

TA29 

Insuring Agreement 

Golf Equipment and Hole-in-One Coverage Benefit 

Definitions 

"Golf Equipment" means golf clubs, golf bags or golf trolleys. 

"Public Place" means any place owned by government or private that is open 
for or allows the general public to enter for use of 
services in service hours, with or without charge. 

 

Coverage 

 This insurance provides the following coverage. 

 1. Loss or Damage of Golf Equipment This insurance covers Golf Equipment carried with or 
newly purchased by the Insured during his or her Overseas Trip in case of Loss or Damage of Golf 
Equipment incurred in a Public Place during his or her Overseas Trip. 

Conditions for Coverage 

 Upon Loss or Damage of the Insured’s Golf Equipment, the Insured must report to a police 
officer, or relevant person with authority, i.e. management of the hotel, airline, golf course, or public 
driving range with authority to supervise the place of the Loss or Damage within 24 hours counting 
from the time of incident, and a written record of such authority must be attached to the claim. 

 The Insured: 

a) must take all possible steps to ensure that his or her Golf Equipment will not be left without 
care by someone in a Public Place; and 

 b) must take all reasonable prevention to ensure the safety of the equipment. 

 The Company shall compensate the Insured for Loss or Damage of Golf Equipment actually 
incurred at the maximum amount of no more than the sum insured as specified in the schedule per 
item, pair, or set. The Company may pay compensation, or choose to replace or repair the Golf 
Equipment, with wear and tear and depreciation deducted. If the Company assesses the damages 
incurred and considers that it is not worth repairing, the Company will compensate the Insured as if 
the equipment was lost. 
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 2. Special prize for hole-in-one 

  2.1 If the Insured makes a hole-in-one in an official competition which is held on a 
standard 18-hole golf course overseas and open to the general public under the rules and regulations 
thereof, and the hole-in-one is certified by signatures of the contestant, golf course manager, and 
organizer, the Insured is entitled to receive prize money as specified in the schedule. 

  2.2 If the Insured makes a hole-in-one in golf other than the competition as per 2.1, 
and the hole-in-one is made on a standard golf course overseas for which certification by the golf 
course manager’s signature is provided, the Insured is entitled to receive prize money as specified in 
the schedule. The Insured shall receive only one special prize for the hole-in-one during the period of 
insurance. 

Limitation of Liability 

 1. During the period of insurance, the Company shall pay benefits under the insuring 
agreement on golf equipment, and hole-in-one coverage benefit totaling no more than the amount 
specified in the schedule. 

 2. For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may claim 
indemnity under one of the following: the insuring agreement on Golf Equipment and hole-in-one 
coverage benefit; the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or Personal Effects benefit; 
or the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects and Laptop due to Natural 
Disaster benefit (if any). 

Exclusions (only applied to the Golf Equipment and Hole-in-One Coverage Benefit TA29) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover costs of Golf Equipment arising 
from or as a result of the following causes. 

 1. Loss or Damage of golf balls or golf clubs during the actual game on a golf course or 
practice at a driving range. 

 2. Loss or Damage arising from wear and tear or repair procedures, or occurring during the 
said repair as a result of the damage. 

 3. Loss or Damage as a result of the Insured’s intentional act or gross negligence. 

 4. Loss or Damage arising from confiscation or detention by customs or other authorities 

 5. Loss or Damage covered under any other insurance policy. 
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Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

TA30 

Insuring Agreement 

Rental Car Deductible Benefit 

Coverage 

 This insurance covers any excess of the motor insurance policy for cars rented by the Insured 
in the case that the Insured is liable under the law to compensate Loss or Damage incurred during his 
or her Overseas Trip. 

Conditions for Coverage 

 a) The car must be rented from a car rental company with a license to operate a car rental 
business. 

 b) The car rental agreement must require the Insured to take out first-class motor insurance 
covering Loss or Damage of the rented car during the rental period. 

 c) The Insured must comply with every and all conditions of the car rental company under the 
rental agreement, and the Insurer’s conditions thereunder, including laws, rules, and regulations of 
that country. 

Exclusions (only applied to the Rental Car Deductible Benefit TA30) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover rental car Deductible arising from 
or as a result of the following causes. 

 1. Loss or Damage arising from driving of rental car in violation of the conditions under the 
rental agreement, or incurred outside a public road or due to violation of the laws, rules and 
regulations of the country. 

 2. Loss or Damage arising from wear and tear, deterioration, eating away by insects or 
rodents, defects or hidden damage. 
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Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

TA32 

Insuring Agreement 

Trip Delay Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage in the case that the Public Conveyance that runs as per the 
Insured’s travel schedule prepared for his or her Overseas Trip delays for a minimum of six (6) 
consecutive hours counting from the time specified in the travel plan, provided to the Insured due to 
unfavorable weather, defective tools and equipment, or strike, or other performance by Public 
Conveyance employees that prevents it from traveling. The Company shall pay compensation in the 
amount of the sum insured as specified in the schedule for Public Conveyance delay with respect to 
every six (6) full consecutive hours of delay. 

 

Section 5: Attachments 

 If the contents in the attachments are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the 
contents in the attachments shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance 
agreement in the Policy shall remain effective. 



(Translation) 

                                                                                                                          Policy Wording TG Inter_individual_Eng  07/15 

Travel Guard Global Travel Insurance 
Important: please read. 

TG Exclusion 1 

Additional Extension of General Exclusions  

(as attachment to the Travel Guard Global Travel Insurance) 

 

 It is agreed and understood that the insurance under the Policy to which this attachment is 
attached during the period of insurance shall not cover Loss or Damage, Injury, Sickness, or liability 
under the law arising from, as a result of, or directly or indirectly occurring in the following period. 

 1. Any trip to, pass or within Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, 
Liberia, Sudan or Syria. 

 2. The Insured’s action related to: 

  2.1 Terrorism, 

  2.2 membership of terrorist organization, 

  2.3 smuggling of narcotics or trade related to narcotics; or 

  2.4 smuggling of nuclear, chemical or biological weapons. 

 If the contents in this attachment are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the 
contents in this attachment shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance 
agreement in the Policy shall remain effective. 

Attachment No.: Forming a part of the Policy No.: Made on: 

Insured’s name: 

Validity period: starting from     time: ending on: time: 

Premium: Stamp duty: Baht Tax: Baht Total: Baht 
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Summary of the insurance plans for the global travel insurance policy 
Travel Guard Global Travel Insurance 

  
This insurance policy provides coverage for the insured persons who travel overseas, which are 

trips outside the territory of their countries of residence. The essence of the policy is as described below. 

 
Insurance period 

 It is the period of each trip by the insured, which starts and ends within the insurance period. 

 1. Single Trip – to cover a single trip; the coverage starts two hours before the insured travels out 
of Thailand, and ceases when the insured arrives at his or her residence in Thailand, or within two hours 
from the time of arrival in Thailand, or until the end of the insurance period, whichever occurs first. 

 2. Annual Trip – to cover several trips within the insurance year; the coverage period for each trip 
is the same as that for Single Trip insurance, but each travel period is limited to 120 days. If the insured 
receives medical treatment during the effective period of the insurance policy and needs to continue the 
medical treatment as an in-patient, this insurance policy will extend the coverage until the insured leaves 
the hospital or a medical clinic. 

 
Payment of insurance premium and premium refund 

 1. The insured shall pay the insurance premium before the commencement of coverage. 

 2. For Single Trip coverage, the insured may not terminate this insurance policy after the 
insurance policy has become effective. 

 3. For Annual Trip coverage, either the insured or the Company may terminate the insurance 
policy as below. 

  3.1 The Company may terminate the insurance policy by giving a prior written notice 
of no less than 15 days by registered mail to the insured at the last address given to the Company. The 
Company will refund the premium to the insured after the deduction of premium for the effective period 
of the insurance policy. 

  3.2 The insured may terminate the insurance policy by giving the Company a written 
notice, and will receive a refund of premium after the deduction of the premium for the effective period of 
the insurance policy at the short-term premium rate as per the table below. 

 
Short-term insurance premium rate 

Insurance period 
(not exceeding/month) 

Percentage of full-year 
insurance premium 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
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Insurance period 
(not exceeding/month) 

Percentage of full-year 
insurance premium 

8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
 
General exclusions 

 This insurance does not cover injury, sickness, or loss or damage arising from, or in consequence 
of, the following cause or at the following times: 

 1. suicide, attempted suicide, or self-inflicted injury; 

 2. war, invasion, hostile acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations, whether 
war be declared or not, or civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, civil commotion, revolution, coup 
d'état, declaration of martial law, or any incident causing the declaration or maintenance of martial law; 

 3. terrorism by chemical weapons, bio-weapons, and/or nuclear weapons or other weapons; 

 4. radiation or radioactivity from any nuclear fuel or any nuclear refuse arising from the 
combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission or fusion; 

 5. explosion of radioactivity or nuclear component or other hazardous material that may 
cause explosion in a nuclear process; 

 6. the incident occurred in the country or territory excluded from the coverage as specified 
in the annex (if any); 

 7. illegal willful acts of the insured, or confiscation of property, or retention or destruction 
by the customs authority or other competent officers, breach of governmental rules and regulations, or 
ignorance of the insured in taking appropriate precautions to avoid claims under the insurance policy after 
being warned through or by the general mass media about the intention to cause strike, riot, or civil war; 

 8. while the insured is not physically fit for travel, or travels contrary to the advice of an 
authorized physician; 

 9. while the insured has any mental disorder, psychotic disorder, or disease in the nervous 
system; and 

 10. the insured travels with the intention of receiving medical treatment of any kind. 
 

Coverage agreements under the insurance plan 

Coverage agreement Plan A and Plan B Plan C Plan D 
TA1 benefits for medical expenses incurred overseas. ๏ ๏ ๏ 

TA2 benefits for medical expenses incurred in Thailand. ๏ ๏ ๏ 

TA6 benefits for death, loss of limb, eyesight, or total 
permanent disability due to an accident. 

๏ ๏ ๏ 
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Coverage agreement Plan A and Plan B Plan C Plan D 
TA7 benefits for emergency medical evacuation or 
repatriation to country of domicile. 

๏ ๏ ๏ 

TA8 benefits for repatriation of mortal remains or ashes to 
country of domicile. 

๏ ๏ ๏ 

TA11 benefits for hospital visitation. ๏ ๏  

TA12 daily benefits for medical treatment as an in-patient 
in a hospital. 

๏ ๏  

TA16 benefits for trip postponement or cancellation. ๏ ๏  
TA17 Benefits for trip curtailment expenses, including 
aircraft hijacking. 

๏ ๏  

TA19 benefits for loss of personal money. ๏   
TA20 benefits for loss of or damage to personal baggage or 
property. 

๏ ๏  

TA21 benefits for loss of or damage to baggage, property, 
including a computer notebook due to natural disaster. 

๏ ๏  

TA23 benefits for loss of travel documents. ๏   

TA24 benefits for baggage delay. ๏ ๏  

TA25 benefits for missed connecting flights. ๏ ๏  

TA27 benefits for third-person liability. ๏ ๏ ๏ 

TA28 coverage for emergency telephone call charges. ๏ ๏ ๏ 

TA29 coverage and benefits for golf equipment and holes-
in-one. 

๏   

TA30 coverage for rental vehicle excess. ๏ ๏  

TA32 coverage for travel delay. ๏ ๏  

 
Note: The coverage agreements under Insurance Plan A and Plan B contain the same coverage but for 

different sums insured. 

 
Attachment to insurance plans 

 TG - Exclusion 1 Extension of general exclusions 

 
Note: 

1. Complete and detailed coverage and conditions shall be in accordance with the accident insurance 
policy for a specific group of insured persons approved by the Office of Insurance Commission (OIC). 

2. The Company may select coverage agreements or attachments for the preparation of an insurance 
plan. 

 


