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 โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกันภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี และเพื่อ

เป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัที่ผู เ้อาประกนัภยัตอ้งชําระภายใตข้อ้บงัคบั เ งื ่อนไขทัว่ไปและขอ้กาํหนด 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกันภยัน้ี บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยั

ดังต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 คําจํากดัความ 

 ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็น

ความหมายเดียวกันทั้ งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์

ประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้ ขอ้กาํหนด เอกสารแนบทา้ย ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั และ

เอกสารสรุปสาระสําคัญ เง่ือนไขทั่วไป ความคุ ้มครองและข้อยกเว้นตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยัเดียวกนั 

บริษทั หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

อุบติัเหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทาํใหเ้กิดผล

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดย

เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการติดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั 

ความสูญเสีย หรือความ

เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภยัโดยอุบัติเหตุและทาํให้ผูเ้อา

ประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ 

หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั 

ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อเหตุการณ์

แต่ละคร้ัง 

แพทย ์ หมายถึง ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตไดข้ึ้นทะเบียนอย่าง

ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม

ในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทาง การแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท่ี้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม   

ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาํแนะนําจาก

แพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ี

เหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ   

ผูป่้วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกหรือในห้อง

รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึง

ไม่มีความจาํเป็นตามขอ้วินิจฉัยและขอ้บ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทย์

ในการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว้

คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ี มีจาํนวนบุคลากรทางการแพทย์

ท่ีเพียงพอ ตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี

ห้องสําหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็น

โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว้

คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวช

กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาํเนินการโดย

แพทยท์าํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไว้

คา้งคืนได ้

มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ท่ีเป็นสากลและ

นาํมาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ

สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการ

ชนัสูตร  หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

ความจาํเป็นทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี    

(1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ

ผูรั้บบริการ  

(2)  ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ

ปัจจุบนั 

(3)  ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผู ้รับบริการหรือของครอบครัว

ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

(4)  ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี

เหมาะสม ตามความจาํเป็นของภาวการณ์บาดเจ็บ ของผูรั้บบริการนั้นๆ 
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ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นและ

สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับการ

ให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บ

กบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซ่ึง

ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอา

ประกนัภยั 

(Pre-existing conditions) 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับผูเ้อา

ประกนัภยัภายใน 12 เดือนก่อนวนัออกเดินทาง ซ่ึงมีนยัสําคญัเพียงพอท่ีทาํ

ให้บุคคลทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทาํให้แพทยพ์ึง

ใหก้ารวินิจฉยั ดูแล หรือรักษา หรือทาํใหแ้พทยพ์ึงใหก้ารวินิจฉยั ดูแล หรือ

รักษา 

เอดส์ (AIDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจาก

การติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวย

โอกาส เน้ืองอก ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรคหรือการ

เจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV 

(Human Immuno Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง

แต่ไม่จํากัด เฉพาะเ ช้ือ ท่ีทําให้ เ กิดโรคปอดบวม  หรือปอดอัก เสบ 

(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีทาํให้เกิดโรคลาํไส้อักเสบหรือ

เร้ือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ี

แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง 

(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s 

Sarcoma เน้ืองอกเซล นํ้ าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central 

Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัใน

ปั จ จุบัน น้ีว่ า เ ป็ น อ า ก า รข อง ภู มิ คุ ้ม กัน บ ก พ ร่ อง (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้คนท่ีเป็นเสียชีวิต อย่าง

กระทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กันบกพร่อง (AIDS) ให้

รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีทาํให้เยื่อ

สมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบัแต่วนั

ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 
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การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซ่ึงใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทนหรือท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทาํเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 

ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเพื่อต้องการส่งผลให้

รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ใน

ภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ 

 

หมายถึง 

 

บริษัทหรือนิติบุคคล หรือตัวแทนของบริษัทท่ีให้ความช่วยเหลือใดๆ          

ซ่ึงบริษทัได้แต่งตั้งขึ้นในเวลาใดๆ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผูเ้อา

ประกันภัย ซ่ึงกําหนดไว้ในข้อตกลงคุ ้มครองท่ีบริษัทออกให้ก่อนการ

เดินทาง 

ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง รูปแบบการขนส่งท่ีให้บริการเป็นประจาํตามตารางเวลาและดาํเนินการโดย

บริษทัขนส่งท่ีมีใบอนุญาตตามกฎหมายโดยมุ่งหมายให้สาธารณชนใน

ทอ้งถ่ินใช้เป็นเคร่ืองมือในการเดินทางท่ีประเทศนั้นๆ ยอมรับ เช่น ยาน

ขนส่งทัว่ไป รถโดยสารประจาํทาง เรือโดยสารประจาํทางนํ้ า (แม่นํ้ า ลาํ

คลอง ทะเล มหาสมุทร) เรือเฟอร์ร่ี เรือขา้มฟาก ยานเหนือนํ้ า (hovercraft) 

เรือไฮโดรฟอยล ์รถไฟ รถราง รถไฟลอยฟ้า และรถไฟฟ้าใตดิ้น ยกเวน้กรณี

การใช้ยานพาหนะสาธารณะดงักล่าวเพื่อการบรรทุกผูโ้ดยสารแบบให้เช่า

เหมาลาํ (Chartered) หรือจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของการทศันาจร ถึงแมว้่าจะ

เป็นการใหบ้ริการท่ีจดัขึ้นเป็นประจาํตามตารางเวลาก็ตาม 

ยานขนส่งทัว่ไป 

 

หมายถึง 

 

1.) เคร่ืองบิน และ/ หรืออากาศยานท่ีมีปีกท่ีติดตั้งถาวรซ่ึงให้บริการและ

ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร

อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการเก็บค่าโดยสารและเดินทางตาม

ตารางเวลา  

2.) เฮลิคอปเตอร์ท่ีให้บริการและประกอบการโดยสายการบินท่ีจดทะเบียน

เพื่อบรรทุกผูโ้ดยสารอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการเก็บค่าโดยสาร

และเดินทางตามตารางเวลาระหว่างท่าอากาศยานพาณิชยซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับ

ทัว่ไป หรือสนามบินพาณิชยส์ําหรับเฮลิคอปเตอร์ท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตาม

กฎหมาย      

ภูมิลาํเนา หมายถึง ประเทศใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้บริษทัราบว่าผูเ้อาประกนัภยัมีสัญชาติ

นั้นๆ 
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หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อกาํหนด 

2.1 สัญญาประกนัภัย 

 สัญญาประกันภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกันภยัในใบคาํขอเอาประกันภยัและ    

ข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่ีผูเ้อาประกันภัยลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภยัตามสัญญา

ประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระสําคญั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และ

ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ใน

ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะได้

จูงใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ

ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกันภยัได้แถลงไวใ้นเอกสารตาม

วรรคหน่ึง 

 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั        การ

เปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกันภยัจะตอ้งได้รับความยินยอมจากบริษทัและได้บนัทึกไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

 ระยะการเดินทางแต่ละคร้ังของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะการเร่ิมตน้

และส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัซ่ึงระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

 2.3.1 ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายเท่ียว (Single Trip)  

 1) แบบไป-กลบั (Round Trip) 

  ระยะเวลาท่ีได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ให้เร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกันภยัเดินทางออกจาก

ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและดาํเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย

หรือภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใด

จะเกิดขึ้นก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี) ทั้งน้ี ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ัง

สูงสุดไม่เกิน 180 วนั 

 2) แบบเท่ียวเดียว (Single Trip) 

  ระยะเวลาท่ีได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ให้เร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกันภยัเดินทางออกจาก

ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและดาํเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงด่านตรวจคนเขา้เมืองของจุดหมาย
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ปลายทางในต่างประเทศหรือภายใน 2 ชัว่โมงนับแต่ถึงจุดหมายปลายทาง หรือจนกระทัง่ถึงวนัส้ินสุดะยะเวลาเอา

ประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี) 

 

 2.3.2  ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip)  

 ในกรณีท่ีความคุม้ครองแบบรายปีเพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ัง โดยให้มีระยะเวลาเอาประกนัภยัในแต่ละ

คร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไมเ่กิน 180 วนั 

 หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและจาํเป็นตอ้ง

รับการรักษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยั

ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือผูเ้อาประกันภยัมีเหตุจาํเป็นตอ้งขยายความคุม้ครองถึงช่วง

ระยะเวลาเอาประกนัภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีล่าช้าออกไป เน่ืองจากมีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้ 

อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดบ้งัเอิญเกิดขึ้น กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะขยายระยะเวลาการเอา

ประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหค้วามคุม้ครองครอบคลุมจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลง 

 

2.4 การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 ผูผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความ

สูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุ

จาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

 

2.5 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

2.5.1 การเรียกร้องผลประโยชน์เน่ืองจากการเสียชีวิต 

ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 

โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) ใบมรณบตัร 

3) สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 

4) สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ  

5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 

6) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

7) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  

2.5.2 การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 

ผูเ้อาประกันภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า

สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
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1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

5) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

 2.5.3 การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ 

หรือผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือผลประโยชน์

รายวนัสาํหรับการรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน   

  ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการสาํคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 

3) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

4) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

 ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี

รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั

ไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภยัอ่ืนมาแลว้ให้ผูเ้อาประกันภัยส่ง

สาํเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

2.5.4 การเรียกร้องผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว 

5) สาํเนาใบมรณบตัร ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ 

สมาชิกของครอบครัว 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.5 การเรียกร้องผลประโยชน์การลดจาํนวนวนัเดินทาง  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 8 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งลดจาํนวนวนัเดินทางเน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือ การเจ็บป่วยของผูเ้อา

ประกนัภยั และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว 

5) สําเนาใบมรณบตัร ในกรณีท่ีตอ้งลดจาํนวนวนัเดินทางเน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ 

สมาชิกของครอบครัว 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.6 การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตวัและผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการ

เดินทาง 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

5) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.7 การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัและ

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอัน

เน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษทั     

ผูข้นส่ง กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยูใ่นความควบคุมของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง  

  5) รายการและราคาของท่ีสูญเสียหรือเสียหาย 

  6) สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

7) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 9 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

2.5.8 การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางและผลประโยชน์การล่าชา้ในการเดินทาง 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) จดหมายแจง้จากผูท่ี้มีอาํนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น 

5) หลกัฐานท่ีระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าชา้ ท่ีออกโดยสายการบินพาณิชยห์รือผูข้นส่ง 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.9 การเรียกร้องผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทาง 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) หลกัฐานแสดงการพลาดการต่อการเดินทาง ท่ีออกโดยสายการบินพาณิชยห์รือผูข้นส่ง 

5) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.10 การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.11 การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 10 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

4) สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.12 การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสาํหรับรถเช่า 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.13 การเรียกร้องผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.14 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

5) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

2.5.15 การเรียกร้องผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยเพื่อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลบั

ภูมิลาํเนา 
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ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ  

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) ติดต่อและรีบแจง้บริษทัหรือ บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ 

2) ในกรณีผูเ้อาประกันภัยบาดเจ็บในถ่ินทุรกันดาร ผูเ้อาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถ่ินเพื่อทําการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น (First Aid) หลังจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีในการ

เคล่ือนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์าํหรับการรักษาในขั้นต่อไป 

2.5.16 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนา  

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

1) ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือ บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน ทราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพกลบัภูมิลาํเนา 

2) ให้ผูรั้บประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมเอกสารท่ีจาํเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตใหค้รบถว้นส่งบริษทัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเสียชีวิต 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงใหเ้ห็นวา่มี

เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะ

กระทาํไดแ้ลว้ 

2.6 การคํานวณเบีย้ประกนัภัยและการปรับปรุงเบีย้ประกนัภัย 

 ในกรณีท่ีมีการทาํประกนัภยัเป็นรายปี บริษทัจะคาํนวณเบ้ียประกนัภยัเบ้ืองตน้ โดยประมาณจากจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยั จาํนวนผูเ้อาประกนัภยั และระยะเวลาเอาประกนัภยั และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยับริษทัจะทาํการ

ปรับปรุงเบ้ียประกนัภยัโดยคาํนวณจากจาํนวนเงินเอาประกนัภยั จาํนวนผูเ้อาประกนัภยั และระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ี

แทจ้ริง 

2.7 การตรวจทางการแพทย์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็นกบัการ

ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของ

บริษทั 

2.8 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทน

อยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป

ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทั้งน้ีจะ

ไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
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หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้

ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 

หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในวนัท่ีท่ีระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า

รักษาพยาบาล 

2.9 การชําระเบีย้ประกนัภัยและการคืนเบีย้ประกนัภัย 

 2.9.1  เบ้ียประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัทีโดยผูเ้อาประกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมมีผลบงัคบัตาม

วนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 2.9.2  ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบริษทัได้

ออกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) 

โดยมีหลกัฐานยนืยนัจากสถานทตูและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเร่ิมคุม้ครอง 

 2.9.3  ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกันภยั หรือบริษทัต่างสามารถใช้สิทธิ    

ในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี  

  1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 

วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ีย

ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบ้ียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้

ออกตามส่วน 

  2) ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้โดยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ 

และมีสิทธิได้รับเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหักเบ้ียประกันภยัสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้

บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 
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ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้ง

ฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้
 

2.10 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท  ข้อขัดแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการ

อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.11 เง่ือนไขบังคับก่อน 

 บริษทัจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั               ผูรั้บ

ประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไข

แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 

 การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ือง

จากสาเหตุหรือท่ีเกดิขึน้ในเวลาดังต่อไปนี ้

 3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

 3.2 สงคราม การรุกราน การกระทําท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้

มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ

ความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ

หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

 3.3 ขณะท่ีผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ

ปราบปราม 

 3.4 การก่อการร้าย 

 3.5 การกระทําโดยเจตนาท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทําลายโดย

ศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของผู้ เอาประกันภัยท่ีจะ

ดําเนินการป้องกันตามสมควรเพ่ือหลกีเลีย่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลงัจากได้รับ

การเตือนหรือแจ้งโดยส่ือมวลชนท่ัวไปเกีย่วกบัเจตนาการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง 

 3.6 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจาก

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงดําเนินติดต่อไปด้วย

ตัวเอง 

 3.7 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการ

ระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

 3.8 ขณะท่ีผู้ เอาประกันภัยเดินทางไปยัง หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก, อหิร่าน, อรัิก, อฟักานิสถาน, ไลบีเรีย, ซีเรีย, ซูดาน และคิวบา 

 3.9 ขณะท่ีเกดิขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะน้ํามัน อุโมงค์หรือเหมืองใต้ดิน 

 3.10 เม่ือผู้เอาประกนัภัยไม่อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคําแนะนําของแพทย์ ผู้

ได้รับอนุญาตให้รักษาโรค 

 3.11 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท 

 3.12 ผู้เอาประกนัภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพ่ือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด 
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หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครอง เฉพาะ

ขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัเท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

คําจํากดัความเพิม่เติม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึงการ

สูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมี

ขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ  ในอาชีพประจาํ 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกําหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุ ้มครองของ

กรมธรรมป์ระกนัภยั การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ  

ผูเ้อาประกันภยั โดยอุบติัเหตุและทาํให้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะ

ผูป่้วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

1  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 

2  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้น ไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ี

เกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตก

เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ

สายตาสองขา้ง 

4  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

  

สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

  

สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  

8   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

9   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
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ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนั

ไม่เกินจาํนวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงั

ไม่เตม็จาํนวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยสําหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัตเิหตุ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. การกระทําของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 

มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 

3. การแท้งบุตร 

4. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย    

โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกาํลงัขึน้หรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน    

5. ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขึน้หรือกาํลงัลง  หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

6. ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

7. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

8. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ 
 

คําจํากดัความเพิม่เติม 

แพทย์แผน

ไทยโบราณ 

หมายถึง แพทย์ไทยแผนโบราณท่ีได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรคโดย

สมุนไพรไทย ซ่ึงแพทยไ์ทยแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุ้นส่วน

ธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทางใดกบั

ผูเ้อาประกนัภยั 

แพทย์แผน

จีนโบราณ 

หมายถึง แพทยท่ี์ได้รับใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร โดยการ

ฝังเข็ม และการจดักระดูก แพทยจี์นแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกันภยั 

หุ้นส่วนธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือตวัแทนของผูเ้อาประกันภยั หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 
 

ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์

ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นอยา่งกะทนัหนัและไม่สามารถ

คาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัและขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ตอ้งได้รับ

การรักษาพยาบาลไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นและสมควร

ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

จริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหักดว้ย

ความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

ในกรณีการบาดเจ็บเน่ืองจากประสบอุบติัเหตุในต่างประเทศ และจาํเป็นตอ้งรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยโบราณ

หรือแพทยแ์ผนจีนโบราณ ยกเวน้การแตกหรือหักของกระดูก บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ช้จ่ายไป

จริงสูงสุดไมเ่กิน 1,500 บาท ต่อคนต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  

ค่าใชจ่้ายท่ีคุม้ครอง มีดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 

2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก

จดัเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ และพยาธิวิทยาค่า

ตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉยัโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล ค่าใชจ่้ายในการใชห้รือให้บริการ 

อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทยน์อกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตดั 
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และอุปกรณ์ในห้องผ่าตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหว่างท่ีพกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สําหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่ 14 วนั 

5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนกั หรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช

กรรมจดัใหส้าํหรับผูป่้วยและค่าการพยาบาลประจาํวนั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอ่ืนใด บริษทั

จะชดใชค้่ารักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนท่ีเกินกวา่จาํนวนท่ีเบิกคืนได ้

การรักษานอกประเทศไทย  

 การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุ ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี บริษัทจะจ่าย 

ค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

ข้อจํากดั  

 1. ค่าหอ้งสาํหรับผูป่้วยใน จาํกดัไม่เกิน วนัละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ขอ้จาํกดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษาใน

หอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 

3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายท่ีเป็นมาตั้งแต่กาํเนิด 

4. การรักษาตัวเพ่ือพกัผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การนวดเพ่ือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ         ค่า

ตรวจรักษาใดท่ีมิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

6. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวัน้ํา ซ่ึงเกดิจากบาดแผลท่ีได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 

7. การรักษาโรคหรือภาวะหท่ีเกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง

พนัธุกรรม 

8. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

9. การรักษาใดๆ ท่ีเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 
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10. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 

ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic) 

11. อุปกรณ์คํา้ยัน กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการ

พูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

12. ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการ

บูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ

การรักษาอนัจําเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

13. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกดิขึน้เพ่ือหวังผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 

14. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพ่ือแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งท่ีจําเป็นต้องกระทํา

อนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดิม 

15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดจากแพทย์ท่ีเป็นผู้เอาประกันภัยเองหรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ

ผู้เอาประกนัภัย 

16. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง การถูกสัตว์ทําร้าย 

และวัคซีนป้องกนับาดทะยักภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

17. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

18. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกด้ีวย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึน้หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 

หรือเคร่ืองร่อน 

19. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

20. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกุม 

21. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของผู้เอาประกนัภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

22. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จด

ทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

23. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

24. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน

หลงัเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเส่ือม 

(Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 

(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 22 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนา 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองผลประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัภยัได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการ

เดินทางและจาํเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัความจาํเป็นตามความเห็นหรือคาํแนะนําของ

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจเพือ่ใหก้ารรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสม 

หรือเพื่อนาํผูเ้อาประกันภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา บริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนยา้ยดงักล่าวโดยตรงให้แก่ 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ 

วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินน้ี บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหรือตัวแทนผูมี้อาํนาจของ 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะตดัสินใจและกาํหนดเก่ียวกบัวิธีการรูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและจุดหมายปลายทางซ่ึง

อาจรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธีการขนส่งอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม 

และอยูบ่นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจาํเป็น 

ความคุม้ครองคา่ใชจ่้ายท่ีกาํหนดน้ีเป็นค่าใชจ่้ายสําหรับการบริการซ่ึงกาํหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดยบริษทั

ท่ีไดรั้บมอบอาํนาจสําหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดขึ้นตามความ

จาํเป็นซ่ึงเป็นผลจากการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศภูมิลาํเนาของผูเ้อา

ประกนัภยัตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ

เคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนาเท่าน้ัน) 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริการใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติัและจดัการโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหรือผูแ้ทนผูมี้

อาํนาจของบริษทัท่ีได้รับมอบอาํนาจจะไม่ได้รับความคุม้ครองภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ี เวน้แต่ว่าผูเ้อาประกันภยั 

หรือผูร่้วมเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อบริษทัท่ีได้รับมอบอาํนาจและมีเหตุผลอนัสมควร สําหรับ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหวา่งการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ย

กลบัประเทศภูมิลาํเนา ในกรณีน้ีบริษทัสงวนสิทธิการชดใชเ้งินท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดส้ํารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วน

ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นสําหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น เป็นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกนัในสภาวการณ์เช่นนั้นท่ี

บริษทัท่ีได้รับมอบอาํนาจกาํหนด และมีจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ

เคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนาเท่าน้ัน) 

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

หรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 23 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการท้ังปวงท่ีผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบท่ีจะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีรวมอยู่ใน

ค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 

2. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 24 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมิลาํเนา 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยัท่ี

เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง และทาํให้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือ      

การเจ็บป่วยนั้น บริษทัท่ีได้รับมอบอาํนาจหรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของ บริษทัท่ีได้รับมอบอาํนาจจะดาํเนินการจัด

เตรียมการนาํศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา โดยบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นสาํหรับการส่ง

ศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมิลาํเนาโดยตรง ให้แก่ บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดมี้การสํารองจ่ายไปก่อน บริษทัจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของ    

ผูเ้อาประกันภัย ตามจํานวนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงสําหรับการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผูจ้ ัดการศพ 

(สปัเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลําเนา

เท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศอัน

เกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการท้ังปวงท่ีบุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ   

ท่ีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดินทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ 

2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ือการขนส่งศพของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติ และจัดเตรียมการโดยบริษัทท่ีได้รับมอบ

อาํนาจ 

3. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 25 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 
 

ความคุ้มครอง 

การประกันภัยน้ีให้ความคุ ้มครองกรณีผู ้เอาประกันภัยจําเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ี

เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภยั บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อาประกันภยัในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

1. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาในต่างประเทศ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อา

ประกันภัยตามท่ีเกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยน้ี

นบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 

2. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาต่อในประเทศไทย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัต่อใน

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัตามท่ีเกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยจะ

จ่ายเงินชดเชยใหภ้ายหลงัระยะเวลาท่ีเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลแลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

ผู้ป่วยในเท่าน้ัน) 

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

จากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 

2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายท่ีเป็นมาตั้งแต่กาํเนิด 

3. การรักษาตัวเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับการ

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

4. การรักษาโรคทางพนัธุกรรมทุกชนิด 

5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

6. การรักษาใดๆ ท่ีเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 

7. การรักษาพยาบาลในประเทศไทยท่ีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative 

Medicine) ไดแก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic) 

8. การบริการหรือการผ่าตัดท่ีไม่จําเป็น 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

9. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ ลดความอ้วน หรือการรักษาเพ่ือแก้ไขความบกพร่องของร่างกายการศัลยกรรม

เสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งท่ีจําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ 

เพ่ือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดิม 

10.  การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกาํลังขึน้หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 

หรือเคร่ืองร่อน 

11.  การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

12. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขึน้หรือกาํลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียน

เพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

13.  การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทาง 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  

การบาดเจ็บสาหัสหรือ

การเจ็บป่วยรุนแรง   

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ตอ้งไดรั้บการรักษาโดยแพทย์

ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือการ

เจ็บป่วยรุนแรงนั้น เป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือสมาชิกของครอบครัว 

ไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์า่เป็นอนัตรายต่อชีวิต และไม่สมควรท่ีจะเดินทาง

หรือเดินทางต่อไปสาํหรับการเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย บตุร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา มารดา 

ของคู่สมรส 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเกิดขึ้นภายใน   

30 วนั ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตามขอ้ 3) อนัมีสาเหตุมาจาก 

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกันภัย และ/หรือสมาชิกของ

ครอบครัว ซ่ึงเป็นเหตุทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดการได ้

2. การเกิดการนดัหยดุงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั ทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางตามกาํหนดการได ้

3. เม่ือท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม ้นํ้าท่วม

หรือภยัธรรมชาติคลา้ยกัน ได้แก่ พายุไตฝุ้่ น สึนามิ แผ่นดินไหว ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวนัออกเดินทางทาํให้ผูเ้อา

ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดเวลาได ้

4. ไดรั้บหมายเรียกใหเ้ป็นพยานท่ีศาล หรือไดรั้บหมายบงัคบัจากศาล 

 บริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายแก่ผูเ้อาประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้น

หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางท่ี

เกิดขึ้น ไดแ้ก่ เงินมดัจาํค่าเดินทาง ค่าซ้ือตัว๋ล่วงหน้า และ/หรือค่าท่ีพกั ค่าอาหารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหน้า 

เฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงไม่ไดรั้บการชดใชจ้ากแหล่งอ่ืน และเป็นผลต่อเน่ืองจากการเล่ือนหรือการบอก

เลิกการเดินทางก่อนวนัเร่ิมตน้การเดินทางและ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีผูเ้อาประกันภยัตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายความ

คุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการ

เล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางนั้น 

 สําหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้ ณ วนัท่ี   

ผูเ้อาประกนัภยัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีแลว้ กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีถือ

เป็นอนัส้ินสุดความคุม้ครอง 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางเท่าน้ัน) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง อันเกิดจาก

หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล 

2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชําระหนี้สิน หรือการขาดการชําระหนี้ของบริษัทจัดการท่องเท่ียวหรือ

ผู้ทําการขนส่งอนัเป็นสาเหตุให้มีการเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทาง 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนท่ียังมีผลบังคับ หรือโครงการ

ของรัฐบาล หรือการท่ีจะได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการท่องเท่ียว หรือ

ผู้ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกีย่วกบัการเดินทาง อาหาร และท่ีพกั 

4. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

5. การทําประกันภัยนี้ภายในเวลาตํ่ากว่า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส

จากอุบัติเหตุของผู้เอาประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัว) 

6. การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแผนการเดินทางของผู้ เอา

ประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัว 

7. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากโรคทางจิต หรืออาการทางจิตทุกชนิด 

8. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางท่ีผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกันภัยนี ้

9. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย(Pre-existing Conditions) 

10. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพนัทางธุรกิจ หรือหน้าท่ีความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรือ

สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย 

11. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 

12. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากการกระทําท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูก

ดําเนินคดีอาญา 

13. การเล่ือนหรือการบอกเลกิการเดินทางท่ีผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว หรือผู้จัดการทัวร์ หรือ     ผู้

ให้บริการขนส่งหรือท่ีพกัในทันทีท่ีทราบว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องเล่ือนหรือบอกเลิกการเดินทางท่ีจัดเตรียมไว้ เว้น

แต่พสูิจน์ได้ว่ามีเหตุจําเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีกระทําได้

แล้ว 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดินทาง 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครอง หากกาํหนดการเดินทางโดยเคร่ืองบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟของผูเ้อา

ประกนัภยัตอ้งล่าช้าออกไปจากกาํหนดการเดินทางตามปกติท่ีระบุไวใ้นตารางการเดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย      

6 ชัว่โมงติดต่อกนั หรือตามเวลา (ถา้มี) ท่ีระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัอนัเน่ืองมาจาก  

1. สภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเดินทางจนเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการขนส่งทางเคร่ืองบิน หรือเรือเดิน

สมุทร หรือรถไฟเล่ือนการเดินทางออกไปเพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 

2. การบกพร่อง หรือการทาํงานผิดพลาด การชาํรุดเสียหาย การขดัขอ้งของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของ

เคร่ืองจกัรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 

3. การประทว้ง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผูป้ระกอบการขนส่งทางเคร่ืองบิน หรือของท่าอากาศยาน  

หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 
 

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ท่ีออกโดยผูข้นส่งโดย

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับการเดินทางล่าชา้ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรับการเดินทาง

ล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่โมง หรือตามเวลา (ถา้มี) ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั

ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทางเท่าน้ัน) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทางอนัเกดิจากหรือสืบเน่ือง

จากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. การท่ีผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึน้เคร่ืองบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ตามเวลาท่ีกําหนด

ในรายละเอียดของการเดินทางท่ีได้ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัย(เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน

หรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการขนส่งทางเคร่ืองบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดิน

สมุทร หรือรถไฟ)  

2. ความเสียหายท่ีผู้เอาประกันภัยไม่มีหนังสือแจ้งจากสายการบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟหรือผู้แทนจําหน่ายบัตร

โดยสารท่ีระบุถึงสาเหตุการล่าช้าและระยะเวลาของการล่าช้า 

3. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของอากาศยานสายการบินพาณิชย์ หรือ

กรณีพิพาททางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการขนส่งทางเคร่ืองบินท่ีเกิดขึ้นอยู่ก่อนหรือกําลังดําเนินอยู่ขณะท่ี      

ผู้เอาประกนัภัยซ้ือการประกนัภัย 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 30 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

4. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคําส่ังหรือคําแนะนําจากหน่วยงานควบคุมท่ีเกี่ยวข้องหรือ

จากรัฐบาลของประเทศน้ันๆ 

5. การท่ีผู้เอาประกนัภัยมาถึงสนามบินหรือท่าเรือ หรือชานชาลารถไฟ ล่าช้ากว่าเวลาตรวจบัตรโดยสารก่อนขึน้เคร่ือง 

(เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการขนส่ง

ทางเคร่ืองบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ) 

6. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางท่ีจองไว้ รวมถึงความผิดพลาด 

การละเลย หรือการผิดสัญญาโดยผู้ให้บริการท่ีเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของการเดินทางท่ีจองไว้หรือไม่ว่าจะโดยบริษัท

ตัวแทนท่องเท่ียวหรือผู้จัดทัวร์ท่ีเป็นผู้จองการเดินทางน้ัน 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางผู้เอาประกนัภัย 

8. ผู้ เอาประกันภัยท่ีมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือท่ีพักในทันทีท่ีทราบว่ามี

ความจําเป็นท่ีจะต้องเดินทางล่าช้าจากตารางการเดินทางท่ีจัดเตรียมไว้เว้นแต่พสูิจน์ได้ว่ามีเหตุจําเป็นอนัสมควรจึง

ไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีกระทําได้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 31 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทาง 
 

ความคุ้มครอง 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัพลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสาํหรับการเดินทางโดยยานขนส่งทัว่ไป และ/หรือ 

ยานพาหนะสาธารณะท่ีไดย้นืยนัการเดินทางตามตารางการเดินทางแลว้ ณ จุดท่ีตอ้งมีการเปล่ียนถ่ายยานพาหนะ      อนั

เน่ืองมาจากการล่าชา้ของยานขนส่งทัว่ไป และ/หรือ ยานพาหนะสาธารณะท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายยานพาหนะนั้น 

และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอ่ืนท่ีจะออกเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา 6 ชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเดินทางมายงั

จุดเปล่ียนถ่ายยานพาหนะ  

 ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีระบุระยะเวลา และสาเหตุการพลาดการต่อการเดินทางท่ีออกโดย      

ผูข้นส่งโดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการพลาดการต่อการเดินทางตามจาํนวนเงินเอาประกันภยั ให้แก่ผูเ้อา

ประกันภยัสําหรับการพลาดการต่อการเดินทางทุกๆ 6 ชั่วโมง หรือตามเวลา (ถา้มี) ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทางเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทางอันเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. เป็นผลมาจากท่ีผู้เอาประกนัภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดเร่ิมต้นท่ีออกเดินทางคร้ังแรกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม 

2. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคําส่ังหรือคําแนะนําจากหน่วยงานควบคุมท่ีเกี่ยวข้องหรือ

จากรัฐบาลของประเทศน้ันๆ 

3. ความเสียหายท่ีผู้เอาประกันภัยไม่ได้นําหนังสือแจ้งจากยานขนส่งท่ัวไป และ/หรือ ยานพาหนะสาธารณะ หรือ

ผู้แทนจําหน่ายบัตรโดยสารหรือรายการท่องเท่ียวน้ันระบุถึงสาเหตุของการล่าช้าและระยะเวลาของการล่าช้าของ

ยานขนส่งท่ัวไป และ/หรือ ยานพาหนะสาธารณะ 

4. ความล่าช้าท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ซ่ึงได้เร่ิมขึ้นหรือได้ประกาศก่อนวันท่ีออก

กรมธรรม์ประกันภัย หรือวันท่ีระบุไว้ในตั๋วเดินทาง หรือวันท่ีมีการยืนยันการเดินทางวันใดวันหน่ึงสุดแต่ว่าวันใด

จะมาก่อน 

5. กรณีท่ีมีการต่อเคร่ืองบินของเท่ียวบินต่อไม่ได้ขึน้ ณ สนามบินเดียวกันกับเท่ียวบินก่อนหน้าท่ีมาถึงหรือระยะเวลา

ตามตารางบินระหว่างเท่ียวบินก่อนหน้า และเท่ียวบินต่อห่างกนัน้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง 
 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  

การบาดเจ็บสาหัส หรือ

การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ตอ้งไดรั้บการรักษาโดยแพทย์

ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือ

เจ็บป่วยรุนแรงนั้นเป็นผลให้ผูเ้อาประกันภยัและ/หรือสมาชิกของครอบครัว

ไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์่าเป็นอนัตรายต่อชีวิต และไม่สมควรท่ีจะเดินทาง

หรือเดินทางต่อไปสาํหรับการเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ยา ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั และบิดา มารดา 

ของคู่สมรส 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดช้าํระไปสาํหรับค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าอาหารในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั และ/หรือค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามมาจาก

การท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยก่อนกาํหนดเน่ืองจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บสาหสั หรือการป่วยหนกั และแพทยแ์นะนาํใหเ้ดินทางกลบั 

2. สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั เสียชีวิต หรือไดรั้บการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

โดยไม่คาดหมาย 

3. ภยัธรรมชาติ ได้แก่ พายุไตฝุ้่ น สึนามิ หรือแผ่นดินไหว ทาํให้ผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถเดินทางตาม

กาํหนดการต่อไปได ้

4. การนดัหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของผูเ้อาประกนัภยั หรือ 

5. การถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามคาํแนะนาํของแพทย ์

บริษทัจะชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นโดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้น

ประหยดั ในกรณีท่ีเป็นไปได)้ หรือค่าท่ีพกัท่ีเกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าท่ีพกัท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้า 

หรือท่ีผูเ้อาประกันภยัตอ้งถูกริบมดัจาํ หลงัจากเร่ิมตน้การเดินทาง อนัเป็นผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ ทั้งน้ี ให้รวมถึง

ค่าใชจ่้ายใดท่ีเกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางเน่ืองจากถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามคาํแนะนาํของแพทย ์
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การลดจํานวนวันเดินทางเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การลดจํานวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

2. การลดจํานวนวันเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ท่ีผู้ เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 
 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  

ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัท่ีนาํติดตวัไปดว้ยในการเดินทาง 

ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ท่ีใช้ประจาํในบา้นโดยปกติแลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่นําติดตวัไปในขณะ

เดินทาง ไดแ้ก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จาํเป็นสําหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว เคร่ืองอาํนวย

ความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของท่ีระลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ        ท่ี

จาํหน่าย หรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

เคร่ืองประดับ หมายถึง ส่ิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ กาํไล ต่างหู จ้ี และนาฬิกาท่ีสวมใส่เป็น

เคร่ืองประดบัตามร่างกาย 

ส่ิงของภายในบ้าน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เส้ือผา้ และทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั 

หรือสมาชิกของครอบครัว หรือคนรับใช้ในบา้นท่ีอาศยัอย่างถาวรอยู่กับผูเ้อา

ประกนัภยั ยกเวน้ โฉนด พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เช็ค เช็คเดินทาง 

หลกัทรัพย ์เอกสารการเดินทางทุกประเภท เงินสด ธนบตัร 

ส่ิงของมีค่า หมายถึง เคร่ืองประดบัทาํดว้ยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอ่ืนๆ ผา้ขนสัตว ์นาฬิกา และอญัมณี 

หรือหินมีค่า 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั

ของผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยันาํติดตวัไปดว้ยและไดรั้บการสูญเสียหรือความเสียหายในระหวา่งระยะเวลาเอา

ประกนัภยั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ขณะท่ีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั     

ผูข้นส่งหรือสายการบิน การสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่าน้ีต้องได้รับการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่าย

บริหารของโรงแรมนั้น หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่งนั้น หรือ 

2. เป็นผลจากบุคคลใดๆ กระทาํการในลกัษณะเป็นการบงัคบัอย่างรุนแรง หรือโดยข่มขู่ หรือขู่เข็ญผูเ้อา

ประกนัภยัเพื่อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวันั้น และการสูญเสียหรือความเสียหายนั้น ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุนั้น               การ

เรียกร้องใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเช่นวา่นั้น 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หักดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) สําหรับการสูญเสียหรือ

ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผูเ้อาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัยและ
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กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัตามระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไวต้ามหนา้ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัซ่ึงบริษทัจะชดใช้ให้

ดงัน้ี 

1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญเสียหรือความเสียหายของส่ิงของไม่เกินจาํนวนเงินต่อช้ิน คู่ หรือชุด ทั้งน้ีไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. บริษทัอาจเห็นควรให้ชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม 

ในกรณีท่ีส่ิงของนั้นๆ มีอายไุม่เกิน 1 ปี 

3. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซ่ึงบริษทัจะ

หกัค่าเส่ือมราคาเม่ือเป็นท่ียอมรับกนัวา่มีการสึกหรอ และเส่ือมราคาในกรณีท่ีส่ิงของนั้นๆ มีอายเุกิน 1 ปี 

ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสีย

หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์

การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิน-วนั และข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง พร้อมกันใน

เหตุการณ์เดียวกนัได(้ถา้มี) 

เง่ือนไขเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ

ทรัพย์สินส่วนตัวเท่าน้ัน) 

1. ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าท่ีตาํรวจหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ    

อากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะท่ีผูเ้อาประกนัภยักาํลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐานการแจง้การสูญเสียหรือความ

เสียหายเป็นหนงัสือจากผูมี้อาํนาจของยานพาหนะนั้นๆ เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาํการดงักล่าวได ้เน่ืองจากเหตุ

จาํเป็นหรืออยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและทาํใหท่ี้ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํการอนัสมควรทั้งปวง เพื่อป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และถา้

หากทรัพยสิ์นท่ีว่านั้นสูญหายหรือเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เจา้หนา้ท่ีโรงแรม บริษทั

ขนส่ง หรือผูมี้อาํนาจของท่ีทาํการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 

3. ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกันภยั

เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้     

ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าท่ีจาํเป็น

เพื่อป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นวา่นั้น และจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั 

4. ผูเ้อาประกันภยัต้องดาํเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน เพื่อให้กระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตัวของผูเ้อา

ประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง

หรือทรัพย์สินส่วนตวเท่าน้ัน) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า

เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. สัตว์ ยานพาหนะท่ีเดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะน้ันด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ 

ยานพาหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เคร่ืองประดับมีค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง 

เคร่ืองเงินท้ังปวง คอนแทคเลนส์ เก้าอีม้ีล้อสําหรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสารการเดินทาง

เช่น หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับข่ี ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเท่ียว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือ

หรือกระเป๋าท่ีมีลักษณะการใช้โดยท่ัวไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ 

หรือของท่ีระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป 

กล้องถ่ายวีดีโอ แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา(รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ทุกชนิด 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากการสึกหรอ การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกดักนิ สัตว์ท่ีชอบทําลาย

พืช ได้แก่ หนู การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากผู้เอาประกันภัยดําเนินการใดๆ เพ่ือทํา

การซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีเช่า หรือให้เช่า 

5. การยึดทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่ง สินค้าผิดกฎหมาย 

หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีขัดต่อกฎหมาย 

6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยภายใต้

กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน การได้รับการชดใช้จากโรงแรม หรือบริษัทผู้ขนส่ง หรือสายการบิน เว้นแต่เฉพาะจํานวน

ค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าจํานวนท่ีเบิกคืนได้ บริษัทจะชดใช้ให้แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ีระบุไว้ในหน้า

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

7. การสูญเสียกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยท่ีส่งไปล่วงหน้า หรือของท่ีระลกึ และส่ิงของท่ีส่งทางพสัดุไปรษณีย์

หรือส่งทางเรือโดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 

8. การท่ีผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานท่ีสาธารณะ หรือการสูญเสียหรือความ

เสียหายท่ีเป็นผลมาจากการละเลยของผู้ เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความ

ปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน 

9. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า 

10. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลท่ีบันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดใน

ทํานองเดียวกนั 
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11. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

12. ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีผู้เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งหรือสายการบินได้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตวั  

รวมถึงคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ 
 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิวครบชุด รวมทั้งส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบท่ี

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แต่คอมพิวเตอร์มือถือ 

(Handheld computer) หรือเคร่ืองมือพกพาใดๆ จะไม่ถือวา่รวมอยูใ่นประเภทน้ี 

 

ความคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีสูญเสียหรือเสียหายจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ี

ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั

รวมถึงคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีผูเ้อาประกนัภยันาํติดตวัไปดว้ยหรือท่ีซ้ือมาในขณะเดินทางในต่างประเทศซ่ึงไดรั้บความ

เสียหายจากภยัธรรมชาติ (เช่น พายไุตฝุ้่ น สึนามิ แผน่ดินไหว เป็นตน้) ท่ีเกิดจากสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของ

ผูเ้อาประกนัภยั ณ จุดหมายปลายทางท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจริงแต่ไม่เกินจาํนวนเอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกันภยั 

หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) สาํหรับทรัพยสิ์นหน่ึงช้ินหรือหน่ึงคู่ หรือหน่ึงชุด 

บริษทัอาจชดใช้โดยเลือกท่ีจะจดัทดแทนหรือซ่อมแซมโดยคาํนึงถึงความสึกหรอ และค่าเส่ือมราคาดว้ย อน่ึง  

ค่าเส่ือมราคาอาจไม่มีผลบงัคบัต่อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีซ้ือมาภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี นบัจากวนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ ถา้ผูเ้อา

ประกนัภยัสามารถแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้อง อาทิ ตน้ฉบบัใบเสร็จหรือตน้ฉบบัใบรับประกนัสินคา้ เป็นตน้ 
 

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ

ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คอนัเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติเท่าน้ัน) 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหรือผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงแรม และ    สาย

การบินท่ีมีอาํนาจควบคุมดูแลสถานท่ีท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเกิดเหตุการณ์ และ

ตอ้งแนบบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวมาพร้อมกบัการเรียกร้องดว้ย 

2. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการทุกประการเท่าท่ีจะกระทาํได ้เก่ียวกบักระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัรวมถึง

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คโดย 

ก. ไม่ทิ้งไวใ้นสถานท่ีสาธารณะโดยไม่มีผูดู้แล และ 

ข. ตอ้งจดัการป้องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื่อให้ทรัพยสิ์นส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้ได้รับความ

ปลอดภยั ทั้งน้ีส่ิงของท่ีเป็นคู่หรือชุดจะถือว่าเป็นส่ิงของหน่ึงรายการ ไดแ้ก่ รองเทา้หน่ึงคู่ กลอ้งถ่ายรูปและเลนส์ และ

อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน 
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง

หรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คอนัเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า

เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. สัตว์ ยานพาหนะท่ีเดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะน้ันด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ 

ยานพาหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เคร่ืองประดับมีค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง 

เคร่ืองเงินท้ังปวง คอนแท็คเลนส์ เก้าอีม้ีล้อสําหรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสารการเดินทาง

เช่น หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับข่ี ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเท่ียว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือ

หรือกระเป๋าท่ีมีลักษณะการใช้โดยท่ัวไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ 

หรือของท่ีระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป 

กล้องถ่ายวีดีโอ แท๊บเลต็  

3. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากการสึกหรอ การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกินหรือแทะ สัตว์ท่ี

ชอบทําลายพืช ได้แก่ หนู หรือ การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากผู้ เอาประกันภัย

ดําเนินการใดๆ เพ่ือทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. การสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ท่ีเช่าหรือเช่าซ้ือ  

5. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเป็นผล

โดยตรง หรือโดยอ้อมจากการแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ สงครามกลางเมือง การยึดอาํนาจ หรือการดําเนินการโดย

หน่วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว การยึดทรัพย์หรือการทําลายภายใต้กฎ

ข้อบังคับด่านกักกันหรือศุลกากร การริบทรัพย์ตามคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมายหรือความเส่ียงจากการขนส่งหรือการขายของเถ่ือนหรือผิดกฎหมาย 

6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คท่ีเอาประกันภัย

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนใดหรือท่ีจะได้รับการชดเชยจากสายการบินอ่ืนใด โรงแรม หรือบุคคลอ่ืนใด เว้นแต่

เฉพาะจํานวนค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าจํานวนท่ีเบิกคืนได้ บริษัทจะชดใช้ให้แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ี

ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

7. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผู้เอา

ประกนัภัยท่ีส่งไปล่วงหน้าส่งทางไปรษณีย์หรือจัดส่งแยกต่างหาก 

8. การสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกดิขึน้เพราะผู้เอาประกนัภัยไม่ดูแลและป้องกนัทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร 

9. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออุปกรณ์ประเภทใด 

10. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลท่ีบันทึกในเทป บัตร แผ่นบันทึกข้อมูลหรือวัสดุอ่ืนใด 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 40 จาก 57 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

11. การสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสด ธนบัตร พันธบัตร คูปอง แสตมป์ ตั๋วเงินท่ีโอนสิทธิได้ โฉนด หนังสือ

สัญญา หลักทรัพย์ทุกประเภท การสูญหายของบัตรเครดิต หรือการเปลี่ยนทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจําตัว และ

ใบขับข่ี เอกสารการเดินทาง 

12. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยัในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั

มาถึงล่าชา้เน่ืองจากสายการบินหรือผูข้นส่งไดส่้งไปผิดสถานท่ีหรือสูญหายชัว่คราว 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัต่อการล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่โมง

เต็ม นบัจากเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางตามกาํหนดการการเดินทางจนกระทัง่ไดรั้บส่งมอบกระเป๋า

เดินทางโดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของ

กระเป๋าเดินทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น

ส่วนตวัและขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตัว

รวมถึงคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได(้ถา้มี) 

หนา้ท่ีในการรักษาสิทธิของบริษทัเพื่อการรับช่วงสิทธิ โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํทุก

อย่างเท่าท่ีจาํเป็นหรือเท่าท่ีบริษทัจะร้องขอให้ทาํตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั

เพื่อรักษาสิทธิของบริษทัในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่าน้ัน) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอันเกิดจาก หรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานทันทีต่อสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง ถึงการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางน้ัน 

2. การถูกยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือเจ้าหน้าท่ี

สนามบินหรือทางราชการหรือตํารวจประจําประเทศน้ันๆ 

3. การท่ีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาหนังสือยืนยัน หรือจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากสายการบิน หรือ

ผู้รับขนส่ง ณ วันและเวลาท่ีได้รับกระเป๋าเดินทางในท่ีล่าช้าน้ันคืน 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 
 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  

เอกสารการเดินทาง หมายถึง หนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขบัขี่ ตัว๋เดินทาง หรือตัว๋ท่องเท่ียว บตัรโดยสาร

ในการเดินทาง 

บัตรโดยสารในการ

เดินทาง 

หมายถึง บตัรโดยสารท่ีผูโ้ดยสารชาํระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการขนส่งทางบก ทางนํ้ า 

หรือทางอากาศ ซ่ึงดาํเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทจุริต 

โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะ โดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอยา่งรุนแรง และทาํให้เกิด

ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ีท่ีเก็บทรัพย์สินท่ีเอา

ประกันภยั จาการใช้เคร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์

หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้ งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ

พยายามกระทาํดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้กําลัง

ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยก์ารพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้ยื่นให้

ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระทาํความผิดนั้น หรือให้

พน้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 

 

ความคุ้มครอง 

บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีเกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไว้

ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สําหรับค่าใชจ่้ายในการขอทาํเอกสารการเดินทางใหม่ ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัท่ีตอ้งจ่าย

เพิ่มขึ้นเพื่อจดัหาเอกสารการเดินทางใหม่ทดแทน เอกสารการเดินทางท่ีสูญหายเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัถูกลกัทรัพย ์

ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์หรือโจรกรรม หรือภยัธรรมชาติ (เช่น พายุไตฝุ้่ น สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นตน้) ขณะท่ีอยู่ใน

ต่างประเทศ 

ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีอาํนาจในทอ้งท่ีเกิดเหตุภายใน   

24 ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น และการเรียกร้องค่าชดเชยจะตอ้งมีบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทางเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง อันเกิดจาก

หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ในกรณีท่ีไม่มีการรายงานการสูญหายท่ีเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีมีอํานาจในท้องท่ีเกิดเหตุ ภายใน 24 ช่ัวโมง

ภายหลงัจากเกดิเหตุ และ/หรือ ไม่มีบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

2. ในกรณีท่ีการสูญหายท่ีเป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้ เอาประกันภัยในการดูแลรักษา 

และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารการเดินทาง 

3. ในกรณีท่ีค่าขอเอกสารการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่อยู่ในแผนการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 

4. การสูญหายท่ีไม่ทราบสาเหตุ 

5. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ

ได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 

มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

6. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

7. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 

8. การสูญหายเน่ืองจากอตัราแลกเปลีย่นหรือค่าเส่ือมราคาของเอกสารน้ัน 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบัตรเครดิต 

คําจํากดัความเพิม่เติม 

บัตรเครดิต หมายถึง บตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือบตัรเอทีเอม็ของผูเ้อาประกนัภยั ใหร้วมถึงบตัรเสริมดว้ย 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการสูญเสียทางการเงินซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการ

ถูกขโมยของบตัรเครดิต ซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 บริษทัฯ จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการเสียหายทางการเงินซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการ

ถูกขโมยของบตัรเครดิต ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศและผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหายไดจ้ากผูรั้บผิดชอบหรือการประกนัภยัประเภทอ่ืนให้ตามจาํนวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง แต่

ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) 

เง่ือนไขเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิตเท่าน้ัน) 

 ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การสูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าวแก่บริษทัผูใ้ห้บริการบตัรเครดิต

นั้นๆ ภายใน 6 ชัว่โมงหลงัการเกิดเหตุ รวมถึงการแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอาํนาจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภายใน 

24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิดเหตุนั้น เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาํการดงักล่าวได ้เน่ืองจากเหตุจาํเป็นหรืออยู่

ในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและทาํให้ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้การสูญเสียหรือความเสียหายภายในระยะเวลา

ดงักล่าวได ้

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบัตรเครดิตเท่าน้ัน) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบัตรเครดิตอันเกดิจาก 

หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. หากบัตรเครดิตถูกขโมยโดยบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย 

3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ายเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อ

ความวุ่นวายทางการเมือง 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว 
 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  

ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกของการสูญหายในแต่ละคร้ังและทุกคร้ังท่ีผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งรับผิดชอบเอง 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทจุริต 

โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเกบ็ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอยา่งรุนแรง และทาํให้เกิด

ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ีท่ีเก็บทรัพย์สินท่ีเอา

ประกนัภยั จากการใช้เคร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์

หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้ งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ

พยายามกระทาํดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้กําลัง

ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้

ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระทาํความผิดนั้น 

เพื่อใหพ้น้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเงินสด ธนบตัร เช็คเดินทางของ              ผู ้

เอาประกนัภยัจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเกิดขึ้นในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั 

1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะจากตูนิ้รภยัท่ีถูกลอ็กไว ้ ภายในหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ไดล้งทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของโรงแรม  

2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์การโจรกรรม หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 
 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการสูญหายหรือการเสียหายของเงินสด ธนบัตร และเช็คเดินทางท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูรั้บผิดชอบหรือการประกนัภยัประเภทอ่ืนให้ตามจาํนวนความเสียหายท่ี

แทจ้ริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัหักด้วยความรับผิดส่วนแรก    

(ถา้มี) 

ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวแก่เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีอาํนาจในทอ้งท่ีเกิดเหตุ ภายใน  

24 ชั่วโมงนับจากท่ีเกิดเหตุนั้น และการเรียกร้องให้ชดใช้สําหรับการสูญหายดังกล่าวตอ้งมีบนัทึกประจาํวนัของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจประกอบดว้ยทกุคร้ัง 
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัวเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว อันเกิดจาก

หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. บัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง และใบหุ้น เอกสารตั๋วเงิน 

3. ในกรณีท่ีการสูญหายท่ีเป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษาและ

ป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน ตลอดจนถึงการสูญหายอันเน่ืองมาจากการ

แลกเปลีย่นสกุลเงินหรือการลดค่าของเงิน 

4. ในกรณีท่ีการสูญหายของเช็คเดินทาง โดยท่ีไม่ได้มีการรายงานการสูญหายต่อธนาคารหรือตัวแทนท่ีออกเช็ค

เดินทางดังกล่าวให้ภายหลงัเกดิเหตุทันที 

5. ในกรณีท่ีการสูญหายไม่สามารถพสูิจน์หลกัฐานได้ 

6. การสูญหายท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด

ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

7. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

8. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในท่ีอยู่อาศัย 
 

คําจํากดัความเพิม่เติม 
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ทรัพย์สินภายในท่ีอยู่

อาศัย 

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ภายในท่ีอยู่อาศยั 

เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง เคร่ืองครัว เคร่ืองนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุอยู่

ในข้อยกเว้นเฉพาะหมวด เพื่อการอยู่อาศัยของผูเ้อาประกันภัยหรือบุคคลซ่ึง

ตามปกติพกัอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั 

คู่หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนัหรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใชร่้วมกนั 

ท่ีอยู่อาศัย หมายถึง สถานท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีผู ้

เอาประกนัภยัไดอ้าศยัอยูป่ระจาํ 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทจุริต 

โจรกรรม หมายถึง การลักทรัพย์ท่ีปรากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เข้าไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอย่างรุนแรง และทาํให้เกิด

ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ีท่ีเก็บทรัพย์สินท่ีเอา

ประกนัภยั จากการใช้เคร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์

หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความพยายาม

กระทาํดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้กําลัง

ประทุษร้ายเพื่อใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้ยื่น

ให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยึดถือเอาทรัพย์นั้ นไว ้หรือปกปิดการกระทาํความผิดนั้ น 

เพื่อใหพ้น้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
 

ความคุ้มครอง  

ในช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยู่ในระหว่างการเดินทางออกนอกท่ีอยู่อาศยัเพื่อเดินทางไป

ต่างประเทศ การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัทรัพยสิ์นภายในท่ีอยู่อาศยั

ของผูเ้อาประกนัภยัเน่ืองจากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ไฟไหม ้ฟ้าผา่ นํ้าท่วม หรือภยัธรรมชาติคลา้ยกนั เช่น พายไุตฝุ้่ น แผน่ดินไหว เป็นตน้ 

2. การลกัทรัพย ์และ/หรือ การโจรกรรมต่อทรัพยสิ์นภายในท่ีอยูอ่าศยั 

ทั้งน้ีบริษทัจะชดใช้ค่าทดแทนสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

เง่ือนไขและข้อกาํหนดเพิม่เติม  

1. วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

บริษทัมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

1. ชดใชโ้ดยจ่ายเป็นเงินตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง ณ ขณะท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้น หรือ  
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2. ชดใชโ้ดยซ่อมแซมตามการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีแทจ้ริงหรือ  

3. ชดใชโ้ดยจดัหาทรัพยสิ์นท่ีคลา้ยคลึงมาทดแทน  

การเรียกร้องความคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในท่ีอยู่อาศัย 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ

ผูเ้อาประกนัภยั 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั  

2.  สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือ หลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  

3.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั  

4.  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  

5. ใบเสนอราคาและรูปถ่าย  

6. รายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการสูญเสียหรือความเสียหายและมูลค่าการสูญเสียหรือความเสียหายของ

ทรัพยสิ์นนั้นๆ ในเวลาท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเท่าท่ีจะทาํได ้ 

7.  เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี)  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในท่ี

อยู่อาศัยเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน

ภายในท่ีอยู่อาศัย อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้ 

1. ทรัพย์สินต่อไปนี ้เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี ้ 

1.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคําแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี เคร่ืองประดับมีค่า  

1.2 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอนัมีมูลค่า รวมท้ังส้ินเกนิกว่า 10,000. - บาท  

1.3 ต้นฉบับหรือสําเนาเอกสาร ส่ิงประดิษฐ์ แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบ

พมิพ์ หรือแม่พมิพ์  

1.4 หลกัประกนัหนีสิ้น หลกัทรัพย์ทุกประเภท เอกสารสําคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร 

เช็ค หรือเอกสารทางธุรกจิ ใบหุ้น เอกสารต่างๆ โฉนด หนังสือสัญญา พนัธบัตร  

1.5 ทรัพย์สินผิดกฎหมาย  

1.6 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า 

ซ่ึงได้รับความเสียหายเน่ืองจากหรือเพราะการเดินเคร่ืองเกินกําลัง การใช้ความกดดันเกินกําหนด ไฟฟ้า

ลดัวงจร การเกดิประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การร่ัวของกระแสไฟฟ้า รวมท้ังสาเหตุท่ีเกิด

จากการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเคร่ืองท่ีเกดิความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว  
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1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ  

1.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า  

2. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของทรัพย์สิน การสึกกร่อน แมลง

หรือสัตว์กัดแทะ หรือจากกระบวนการดําเนินการโดยผู้ เอาประกันภัยเพ่ือการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือ

การดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ  

4. การทําลายทรัพย์สินอนัเกดิจากคําส่ังของหน่วยงานของรัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเย่ียมผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล 
 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  
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สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั และบิดา 

มารดา ของคู่สมรส 

บรรลุนิติภาวะ หมายถึง การมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ 
 

ความคุ้มครอง 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในใน

ต่างประเทศเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยติดต่อกันนานเกิน 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัทาํให้ไม่

สามารถเคล่ือนยา้ยกลบัได ้และไม่มีสมาชิกของครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  

บริษทัจะจ่ายค่าเดินทาง เฉพาะค่าเดินทางโดยเคร่ืองบินชั้นประหยดั ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นหน่ึงหรือค่าเดินทาง

ทางเรือ ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงรวมทั้งจ่ายค่าท่ีพกัและค่าอาหารสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบไุว้

ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัสูงสุด 2 คน ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงิน

เอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อให้สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัไป

เยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะเป็นผูด้าํเนินการจดัหาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั ตัว๋รถไฟชั้นหน่ึง หรือตัว๋

เรือโดยสารรวมทั้งจ่ายค่าท่ีพกัและค่าอาหารสําหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัจาํนวนสูงสุดไม่เกิน       

2 คน ในการเดินทางไปเยี่ยมไขแ้ละบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะชดเชยค่าใช้จ่ายสําหรับการตอ้งอยู่เพื่อการเยี่ยมไขน้ี้

จนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์า่สามารถเดินทางกลบัประเทศไทยไดสู้งสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเย่ียมผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล

เท่าน้ัน) 

1. สภาพทางการแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยัทาํให้ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ตามคาํสั่งจากแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาระบุหา้ม

เคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั 

2. ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสมาชิกของครอบครัว ท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้อยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ณ ขณะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

 

 

 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทย 
 

ความคุ้มครอง 
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การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อเป็นค่าบาํบดัรักษาหรือการติดตาม

อาการในประเทศไทย สาํหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บขณะท่ีอยูใ่นต่างประเทศหรือเกิดเหตุ

ขณะท่ีกาํลงัเดินทางกลบัมาประเทศไทยและยงัอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจาํกัดระยะเวลาขอรับการ

รักษาพยาบาลดงัน้ี 

1. กรณีผูเ้อาประกันภัยไม่เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลสําหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยดังกล่าวใน

ต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากท่ี

ระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุด  

2. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัมีกาํหนดเวลาตอ้ง

ขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไม่เกิน 48 ชัว่โมง หลงัจากท่ีระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุดในการท่ีจะรับการ

รักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย  

ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นและสมควรซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็น

ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุ

ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึง หรือทั้งหมดจากบุคคลใดหรือแหล่งอ่ืนใด บริษทั

จะชดใชค้่ารักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนท่ีเกินกว่าจาํนวนท่ีเบิกคืนได ้แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไว้

ในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หักดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) โดยบริษทัจะชดใชเ้ฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใน

ประเทศไทย (ถา้มี) 

ข้อจํากดั  

 1. ค่าหอ้งสาํหรับผูป่้วยใน จาํกดัไม่เกิน วนัละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ขอ้จาํกดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษา

ในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทยอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 

3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายท่ีเป็นมาตั้งแต่กาํเนิด 

4. การรักษาตัวเพ่ือพกัผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การนวดเพ่ือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพกัฟ้ืนการตรวจสุขภาพ          ค่า

ตรวจรักษาใดท่ีมิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

6. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 

7. การรักษาโรคหรือภาวะท่ีเกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง

พนัธุกรรม 

8. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

9. การรักษาใดๆ ท่ีเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 

10. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 

ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic) 

11. อุปกรณ์คํา้ยัน กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการ

พูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

12. ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการ

บูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ

การรักษาอนัจําเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

13. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกดิขึน้เพ่ือหวังผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 

14. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพ่ือแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งท่ีจําเป็นต้องกระทํา

อนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดิม 

15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกดิจากแพทย์ท่ีเป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ

ผู้เอาประกนัภัย 

16. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทําร้าย 

และวัคซีนป้องกนับาดทะยักภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

17. การบาดเจบ็ท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

18. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกด้ีวย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึน้หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 

หรือเคร่ืองร่อน 

19. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

20. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกุม 

21. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของผู้เอาประกนัภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
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22. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จด

ทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

23. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

24. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน

หลงัเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเส่ือม 

(Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 

(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 

คําจํากดัความเพิม่เตมิ  

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงไม่ใช่ญาติท่ีพกัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และหุ้นส่วนของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 
 

ความคุ้มครอง 

การประกันภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกันภยัเน่ืองจาก

อุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่า

ทดแทนตามจาํนวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง หักดว้ยดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั

ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับผลของความเสียหายดงัต่อไปน้ี 

1.  การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เง่ือนไขเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการตกลงชดใช ้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการกระทาํอนั

ก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อนัเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้ เอาประกันภัยเอง หรือท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือการ

ควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกีย่วกบัความรับผิด ซ่ึงถือเอาสิทธิตามสัญญา 

4. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือการกระทําท่ีผิด

กฎหมาย 

5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอาญา 

6. ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี ่

7. ค่าเสียหายท่ีกาํหนดขึน้เพ่ือลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคูณ 

8. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีเช่า หรือให้เช่า 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่า 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดส่วนแรกใดๆ ของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์สําหรับรถท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัเช่ากรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัมีความรับผิดตามกฎหมายตอ้งชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นใน

ระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยัและอยูใ่นต่างประเทศ 
 

เง่ือนไขเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่าเท่าน้ัน) 

1. ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบริษทัรถเช่าท่ีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า 

2. สัญญาเช่ารถตอ้งกาํหนดให้ผูเ้อาประกนัภยัซ้ือประกนัภยัรถยนตช์ั้นหน่ึงคุม้ครองการสูญหาย หรือความเสียหายต่อ

รถท่ีเช่าในระหวา่งระยะเวลาท่ีเช่า 

3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทุกขอ้ของบริษทัรถเช่าภายใตส้ัญญาเช่า และเง่ือนไขของผูรั้บประกันภยั

ภายใตส้ัญญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทั้งกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนั้น 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่าเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่าอันเกิดจาก

หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุต่อไปนี ้

1. การสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกดิจากการขับข่ีรถท่ีเช่าโดยฝ่าฝืนเง่ือนไขของสัญญาเช่าหรือการสูญหายหรือความ

เสียหายท่ีเกดิขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ หรือเน่ืองจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศน้ันๆ 

2. การสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการสึกหรอ การเส่ือมสภาพ ความเสียหายจากแมลงหรือสัตว์กัดกิน หรือ

แทะ ความชํารุดบกพร่องหรือความเสียหายท่ีไม่ปรากฎร่องรอย 
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หมวดท่ี 5 เอกสารแนบท้าย 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ี ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 

(สาํหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป))  
 

รหัสบริษัท 

เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                            วนัทาํเอกสาร 

ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั  :              วนั      เร่ิมตน้วนัท่ี               เวลา            น.   ส้ินสุดวนัท่ี                   เวลา         น. 
 

 เป็นท่ีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกันภยั 

ให้ใช้ขอ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภยั

ยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

คําจํากดัความเพิม่เติม 

“เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภยัธรรมชาติ       

ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบินกรณีเคร่ืองยนต์เคร่ืองบินขดัขอ้ง การเปล่ียนขนาดของเคร่ืองบิน เอกสารการเดินทาง   

สูญหาย กรณีบุคคลผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ใหข้ึ้นเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเต็ม หรือเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

ทางร่างกายท่ีเกิดขึ้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

การขยายระยะเวลาอตัโนมัต ิ

เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัดังกล่าว

ขา้งตน้ ไดข้ยายความคุม้ครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งล่าชา้ออกไป เน่ืองจาก

มีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดบ้งัเอิญเกิดขึ้น โดยบริษทัจะ

ขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อให้ความคุม้ครองครอบคลุมจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของ      

ผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลงโดยไม่คิดเบ้ียประกนัภยัหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งน้ีไม่เกินจาํนวนวนัท่ีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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