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กรมธรรมป์ระกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ
ส่วนบุคคล Dance Moves 
โดยการเชื่อถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกันภยัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์
ประกันภยันี ้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบีย้ประกันภยัที่ผูเ้อาประกันภยัตอ้งช าระ
ภายใตข้อ้บงัคับเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทั่วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยับริษัทใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกันภยัดงั 
ตอ่ไปนี ้

  

หมวดที ่1 ค าจ ากัดความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์
ประกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกันทัง้หมด ไมว่า่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้
แตจ่ะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1. กรมธรรมป์ระกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย เงื่อนไข
ทั่วไปและข้อก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ทั่วไป เอกสารแนบ ท้าย 
กรมธรรมป์ระกันภยั ใบค าขอเอาประกันภยั ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกันภัย 
และเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้
ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสญัญาประกนัภยั 

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มความ
คุม้ครองจนกระทั่ งเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกันภัยหมดอายุ ตามท่ีระบุไว้ใน
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. บริษัท หมายถึง บรษัิทที่ออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้

4. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยใน
ตารางกรมธรรมป์ระกันภยันี ้และ/หรือ เอกสารแนบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไดร้บั
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้

5. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้อยา่งฉับพลนัจากปัจจยัภายนอก
รา่งกาย และท าใหเ้กิดผลที่ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั 

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรง
จากอบุตัิเหต ุซึง่เกิดขึน้โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตอ่ืุน 

7. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการติด
โรคที่เกิดขึน้กับผู้เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่
สามารถคาดการณไ์ด ้โดยเกิดขึน้หลังจากที่กรมธรรมป์ระกันภัยนีมี้ผล
บงัคบั ทัง้นี ้ตอ้งปรากฎชดัเจนว่าเกิดขึน้โดยตวัเองและโดยอิสระจากเหตุ
อ่ืน 

8. การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยรุนแรง หมายถึง 
 ในกรณีของผู้เอาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการ

เจ็บป่วยรุนแรงซึง่ตอ้งการการรกัษาจากแพทย ์และจะมีผลท าใหผู้เ้อา
ประกันภยัไดร้บัการรบัรองจากแพทยว์่าไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
ตามหมายก าหนดการเดินทางเดิม 

 ในกรณีของญาติสนิท ผูใ้กลช้ิดในทางธุรกิจ หมายถึง การบาดเจ็บ
สาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง ซึ่งไดร้บัการรบัรองจากแพทยว์่าเป็น

อันตรายแก่ชีวิต และมีผลท าใหผู้เ้อาประกันภัยไม่สามารถเดินทาง
ตอ่ไปไดต้ามก าหนดการเดินทางเดิม 

9. ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง 
9.1. ความคุม้ครองใหเ้ริ่มตน้เม่ือเริ่มการประกันภัยหรือก่อนผูเ้อาประกันภยั

เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง ทัง้นีแ้ลว้แตเ่หตกุารณใ์ดจะเกิดชา้
กว่าและด าเนินต่อเน่ืองกันไปจนกระทั่งผูเ้อาประกันภยัเดินทางกลบัถึงที่
อยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลบัถึงประเทศ
ไทย หรือจนกระทั่งวนัสิน้สดุระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตกุารณใ์ดจะ
เกิดขึน้ก่อน 

9.2. การขยายระยะเวลาการประกันภัย  - หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการ
รกัษาพยาบาลในช่วงเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบงัคบัและจ าเป็นตอ้ง
รบัการรกัษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกันภยันี ้จะขยาย
ความคุม้ครองไปจนถึงวนัที่บรษัิท หรอืบรษัิทที่ไดร้ับมอบอ านาจพิจารณา
ว่าผู ้เอาประกันภัยสามารถเดินทางกลับประเทศไทยหรือภูมิล  าเนา
ได ้ทั้งนีบ้ริษัทจะรับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ได ้ระบุ
ไวท้ี่หน้าตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 

10. ผู้ขนส่งสาธารณะ หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทาง
น า้ ที่ไดร้บัอนุญาตประกอบการ จากหน่วยงานของรฐับาลที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย
ในการประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตามเส้นทางที่ได้
ก าหนดไวแ้น่นอนและเป็นเสน้ทางตามปกตินิยม 

11. แพทย ์หมายถึง ผูท้ี่ส  าเรจ็การศกึษาไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑิต 
ไดข้ึน้ทะเบียนอย่างถกูตอ้งจากแพทยส์ภา และไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินที่ใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้น
ศลัยกรรม 

12. พยาบาล หมายถึง ผูท้ี่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 

13. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบ้ริการทางการ
แพทย ์โดยสามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานที่
และมีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท์ี่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้ 
บริการที่ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหอ้งส  าหรบัการผ่าตดัใหญ่และได้ 
รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ ๆ 

14. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ี่จ  าเป็นตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง ซึง่ตอ้งลงทะเบียน
เป็นผูป่้วยใน โดยไดร้บัการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บง่ชีซ้ึง่
เป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการ
รกัษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน้ ๆ และใหร้วมถึงกรณีรบัตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ตอ่มาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง 

15. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้ 
บรกิารทางการแพทย ์โดยสามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดร้บัอนญุาตให้
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จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนัน้ ๆ 

16. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจบุนัที่ไดร้บัอนญุาต ด าเนินการ
โดยแพทยใ์หท้  าการรกัษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค  และไม่สามารถรบั
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้และไดร้บัอนญุาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นคลินิก
ตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ 

17. ภูมิล าเนา หมายถึง ประเทศที่ผูเ้อาประกันภัยแจง้ใหบ้ริษัททราบว่า  
ผูเ้อาประกนัภยัมีสญัชาตินัน้ ๆ 

18. ญาติสนิท หมายถึง คูส่มรส บิดา มารดา บตุรตามกฎหมาย พี่นอ้งรว่มบิดา
หรือมารดาเดียวกัน ผู้ปกครองตามกฎหมาย ปู่  ย่า ตา ยายของผู้เอา
ประกนัภยั และบิดา มารดาของคูส่มรส 

19. ผู้ใกล้ชิดในทางธุรกิจ หมายถึง 
19.1. บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัในการท าธุรกิจ (ไมใ่ชล่กูจา้งของผูเ้อา

ประกนัภยั) ที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่ตอ่เน่ืองกบัผูเ้อาประกนัภยั และมี
การพึง่พาทางธุรกิจซึง่กนัและกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

19.2. บุคคลทางธุรกิจที่รว่มเดินทางไปกับผูเ้อาประกนัภยัดว้ยจดุหมายเดียวกนัและ
จ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั หรอื 

19.3. ลกูจา้งของผูเ้อาประกนัภยัที่เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

20. ความจ าเป็นทางการแพทย ์หมายถึง การบรกิารทางการแพทยต์า่ง ๆ  
ที่มีเง่ือนไข ดงันี ้

20.1. ตอ้งสอดคลอ้งกับการวินิจฉัย และการรกัษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั 

20.2. ตอ้งมีขอ้บง่ชีท้างการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตัิปัจจบุนั 

20.3. ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัย หรือของครอบครวัผู้เอา
ประกนัภยั หรอืของผูใ้หบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

20.4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวการณบ์าดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้
เอาประกนัภยันัน้ ๆ 

21. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน หมายถึง โรค (รวมทัง้โรค
แทรกซอ้น) อาการ หรือ ความผิดปกติที่เกิดขึน้กบัผูเ้อาประกันภยัภายใน 
12 เดือน ก่อนวันออกเดินทางแต่ละครัง้ ซึ่งมีนัยส  าคัญเพื่อแสวงหาการ
วินิจฉัยดแูล หรอืรกัษา หรอืท าใหแ้พทยพ์งึใหก้ารวินิจฉัย ดแูล หรอืรกัษา 

22. เอดส์  (AIDS) หมายถึ ง  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) ซึง่เกิดจากการติดเชือ้ไวรสัเอดส ์และใหห้มายความ
รวมถึงการติดเชือ้จลุชีพ ฉวยโอกาส เนือ้งอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) 
หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใด ๆ  ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็น
เลือดบวกของไวรสั HIV (Human  Immunodeficiency Virus) การติดเชือ้จุล
ชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึงแต่ไม่จ  ากัดเฉพาะเชือ้ที่ท  าใหเ้กิดโรคปอดบวมหรือ
ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชือ้ที่ท  าใหเ้กิดโรคล าไส้
อักเสบหรือเรือ้รัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชือ้ไวรสั (Virus) และ/
หรอื เชือ้ราที่แพรก่ระจายอยูท่ั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เนือ้งอก

ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเฉพาะเนื ้องอก 
Kaposi’s Sarcoma เนือ้งอกเซลลน์ า้เหลืองที่ระบบศนูยป์ระสาทส่วนกลาง 
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือ โรครา้ยแรงอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ที่รูจ้กัในปัจจบุนันีว้่าเป็นอาการของภมิูคุม้กันบกพรอ่ง (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท  าใหค้นที่เป็นเสียชีวิตอย่าง
กระทนัหนั เจ็บป่วย หรอืทพุพลภาพ โรคภมิูคุม้กนับกพรอ่ง (AIDS) ใหร้วมถึง
เชือ้ไวรัส HIV  (Human Immunodeficiency Virus) โรคที่   ท  าใหเ้ยื่อสมอง
เสื่อม(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชือ้ไวรสั 

23. ก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซึง่ใชก้  าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอื      
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั 
การกระท าการแทน หรอืที่เก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรอืรฐับาลใด ซึง่กระท า
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจดุประสงค ์   ที่คลา้ยคลึงกนั 
รวมทัง้เพื่อตอ้งการส่งผลใหร้ัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่ง
สว่นใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลวั 

24. บริษัทที่ได้รับมอบอ านาจ หมายถึง นิติบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
บรษัิทในการใหบ้รกิารความชว่ยเหลือ กรณีฉกุเฉินแตเ่พียงผูเ้ดียวแก่ผูเ้อา
ประกนัภยัตามที่ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

25. ฉ้อฉลประกันภัย หมายถึง การเรียกรอ้งผลประโยชนต์ามกรมธรรม์
ประกนัภยัโดยทจุรติหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จในการเรยีกรอ้ง รวมถึง
เจตนาท าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอืการป่วยเพ่ือเรยีกรอ้งคา่ชดเชยตา่ง ๆ 

26. ที่อยูอ่าศัย หมายถึง สถานที่ที่ผูเ้อาประกนัภยัจะอาศยัอยู่ในประเทศไทย 
ที่ระบใุนทะเบียนบา้น หรอืสถานที่ที่แจง้ไวก้บับรษัิท 

27. สถานที่ท างาน หมายถึง สถานที่ที่ผูเ้อาประกันภยัท างานในประเทศ
ไทย 

28. ต่างประเทศ หมายถึง จดุหมายปลายทางที่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป 
 

หมวดที ่2 เงือ่นไขและข้อก าหนดทั่วไป 
2.1    สัญญาประกันภยั 

สญัญาประกนัภยันีเ้กิดขึน้จากการที่บริษัทเชื่อถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยั
ในใบค าขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลง
ลายมือชื่อใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญา บรษัิทจงึได้
ออกกรมธรรมป์ระกันภยัและเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทั่วไป ขอ้ตกลง
คุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย นี ้ไว ้ให้  ในกรณีที่ผู ้เอา
ประกนัภยัรูอ้ยูแ่ลว้ แตแ่ถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรอื
รูอ้ยู่แลว้ในข้อความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษัท
ทราบ ซึง่ถา้บรษัิททราบขอ้ความจรงินัน้ ๆ  อาจจะไดจ้งูใจใหบ้รษัิทเรยีกเก็บเบีย้
ประกันภยัสงูขึน้หรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญา สญัญาประกันภยันีจ้ะตกเป็น
โมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทมีสิทธิ
บอกลา้งสญัญาได ้
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บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู ้เอา
ประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบูรณแ์ห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ
ในสัญญาประกันภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยันี ้รวมทัง้ขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบ
กันเป็นสญัญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอ้ความใด ๆ ในสญัญาจะตอ้ง
ไดร้บัความยินยอมจากบริษัท และไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภยันี ้หรือ
ในเอกสารแนบทา้ยแลว้จงึจะสมบรูณ ์

2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 

2.3.1  ความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) จะให้ความคุ้มครองผู้เอา
ประกันภัยตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” ทุกครัง้ที่ผู ้เอา
ประกนัภยัเดินทางภายในระยะเวลาประกนัภยั 

2.3.2  ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ส าหรบัการคุม้ครองการเดินทาง
หลายครัง้โดยใหมี้ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดียว กับขอ้ 2.3.1 
และระยะเวลาการเดินทางแตล่ะครัง้สงูสดุไมเ่กินวนั ตามที่ระบหุนา้ตาราง
กรมธรรม ์

2.4 การตีความ 

 ในกรณีที่มีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ เกิดขึน้ที่เก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี ้ใหต้ีความ
ตามกฎหมายไทย และคู่สญัญาตกลงยินยอมใหฟ้้องรอ้งในเขตอ านาจของ
ศาลในประเทศไทย  

2.5 การตรวจทางการแพทย ์
 บรษัิทมีสิทธิตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ

ผูเ้อาประกันภยัเทา่ที่จ  าเป็นกับการประกันภยันี ้และมีสิทธิท าการชนัสตูร
พลิกศพในกรณีที่มีเหตจุ  าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อขอ้กฎหมายโดยบริษัท
จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใชจ้่ายในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยไม่ยินยอมให้
บรษัิทตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ ผูเ้อา
ประกนัภยัเพ่ือประกอบการพิจารณาจา่ยคา่ทดแทนนัน้ บรษัิทอาจปฏิเสธ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ประกนัภยันีแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้ 

2.6 การเข้าสวมสิทธิ 

 ในกรณีบรษัิทไดจ้า่ยคา่สินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี ้บรษัิท
จะเขา้สวมสิทธิของผูเ้อาประกันภยัเพ่ือที่จะใชส้ิทธินั้นท าการเรียกรอ้งต่อ
บุคคล หรือองคก์รที่ควรจะมีส่วนรบัผิดชอบในความสญูเสียนัน้ และผูเ้อา
ประกันภยัจะตอ้งด าเนินการจดัส่งเอกสารและสิ่งของใด ๆ  หรือกระท าการ
ใด ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อที่จะรกัษาสิทธิในการเรียกรอ้งนัน้ไวโ้ดยที่ผูเ้อาประกันภัย
จะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าใหสู้ญเสียสิทธิดังกล่าวภายหลังที่เกิด
ความสญูเสียนัน้แลว้ 

2.7 การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน  
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบถึงการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยโดยไมช่กัชา้ ในกรณีที่
มีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบทนัที เวน้แตจ่ะพิสจูนไ์ดว้า่มีเหตจุ  าเป็นอนั

สมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษัททราบในทันทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วที่สดุเท่าที่จะ
กระท าไดแ้ลว้  

 ในการเรยีกรอ้งคา่ทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน ์หรอืตวัแทนของบคุคล
ดงักลา่วแลว้แตก่รณีจะตอ้งสง่หลกัฐานหรอืเอกสารตามที่ระบไุวภ้ายใตข้อ้ตกลง
คุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบ ทา้ยแต่ละขอ้ และเอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  ตามที่
บริษัทตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษัทภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวโ้ดย
คา่ใชจ้า่ยของตนเอง 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท  าใหส้ิทธิการ
เรียกรอ้งเสียไปหากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตอุนัสมควรที่ไมส่ามารถสง่เอกสารหรอื
หลักฐานไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดแต่ไดส้่งโดยเร็วที่สดุเท่าที่สามารถจะ
กระท าไดแ้ลว้  

2.8 การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย  
2.8.1 กรณีเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนคา่รกัษาพยาบาล 
 การเรียกรอ้งผลประโยชนค์่ารกัษาพยาบาลผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งส่ง

หลักฐานดังต่อไปนีใ้หแ้ก่ บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล  เวชกรรม หรอืคลินิกโดยคา่ใชจ้่ายของ
ผูเ้อาประกนัภยั 
1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนที่ก  าหนดโดยบรษัิท 
2) ใบรายงานแพทยท์ี่ระบุอาการส าคัญ  ผลการวินิจฉัย และการ

รกัษา 
3) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบับที่แสดงรายการค่าใชจ้่าย หรือใบสรุปปิด

หนา้งบกบัใบเสรจ็รบัเงิน 
4) ส าเนาหนังสือเดินทางของผูเ้อาประกันภยั 

ใบเสรจ็รบัเงินที่แสดงรายการคา่ใชจ้า่ยตอ้งเป็นใบเสร็จรบัเงินตน้ฉบบั และ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่ รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอา
ประกันภัยไปเรียกรอ้งส่วนที่ขาดจากผูร้บัประกันภยัรายอื่น แต่หากผูเ้อา
ประกันภัยไดร้บัการชดใชจ้ากสวัสดิการของรฐั หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือ
จากการประกันภัยอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกันภัยส่งส  าเนาใบเสร็จที่มีการ
รบัรองยอดเงินที่จ่ายจากสวสัดิการของรฐัหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเรียกรอ้ง
สว่นที่ขาดจากบรษัิท 

2.8.2 กรณีเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง หรอืการสญูเสีย
อวยัวะเน่ืองมาจากอบุตัิเหต ุ

 ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บริษัทภายใน 30 วนั 
นับจากวนัที่แพทยล์งความเห็นว่า ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงหรือสญูเสีย
อวยัวะ โดยคา่ใชจ้า่ยของผูเ้อาประกนัภยั 
1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนที่ก  าหนดโดยบรษัิท 
2) ใบรายงานแพทยท์ี่ยืนยนัการทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง หรือสญูเสีย

อวยัวะ 
3) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

2.8.3 กรณีเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต 
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  ผูร้บัประโยชนจ์ะตอ้งส่งหลักฐานดังต่อไปนีใ้หแ้ก่บริษัทภายใน 30 วัน 
นบัจากวนัที่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต โดยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัประโยชน ์
1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนที่ก  าหนดโดยบรษัิท 
2) ใบมรณบตัร 
3) ส าเนารายงานชนัสตูรพลิกศพ 
4) ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ 
5) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” 

ของผูเ้อาประกนัภยั     
6) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกันภยั หรอืหลกัฐานการเดินทาง 
7) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้บั

ประโยชน ์
 2.8.4 กรณีเรยีกรอ้งคา่ทดแทนอื่น ๆ  
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษัิทภายใน   30 วนั 

นบัจากวนัที่ไดแ้จง้การเรยีกรอ้งตอ่บรษัิท 
1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนที่ก  าหนดโดยบริษัท 
2) ใบเสรจ็รบัเงินตน้ฉบบั 
3) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั   หรอืหลกัฐานการเดินทาง

อ่ืน ๆ 
4) บนัทกึประจ าวนัของต ารวจ (ถา้ม)ี 
5) ใบก ากบัสินคา้และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
6) เอกสารหรือจดหมายยืนยนัของผูข้นส่งสาธารณะ รวมถึงรายละเอียด

ของการเดินทางที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
7) ในกรณีเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครอง 6 การ

ยกเลิกการเดินทาง และข้อตกลงคุม้ครอง 7 การลดจ านวนวัน
เดินทาง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งสง่หลกัฐานเพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนี ้

 เอกสารยืนยนัว่าผูเ้อาประกันภยัไดจ้่ายเงินมดัจ าค่าเดินทาง
และค่าที่พักรวมทั้งเอกสารตน้ฉบับของค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม
ส  าหรบัคา่เดินทางและคา่ที่พกัที่ไดจ้า่ยไป 

 เอกสารค่ารกัษาพยาบาลหรือใบมรณะบัตรจากแพทยท์ี่ให้
การรกัษาพยาบาล ผูเ้อาประกันภยั ญาติสนิท หรือผูใ้กลช้ิด
ในทางธุรกิจ ส  าเนาหมายเรยีกตวั 

8) ส าเนาค าสั่งในจ านวนเงินที่ตอ้งใชใ้นการประกนัตวั 
9) เอกสารอื่น ๆ ที่บรษัิทอาจขอเพ่ิมเติม หากจ าเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักลา่วจะไม่ท  าใหผู้เ้อาประกนัภยั
เสียสิทธิในการเรียกรอ้งไป หากผูเ้อาประกันภยัแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่
ก  าหนด แตไ่ดส้ง่โดยเรว็ที่สดุเทา่ที่จะกระท าไดแ้ลว้ 

2.9 การจ่ายค่าทดแทน 

 บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนภายใน 15 วนั นบัแตว่นัทีบ่รษัิทไดร้บัหลกัฐาน
แสดงความสญูเสียหรอืความเสียหายที่ครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ โดยคา่

ทดแทนส าหรบัการเสียชีวิตบรษัิทจะจา่ยใหผู้ร้บัประโยชนส์ว่นคา่
ทดแทนอยา่งอ่ืนจะจา่ยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร ้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตาม
กรมธรรมป์ระกันภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองใน
กรมธรรมป์ระกันภัย ระยะเวลาที่ก  าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้าม
ความจ าเป็น แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทไดร้บัเอกสาร
ครบถว้นแลว้ 

     หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา
ขา้งตน้ บริษัทจะรบัผิดชดใชด้อกเบีย้ใหอี้กในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของ
จ านวนเงินที่ตอ้งจา่ย ทัง้นีน้บัแตว่นัที่ครบก าหนดช าระ  

หากการรกัษาพยาบาลไดเ้กิดขึน้ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรอืคลินิกนอกประเทศไทย บรษัิทจะจา่ยผลประโยชนโ์ดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ที่ระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่า
รกัษาพยาบาล 

2.10 การช าระเบีย้ประกันภยัและการคืนเบีย้ประกันภยั 

2.10.1 เบีย้ประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระทนัทีโดยผูเ้อาประกนัภยั  
2.10.2 ในกรณีที่ เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิก

กรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบรษัิทไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มี
การคืนเบีย้ประกันภยั เวน้แต่ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภยัไม่ไดร้บัอนมุตัิวีซา่ 
(VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานทตูและผูเ้อาประกันภยัตอ้งแจง้ให้
บรษัิททราบก่อนวนัเริม่คุม้ครอง 

2.10.3 ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกันภัย 
หรือบริษัทต่างสามารถใชส้ิทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยั ตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว ้ดงันี ้
1) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยัฉบบันีไ้ดด้ว้ยการสง่หนังสือ

บอกกลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้สุดทา้ยที่แจง้ใหบ้ริษัททราบ  ใน
กรณีนีบ้รษัิทจะคืนเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย้
ประกันภัยส  าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บงัคบัแลว้ออกตามสว่น 

2) ผูเ้อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยัฉบบันีไ้ดโ้ดยการ
แจง้ใหบ้ริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิไดร้บัเบีย้ประกันภยัคืน 
หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยั ส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภยั
ฉบับนีไ้ดใ้ชบ้ังคับมาแลว้ออกตามอัตราเบีย้ประกันภัยระยะสัน้
ตามตารางที่ระบไุวด้งัตอ่ไปนี ้
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ตารางอัตราเบีย้ประกนัภยัระยะสั้น 

ระยะเวลาทีเ่อาประกันภัย
ไม่เกิน/เดือน 

ร้อยละของเบีย้ประกันภัย
เต็มปี 

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

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้นี ้ ไมว่า่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็
ตามตอ้งเป็นการบอกเลิกทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครอง
เพียงสว่นหนึ่งสว่นใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

2.11 การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแยง้ หรือข้อเรียกรอ้งใด ๆ ภายใตก้รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนีร้ะหว่างผู้มีสิทธิเรียกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกันภัยกับ
บริษัท และหากผูมี้สิทธิเรียกรอ้งประสงคแ์ละเห็นควรยตุิขอ้พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหท้  าการวินิจฉัยชีข้าด
โดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนญุาโตตลุาการ 

2.12    เงือ่นไขบังคับก่อน 
 บริษัทอาจจะไม่รบัผิดชอบชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภยันี ้

เวน้แต่ผูเ้อาประกันภัย ผูร้บัประโยชน ์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แลว้แตก่รณี ไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไข
แหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกันภยัตามกรมธรรมป์ระกันภยันีไ้ม่คุม้ครอง การบาดเจ็บ ความสญูเสีย 
หรือความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหต ุหรือที่เกิดขึน้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้(เวน้แตจ่ะมีการระบคุุม้ครองไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองเป็นการเฉพาะ)  
1. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยรา่งกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งรา้ยของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่ง

รา้ยคลา้ยสงคราม (ไมว่า่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไมก็่ตาม) หรอืสงคราม
กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศยั อยู่ในประเทศเดียวกัน การ
แข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยดุงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ 
การรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศึกหรอืเหตกุารณใ์ด ๆ  ซึ่งจะเป็นเหตใุห้
มีการประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ  

3.   การก่อการรา้ย 
4.   การกระท าโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผูเ้อาประกันภยั การยึดทรพัย ์การ

ยดึหน่วง การท าลาย โดยศลุกากร หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ การฝ่าฝืนกฎ
ขอ้บงัคบัของรฐับาล 

5. การแผ่รงัสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรงัสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร ์หรือจาก
กากนิวเคลียรใ์ด ๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเชือ้เพลิงนิวเคลียร ์และ
จากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียรซ์ึ่งด  าเนินติดต่อไปดว้ย
ตวัเอง 

6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวัตถุ
อนัตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรไ์ด ้

7. ขณะที่ผูเ้อาประกันภัยปฏิบัติหนา้ที่เป็น ทหาร ต  ารวจ  ผูใ้หบ้ริการทางการ
แพทยฉ์ุกเฉิน พนักงานดับเพลิง หรือ  อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการใน
สงครามหรอืปราบปราม 

8. ขณะที่เกิดขึน้ ณ ประเทศ หรืออยู่ในอ านาจศาล ที่ยกเวน้ความคุม้ครอง
ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 

9. ขณะที่ผูเ้อาประกันภัยท างานในเรือสินคา้ ในกองทัพเรือ กองทัพบก หรือ 
กองทัพอากาศ หรือการทดสอบยานพาหนะทุกชนิด  หรือในขณะปฏิบัติ
หนา้ที่นอกฝ่ัง เช่น การด าน า้ การท างานที่เกิดขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะน า้มนั 
แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใตด้ิน การท าเหมือง การ
ถ่ายภาพทางอากาศหรอืการปฏิบตัิการเก่ียวกบัวตัถรุะเบิด 

 

หมวดที่ 4 ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของ
บริษัทหรือ  บริษัททีไ่ด้รับมอบอ านาจ 
ขอบข่ายการใหค้วามช่วยเหลือของบริษัทหรือบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจนั้นจะอยู่
ภายใตก้ฎหมาย และ ขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ ๆ  การบริการของบริษัทหรือบรษัิทที่
ได ้รบัมอบอ านาจจะอยู่ภายใตก้ารยินยอมของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งบริษัทและ /
หรือบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจจะไม่รบัผิดชอบส าหรบัความล่าชา้ หรือ การขัดขวาง
ในการใหบ้รกิารตามที่ไดต้กลงเน่ืองจากเหตสุดุวิสยัจากเหตกุารณ ์อยา่งเชน่ การนดั
หยดุงาน การจลาจลการลกุฮือของประชาชน ขอ้จ ากัดในการเคลื่อนยา้ยอย่างเสรี 
การก่อวินาศกรรม การก่อการรา้ย สงครามกลางเมือง หรือ สงครามต่างชาติ ผลที่
เกิดตามมาของสารกมัมนัตภาพรงัสี หรอืเหตกุารณภ์ยัธรรมชาติตา่ง ๆ 

หมวดที ่5 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้้อบังคับ ข้อตกลงคุม้ครอง ข้อยกเวน้ เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป และ
เอกสารแนบทา้ยแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบีย้ประกันภยัที่
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บรษัิทตกลงจะใหค้วามคุม้ครองดงัต่อไปนี ้
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ข้อตกลงคุ้มครอง 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบัติเหตุ 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถกูตดัออกจากรา่งกายตัง้แตข่อ้มือ หรอืขอ้
เทา้และใหห้มายรวมถึงการสญูเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักลา่ว
ขา้งตน้โดยสิน้เชิง และมีขอ้บง่ชีท้างการแพทยช์ดัเจนวา่ไมส่ามารถกลบัมาใชง้าน
ไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายได้
ตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง หมายถึง ทพุพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบ
หนา้ที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืน ๆ ไดโ้ดยสิน้เชิงตลอดไป หรือไม่
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวนัตัง้แต่ 3 ชนิดขึน้ไปไดด้ว้ยตนเอง ทัง้นี ้ปฏิบตัิ
กิจวตัรประจ าวนั  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิภารกิจหลกัประจ าวันของ
คนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิภารกิจดงักลา่วได ้ประกอบดว้ย 

1) ความสามารถในการเคลื่อนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนยา้ย
จากเกา้อีไ้ปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรอืใชอ้ปุกรณช์ว่ย 

2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เชน่ ความสามารถในการเดินหรือ
เคลื่อนที่จากหอ้งหนึ่งไปยงัอีกหอ้งหนึ่งไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งไดร้บัความ
ชว่ยเหลือจากผูอ่ื้นหรอืใชอ้ปุกรณช์ว่ย 

3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอด
เสือ้ผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อปุกรณช์ว่ย 

4) ความสามารถในการอาบน า้ช  าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบน า้รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งอาบน า้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดร้บัความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้นหรอืใชอ้ปุกรณช์ว่ย 

5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รบัประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรอืใชอ้ปุกรณช์ว่ย 

6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เชน่ ความสามารถในการใชห้อ้งน า้เพื่อ

การขับถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งน า้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่

ตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้นหรอืใชอ้ปุกรณช์ว่ย 

ความคุ้มครอง 

กรมธรรมป์ระกันภยันีคุ้ม้ครองความสญูเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บ
ทางรา่งกายของผูเ้อาประกันภยัโดยอบุตัิเหตรุะหว่างระยะเวลาการเดินทาง และท าใหผู้้
เอาประกนัภยัเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วนั 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ไดร้บัท  าใหผู้้เอาประกันภัยตอ้งรักษาตัว
ติดตอ่กนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะ

การบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดีบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามตารางผลประโยชน์ดังนี  ้
 
 

ตารางผลประโยชน ์
100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรบัการเสียชีวิต 
100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรบัการตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวร

สิน้เชิง และการทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงนัน้ 
ไดเ้ป็นไปติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 
นับแต่วนัที่เกิดอบุตัิเหต ุเวน้แต่มีขอ้บ่งชี ้
ทางการแพทยช์ัดเจนว่า ผูเ้อาประกันภยั 
ตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง 

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรบัมือสองขา้งตัง้แต่ขอ้มือ หรือเทา้
สองขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง 

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรบัมือหนึ่งขา้งตัง้แตข่อ้มือ และเทา้
หนึ่งขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และ
สายตาหนึ่งขา้ง 

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หนึ่งขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และ
สายตาหนึ่งขา้ง 

 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรบัมือหนึ่งขา้งตัง้แตข่อ้มือ  
 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 
 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 

 
บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนตามขอ้นีเ้พียงรายการที่สงูสดุรายการเดียวเทา่นัน้ ตลอด
ระยะเวลาประกันภยั บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัผลที่เกิดขึน้ตามขอ้ตกลง
คุม้ครองนีร้วมกันไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั หากบรษัิทจา่ยคา่ทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีย้งัไมเ่ต็มจ านวนเงิน
เอาประกนัภยั บรษัิทจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนสิน้สดุระยะเวลาเอาประกันภยั
เทา่กบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่เหลืออยูเ่ทา่นัน้  



กรมธรรมป์ระกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล Dance Moves 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 1 การเสียชีวิต การสูญเสีย
อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบัติเหตุ) 
การประกันภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้ม่คุม้ครองการบาดเจ็บ ความสญูเสียหรือ
ความเสียหายอนัเกิดจากหรอืสืบเน่ืองจากสาเหตหุรอืที่เกิดขึน้ในเวลาดงัตอ่ไปนี ้
1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดดงัตอ่ไปนี ้

1) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครอง
สติได ้หรอื 

2) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสรุา โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นรา่งกายขณะตรวจเทียบเทา่
กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต ่150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป หรอื 

3) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสรุาจนไม่สามารถครองสติได ้ในกรณีที่ไมมี่การตรวจวดั
หรอืในกรณีที่ไมส่ามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้

2. การไดร้บัเชือ้โรค ปรสิต เวน้แตก่ารติดเชือ้โรค หรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน า้ 
ซึง่เกิดจากบาดแผลที่ไดร้บัมาจากอบุตัิเหต ุ

3. ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัท างานหรือกระท าการดงัต่อไปนี ้ชา่งประปา ชา่งไฟฟ้า 
ช่างเครื่องยนต ์ช่างไม ้ช่างทาสี ช่างตกแต่ง ช่างก่อสรา้ง หรืองานที่เก่ียวกับ
การติดตัง้ งานประกอบ บ ารุงรกัษา หรอืการซอ่มแซม 

4. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะวิวาท หรอืมีสว่นยั่วยใุหเ้กิดการวิวาท 
5. การตัง้ครรภ ์การคลอดบุตร การท าแทง้ แทง้บุตร การคมุก าเนิด การรกัษา

เพื่อใหมี้บุตร โรคหรือภาวะแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภแ์ละการแทง้บตุร รวม 
ถึงการท าหมนั การแกห้มนั (ยกเวน้ การบาดเจ็บนัน้เกิดจากอบุตัิเหตทุี่ไดร้บั
ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี)้ 

6. ขณะผูเ้อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จบักมุ ยกเวน้ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการประกนัตวั 

7. ผูเ้อาประกันภยัไม่ปฏิบตัิตามขอ้จ ากัด ขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าของรฐับาล 
หรือหน่วยงานราชการในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางว่าไม่ควรเดินทางไป
ยงัประเทศใด  

8. ไมค่วรเดินทางเน่ืองจากมีการเตือนการนดัหยดุงาน จลาจล อากาศไมด่ี 
9. เม่ือผูเ้อาประกันภยัหรือผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยักระท าผิดกฎหมายหรือไม่

ปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลรวมทัง้ เง่ือนไขวีซา่ 
10. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึกซ้อมหรือร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการ

แข่งขนักีฬา หรอืการฝึกซอ้มในฐานะมือสมคัรเลน่ 
11. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหนา้ที่เป็นพนักงานขับข่ีอากาศ

ยาน หรอืปฏิบตัิหนา้ที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยาน 
12. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสาร

อากาศยานที่มิไดจ้ดทะเบียนเพื่อบรรทกุผูโ้ดยสารที่ เก็บคา่โดยสาร และมิได้
เป็นสายการบินพาณิชย ์

13. ขณะที่ผูเ้อาประกันภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทกุชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทกุชนิด แต่
ไมร่วมถึงสกีหรอื สโนวบ์อรด์ที่อยูใ่นลาน (on-piste) รวมถึงเจ็ตสกี แข่งสเก็ต 
ชกมวย โดดรม่ (เวน้แตก่ารโดดรม่เพื่อรกัษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง

หรือโดยสารอยู่ใน เครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ ์ด  าน า้ที่ตอ้งใชถ้ังอากาศและ
เครือ่งชว่ยหายใจใตน้ า้ 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารกัษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใชจ้า่ย
ใด ๆ  ที่ควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิกที่เรียกเก็บกับผูป่้วยทั่วไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกซึง่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษานัน้ 

มาตรฐานทางการแพทย ์หมายถึง หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏิบตัิทางการ
แพทยแ์ผนปัจจบุนัที่เป็นสากล และน ามาซึ่งแผนการรกัษาที่เหมาะสมกับผูป่้วย
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสตูรหรอือ่ืน ๆ (ถา้มี) 

การแพทยท์างเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรกัษาพยาบาล หรือ
การป้องกนัโรค โดยวิธีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นไทย การแพทยแ์ผน
จีน หรอืวิธีการอ่ืน ๆ ที่มิใชก่ารแพทยแ์ผนปัจจบุนั 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกันภยันีคุ้ม้ครองค่าใชจ้่ายค่ารกัษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศที่
จ  าเป็นและสมควรส าหรบัการรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย ์เน่ืองจาก
อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึน้ระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง อยา่งกระทนัหนั และไมส่ามารถคาดการณไ์ด ้จนเป็นเหตใุหต้อ้งเขา้รบัการ
รกัษาพยาบาล บรษัิทจะชดใชค้า่ใชจ้า่ยที่จ  าเป็นและสมควรในการรกัษาพยาบาลให้
ตามจ านวนที่ตอ้งจ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหนา้
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   
คา่ใชจ้า่ยเพ่ือการรกัษาพยาบาลที่คุม้ครอง มีดงัตอ่ไปนี ้
1. ค่าแพทยต์รวจรกัษา  เช่น ค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรกัษาทั่วไป 

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท าศัลยกรรมและหัตถการ ค่าผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ค่าผู้
ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ 

2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเสน้เลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของ
โลหิต รวมคา่ใชจ้า่ยในการแยก จดัเตรยีมและวิเคราะหเ์พ่ือการใหโ้ลหิต หรอื
สว่นประกอบของโลหิต คา่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการและพยาธิวิทยา คา่ตรวจ
วินิจฉัยทางรงัสีวิทยา คา่ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ รวมถึงคา่แพทยอ์า่น
ผล ค่าใชจ้่ายในการใชห้รือใหบ้ริการ อุปกรณข์องใชแ้ละเครื่องมือทางการ
แพทยน์อกหอ้งผ่าตัด วัสดุสิน้เปลืองทางการแพทย ์ (เวชภัณฑ ์1) ค่าหอ้ง
ผ่าตัด และอุปกรณใ์นหอ้งผ่าตดั ไม่รวมถึงค่าจา้งพยาบาลพิเศษระหว่างที่
พกัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลินิก 

3. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับทนัตกรรมเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอบุตัิเหต ุหรือ
เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ซึ่งรวมถึงการอุดฟันทั่วไปหรือการซ่อมแซม
เพื่อใหง้านไดช้ั่วคราวในระยะเวลาเดินทางในตา่งประเทศ บริษัทจะชดใชใ้ห้
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ผูเ้อาประกันภัยตามจ านวนเงินค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงสงูสดุไม่ เกิน 20,000
บาทต่อเหตุการณ์และไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไดร้ะบุไวใ้นหนา้
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้

4. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉกุเฉิน ส  าหรบัการเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั
ไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทาง
การแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์

5. คา่ยากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์แตไ่มเ่กินกวา่ 14 วนั 
6. ค่าหอ้งพักผู้ป่วยหนัก หรือหอ้งผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม จัดใหส้  าหรบัผูป่้วย และค่าการ
พยาบาลประจ าวนั 

7. คา่อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล เชน่ คา่บริการพยาบาล คา่บรกิาร
ทางการแพทย ์คา่หตัถการทางการแพทย ์  

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ในต่างประเทศเท่าน้ัน) 
การประกันภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี ้ไม่คุม้ครอง การบาดเจ็บ  ความสญูเสีย
หรือความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหต ุหรือที่เกิดขึน้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ค่าใชจ้่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ การท าอวัยวะเทียม อุปกรณแ์ละค่าใชจ้่าย

เก่ียวกับการมองเห็น อปุกรณเ์ทียมทกุชนิด ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ แว่นตา เครื่องช่วย
ใหไ้ดย้ิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพดู (Speech Device) เครื่องกระตุน้
หวัใจทกุชนิด 

2. การปลกูฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกันโรค ยกเวน้การฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษ
สนุัขบา้ ภายหลงัการถกูสตัวท์  ารา้ย และวคัซีนป้องกันบาดทะยกั ภายหลงั
ไดร้บับาดเจ็บ 

3. การรกัษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่า
ตรวจรกัษาใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย 

4. การรักษาพยาบาลที่ไม่ไดเ้ป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การแพทย์
ทางเลือก (Alternative Treatment)  

5. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเก่ียวกบัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยอนัเกิดขึน้เพ่ือหวงั
ผลก าไรหรอืเพ่ือการฉอ้โกงจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

6. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ การรกัษาสิว ฝา้ กระ รงัแค ลดความอว้น 
ปลกูผม หรอืการรกัษาเพื่อแกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกาย การผ่าตดัตกแตง่ 
(Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จ  าเป็นตอ้งกระท าอัน
เป็นผลจากการเกิดอบุตัิเหต ุเพื่อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานได้
อยา่งเดิม 

7. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดดงัตอ่ไปนี ้
1) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้

หรอื 

2) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอลใ์นร่างกายขณะตรวจ
เทียบเทา่กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต ่150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นตข์ึน้
ไป หรอื 

3) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสรุาจนไม่สามารถครองสติได ้ในกรณีที่ไมมี่การตรวจวดั
หรอืในกรณีที่ไมส่ามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้

8. การรักษาโรคหรือภาวะที่เก่ียวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต 
ความผิดปกติทางจิต หรอืระบบประสาท รวมทัง้การเสียสติ 

9. การตรวจรกัษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาดา้นพฒันาการ หรือโรค
ทางพนัธุกรรม 

10. การเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย ทุกชนิดที่เก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเชือ้โรค
เก่ียวกับเพศสมัพนัธ ์ระบบภมิูคุม้กันบกพร่อง เช่น Human Immunodeficiency 
Virus Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) หรือ
รูปแบบอ่ืน ๆ ของ HIV หรอื AIDS ไมว่า่จะเกิดขึน้อยา่งไร  

11. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะวิวาท หรอืมีสว่นยั่วยใุหเ้กิดการวิวาท 
12. การรกัษาพยาบาลที่เกิดจากแพทยท์ี่เป็นผูเ้อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผูเ้อาประกันภัย ผูท้ี่เป็นเพื่อนเดินทางกับผูเ้อา
ประกนัภยั หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวพนักบัผูเ้อาประกนัภยั  

13. การรกัษาใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ครรภ ์การคลอดบตุร การท าแทง้ แทง้บตุร 
การคุมก าเนิด การรักษาเพื่อให้มีบุตร โรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์และการแทง้บุตร รวมถึงการท าหมัน การแก้หมัน (ยกเว้น การ
บาดเจ็บนั้นเกิดจากอุบัติ เหตุที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยันี)้ 

14. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
15. ขณะผูเ้อาประกันภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จบักมุ ยกเวน้ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการประกนัตวั 
16. เม่ือผูเ้อาประกันภยัหรือผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยักระท าผิดกฎหมายหรือไม่

ปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลรวมทัง้ เง่ือนไขวีซา่ 
17. ขณะผูเ้อาประกันภยัฝึกซอ้มหรือร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขัน

กีฬา หรอืการฝึกซอ้มในฐานะมือสมคัรเลน่ 
18. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือปฏิบตัิหนา้ที่เป็นพนักงานขับข่ีอากาศยาน 

หรอืปฏิบตัิหนา้ที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยาน 
19. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสาร

อากาศยานที่มิไดจ้ดทะเบียนเพื่อบรรทกุผูโ้ดยสารที่ เก็บคา่โดยสาร และมิได้
เป็นสายการบินพาณิชย ์

20. ขณะที่ผูเ้อาประกันภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทกุชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุชนิด แต่
ไมร่วมถึงสกีหรอื สโนวบ์อรด์ที่อยูใ่นลาน (on-piste) รวมถึงเจ็ตสกี แข่งสเก็ต 
ชกมวย โดดรม่ (เวน้แตก่ารโดดรม่เพื่อรกัษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง
หรือโดยสารอยู่ใน เครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ ์ด  าน า้ที่ตอ้งใชถ้ังอากาศและ
เครือ่งชว่ยหายใจใตน้ า้  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลับประเทศและการส่งศพกลับ  

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
การเคลื่อนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หมายถึง  
1. การขนส่งผู้เอาประกันภัยฉุกเฉินจากสถานที่ที่ผู ้เอาประกันภัยประสบ

อุบัติ เหตุหรือเจ็บป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ ใกล้ที่สุดที่สามารถให้การ
รกัษาพยาบาลอยา่งเหมาะสม หรอื 

2. หลงัจากรบัการรกัษาเบือ้งตน้จากโรงพยาบาลในทอ้งถ่ิน สภาพรา่งกายของ
ผูเ้อาประกันภัยอ านวยใหมี้การเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลอ่ืนหรือกลับมา
ประเทศไทยเพ่ือการรกัษาตอ่ หรอืเพ่ือการพกัฟ้ืน 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลและ ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นช่วยเหลือทางการแพทย ์
การส่งตวักลบัประเทศ ทัง้นีค้่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ จะตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบและจดัการโดยบรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ 

การส่งศพกลับ หมายถึง การจดัการที่จ  าเป็นส าหรบัการสง่กลบัศพหรอือฐิัไปยงั
ประเทศไทยหรอืภมิูล  าเนากรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากอบุตัิเหต ุหรอืการเจ็บป่วย
ขณะเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
การเคลื่อนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
กรมธรรมป์ระกันภัยนีใ้หค้วามคุม้ครองการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉินส าหรบัผูเ้อาประกันภัย เน่ืองจากไดร้บัการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ 
หรอืจากการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีข้ณะ
เดินทางในต่างประเทศ ซึ่งตามความเห็นของบริษัทที่ได้รับมอบอ านาจ มี
ความเห็นว่าเหมาะสมที่จะเคลื่อนยา้ยผู้เอาประกันภัยไปยังสถานที่อ่ืน หรือ
ส่งกลับประเทศไทยเพื่อรบัการรกัษา โดยบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจ จะจัดการ
เรื่องการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินโดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดตาม
สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย ทั้งนีบ้ริษัทจะจ่าย
คา่ใชจ้า่ยที่ไดร้บัความคุม้ครองโดยตรงตอ่บรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ 

วิธีการจดัการเรือ่งการเคลื่อนยา้ยเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินโดยบรษัิทที่ไดร้บั
มอบอ านาจ อาจรวมถึงการขนยา้ยฉุกเฉินทางอากาศ ทางรถยนต ์การเดินทาง
โดยสายการบินพาณิชย ์รถไฟ หรอืโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

การตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการขนส่งหรือจดุหมายปลายทางจะท าโดยบรษัิทที่ไดร้บั
มอบอ านาจ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นทางการรกัษาของผูเ้อาประกันภัย
เทา่นัน้ 

การส่งศพกลับ 
กรมธรรมป์ระกนัภยันีใ้หค้วามคุม้ครองการจดัการสง่ศพหรืออฐิักลบัประเทศไทย
หรือภมิูล  าเนา กรณีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตจากอบุตัิเหต ุหรือการเจ็บป่วยขณะ
เดินทางในต่างประเทศที่จดัการโดยบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจ โดยบริษัทจะจ่าย
คา่ใชจ้า่ยใหก้บับรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ โดยตรง 

กรณีส่งศพหรืออัฐิกลบัภมิูล  าเนาที่ไม่ใช่ประเทศไทย วงเงินรบัผิดชอบของบรษัิท
จะไมเ่กินคา่ใชจ้า่ยสง่กลบัมาประเทศไทยเทา่นัน้ 

บริษัทจะจ่ายคืนทายาทของผู้เอาประกันภัยส  าหรับค่าใชจ้่ายจริงที่ไดจ้่ายไป 
ส  าหรบัการจดัการศพโดยสปัเหรอ่เช่น  ค่าหีบศพ  ค่าฝังศพ หรือค่าฌาปนกิจศพ
แตไ่มร่วมคา่ใชจ้า่ยการจดังานศพ 

ในทกุกรณี วงเงินคุม้ครองส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษา 
พยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศและการสง่ศพกลบันี ้ จะไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี ้
ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารชว่ยเหลือฉกุเฉิน คือ บรษัิท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอรว์ิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลับประเทศและการ
ส่งศพกลับเท่าน้ัน) 
บรษัิทไดม้อบหมายใหบ้รษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ ใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้อาประกนัภยั
ในการจดัการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินที่ตา่งประเทศ ตามเงื่อนไขดงัตอ่ไปนี ้
1. การตดัสินใจตา่ง ๆ จะท าอยา่งดีที่สดุเพื่อผลประโยชนท์างการรกัษา พยาบาล

ของผูเ้อาประกนัภยัเทา่นัน้ 
2. แพทยข์องบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจ จะติดต่อโรงพยาบาลในทอ้งถ่ิน หรือถา้

มีความจ าเป็นจะขอขอ้มลูจากแพทยป์ระจ าตวัของผูเ้อาประกันภยัเพื่อการ
ตดัสินใจที่เหมาะสมกบัสภาพรา่งกายของผูเ้อาประกนัภยั 

3. ผูเ้อาประกันภยัยอมรบัว่าการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน จะ
ไดร้บัการจดัการโดยบุคคลากรทางการแพทยข์องบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจ 
ที่มีคณุวฒิุในประเทศนัน้ ๆ 

4. การจดัการของบรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ จะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ
นั้น ๆ และกฎหมายข้อบังคับสากล บริการของบริษัทที่ไดร้ับมอบอ านาจ 
จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

5. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัปฏิเสธที่จะปฏิบตัิตามการตดัสินใจของบรษัิทที่ไดร้บั
มอบอ านาจ จะถือวา่ ผูเ้อาประกนัภยัไดย้กเวน้ความรบัผิดตามกฎหมายของ
บริษัทและบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจ จากผลที่อาจจะเกิดขึน้ตามมาจากการ
กระท าของผูเ้อาประกันภัย และผูเ้อาประกันภัยจะเสียสิทธิที่จะไดร้บัการ
บรกิารจากบรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ และการชดใชจ้ากบรษัิท 

6. เม่ือบริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจ ไดใ้หบ้ริการความช่วยเหลือ บริษัทจะไดร้บั
สิทธิเป็นเจา้ของตั๋วการเดินทางเดิม ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งสง่ตั๋วเดินทางนัน้
ใหบ้ริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจหรือคืนเงินที่ไดร้บัคืนจากบริษัทจดัการเดินทาง
ใหบ้ริษัท ถา้ผูเ้อาประกันภยัไม่ไดซ้ือ้ตั๋วขากลบัไวแ้ลว้ บริษัทสงวนสิทธิเรยีก
เงินค่าใชจ้่ายที่  ผูเ้อาประกันภยัควรจะตอ้งช าระส าหรบัค่าเดินทางกลบัคืน
บรษัิท 

7. ผู้เอาประกันภัยจะเสียสิทธิที่จะไดร้ับการบริการจากบริษัทที่ได้รับมอบ
อ านาจ และการชดใชจ้ากบริษัท หากการจดัการดงักลา่วไม่ไดร้บัการอนมุตัิ
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หรือจัดการโดยบริษัทที่ไดร้ับมอบอ านาจ เวน้แต่ว่าดว้ยสาเหตุนอกเหนือ
ความควบคมุของผูเ้อาประกันภยั  และผูเ้อาประกนัภยัไมส่ามารถแจง้บริษัท
ที่ไดร้บัมอบอ านาจ ในระหว่างสถานการณฉ์ุกเฉินทางการแพทย ์อย่างไรก็
ตามบริษัทสงวนสิทธ์ิที่จะจ่ายคืนค่าใชจ้่ายต่อผูเ้อาประกันภยัเท่าที่บริษัทที่
ไดร้บัมอบอ านาจในสถานการณเ์ดียวกันจะจดัหาให ้และไม่เกินจ านวนเงิน
ผลประโยชนท์ี่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 4 ค่าเดินทางเพิ่มเติม 

ความคุ้มครอง 
กรณีผูเ้อาประกันภยั เสียชีวิตหรอืการถกูส่งตวักลบัตามความคุม้ครองจากขอ้ตกลง
คุม้ครอง 3 การเคลื่อนยา้ยเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบั
ประเทศและการส่งศพกลบั บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนส าหรบัคา่เดินทางที่จ  าเป็น (ตั๋ว
เดินทางไป - กลบัชัน้ประหยดัหรอืธุรกิจเทา่กบัการจองเดินทางเดิม) ใหก้บัญาติสนิท 
หรอืพนกังานของผูเ้อาประกนัภยั จ  านวน 1 คนในการเดินทางกลบัประเทศ ถา้ญาติ 
หรือ ผูใ้กลช้ิดทางธุรกิจไม่สามารถใชว้ิธีการเดินทางเดิม อนัเน่ืองมาจากการที่ผูเ้อา
ประกนัภยัถกูสง่ตวักลบัหรอืเสียชีวิต 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 5 การเดินทางไปดูแลผู้เยาว ์

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม  
ผู้เยาว ์หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภยั ซึ่งมีอายตุ  ่ากว่า 12 ปี 
บรบิรูณ ์

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยันีใ้หค้วามคุม้ครองการเดินทางไปดแูลผูเ้ยาว ์กรณีผูเ้อาประกนัภยัซึง่
เดินทางพรอ้มผูเ้ยาวอ์ายตุ  ่ากวา่ 12 ปี เสียชีวิตหรอืไดร้บัการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บป่วยที่
ตอ้งเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในที่ไดร้ับความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกันภยันีร้ะหวา่งระยะเวลาการเดินทางในตา่งประเทศ เน่ืองจากประสบอบุตัิเหตหุรอื
การเจ็บป่วยระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง โดยบรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจเป็นผูด้  าเนินการ 
และจัดหาตั๋วเดินทาง (ตั๋วเดินทางไป – กลับชั้นประหยัด) ใหก้ับญาติสนิทของผู้เอา
ประกันภัยจ านวน 1 คน เพื่อไปรบัผูเ้ยาวข์องผูเ้อาประกันภัยที่ตอ้งอยู่ตามล าพงักลบั
ประเทศไทย ขณะที่ผูเ้อาประกันภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทัง้นี ้สงูสดุ
ไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 5 การ
เดินทางไปดูแลผู้เยาวเ์ท่าน้ัน) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครอง การบาดเจ็บ ความสญูเสียหรอื 
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ  หรือที่เกิดขึน้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
1. การจดัการที่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิหรือจดัการโดยบรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ เวน้แต่

ว่าดว้ยสาเหตนุอกเหนือความควบคมุของผูเ้อาประกันภยั และผูเ้อาประกันภยั

ไมส่ามารถแจง้บรษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจในระหวา่งสถานการณน์ัน้ ๆ ไดฉ้กุเฉิน
ทางการแพทยอ์ย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะจ่ายคืนค่าใชจ้่ายต่อผูเ้อา
ประกันภยัเท่าที่บริษัทที่ไดร้บัมอบอ านาจ ในสถานการณเ์ดียวกันจะจดัหาให้
และไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 6 การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกันภัยนีใ้หค้วามคุม้ครองเม่ือการเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่
ไดร้บัการยืนยนัแลว้ถกูยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางภายใน 30 วนัก่อนเริ่มการ
เดินทาง หรอืจากการเลื่อนการเดินทางกลบัประเทศไทยที่เกิดขึน้ในระหวา่งอยู่ใน
ต่างประเทศ เน่ืองจากเหตกุารณไ์ม่ไดค้าดหมาย และอยู่เหนือการควบคมุของผู้
เอาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้
1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหสั การเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ

ญาติสนิท หรอื ผูใ้กลช้ิดในทางธุรกิจ หรอื 
2. การยกเลิกตารางเดินทางของผูข้นสง่สาธารณะเน่ืองจากการจลาจล การนดั

หยดุงาน การประทว้ง การก่อความวุน่วาย พายหุรอืไตฝุ้่ น หรอื 
3. การถกูหมายเรยีกเพ่ือไปใหก้ารเป็นพยานในศาลของผูเ้อาประกนัภยั 

บริษัทจะจ่ายคืนใหผู้เ้อาประกันภยัส  าหรบั เงินมดัจ าล่วงหนา้ที่ถกูยึดส  าหรบัคา่
ตั๋วเครือ่งบินที่ไมไ่ดใ้ช ้คา่ที่พกัและคา่จองการทอ่งเที่ยวที่จา่ยโดยผูเ้อาประกันภยั
หรือมีสัญญาว่าผูเ้อาประกันภัยตอ้งจ่าย  ที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ทั้งนีไ้ม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทัง้นี ้ความคุม้ครองนีจ้ะมีผลบงัคับเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกันภยัไดเ้อาประกันภยั
ก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการ
เดินทางนัน้ และผูเ้อาประกันภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกรอ้งคา่ทดแทน ส  าหรบั
ขอ้ตกลงคุม้ครองการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางและขอ้ตกลงคุม้ครองการ
ลดจ านวนวนัเดินทาง (ถา้มี) ในเหตกุารณเ์ดียวกนัได ้

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลง
คุ้มครอง 6 การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางเท่าน้ัน) 
ความสญูเสียหรอืเสียหายสงูสดุของขอ้ตกลงคุม้ครอง 6 การยกเลิกหรอืการเลื่อน
การเดินทาง 

บริษัทจะรบัผิดชอบสูงสดุไม่เกิน จ านวนเงินเอาประกันภัย  ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยันีต้อ่หนึ่งเหตกุารณเ์ดียวหรอืเหตกุารณอ่ื์นที่เก่ียวขอ้งเทา่นัน้ 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 6 การ
ยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครอง การบาดเจ็บ ความสญูเสียหรอื  
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึน้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
1. การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการควบคุม หรือกฎขอ้บังคับของ

รฐับาลไทยและ/หรอืรฐับาลของประเทศปลายทาง 
2. เหตกุารณท์ี่ผูเ้อาประกันภยัคาดหมายว่าจะเกิดขึน้ หรือรูใ้นวนัที่หรือก่อนวนัที่

ออกกรมธรรมป์ระกันภยั 
3. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์
4. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
5. การรกัษาโรคทางจิตหรอือาการทางจิตทกุชนิด 
6. การกระท าที่ผิดกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้อาประกันภยัถกูด  าเนิน

คดีอาญา 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 7 การลดจ านวนวันเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยันีใ้หค้วามคุม้ครองเม่ือการเดินทางที่ไดร้บัการยืนยนัแลว้ของ
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถกูตดัใหส้ัน้ลงจากเหตกุารณท์ี่ไม่ไดค้าดหมาย และอยูเ่หนือ
การควบคมุของผูเ้อาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้
1. การบาดเจ็บสาหสั การเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรอื 
2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหสั หรอืการเจ็บป่วยรุนแรงของ ญาติสนิท หรอืผู้

ใกลช้ิดในทางธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั หรอื 
3. การตัดระยะเวลาตารางการเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะ เน่ืองจากการ

จลาจล การนัดหยุดงาน การประทว้ง การก่อความวุ่นวาย พายุหรือไตฝุ้่ น 
หรอื 

4. การถกูหมายเรยีกเพ่ือไปใหก้ารเป็นพยานในศาลของผูเ้อาประกนัภยั 
บรษัิทจะจา่ยคืนใหผู้เ้อาประกนัภยัส  าหรบั 
1. เงินล่วงหนา้หรือเงินมดัจ าค่าเดินทางและค่าโรงแรม/ ที่พกัที่ยงัไม่ไดใ้ช ้และ 

ค่าจองการท่องเที่ยวที่ผู ้เอาประกันภัยได้จ่ายไป หักด้วยจ านวนเงินคืน
ส  าหรบัคา่ตั๋วเครือ่งบินขากลบัที่ไมไ่ดใ้ช ้

2. คา่โรงแรม/ที่พกัอาศยั และคา่เดินทางเพิ่มเติมที่ไมส่ามารถเรียกคืนได ้เน่ืองจาก
ผูเ้อาประกันภยัตอ้งเปลี่ยนการเดินทางซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได ้ทัง้นีส้งูสดุไม่
เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั 

ทัง้นี ้ความคุม้ครองนีจ้ะมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อน
ไดท้ราบเหตกุารณใ์ด ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนัน้
และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกรอ้งค่าทดแทนส าหรับข้อตกลง
คุม้ครองการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางและขอ้ตกลงคุม้ครองการลดจ านวน
วนัเดินทาง (ถา้มี) ในเหตกุารณเ์ดียวกนัได ้
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลง
คุ้มครอง 7 การลดจ านวนวันเดินทางเท่าน้ัน) 
ความสญูเสียหรอืเสียหายสงูสดุของข้อตกลงคุ้มครอง 7 การลดจ านวนวนัเดินทาง
ในกรณีที่มีการเดินทางต่อไปยงัประเทศอ่ืนใดจากประเทศแรกที่เดินทางไปถึง บรษัิท
จะรบัผิดชอบสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยั ในตารางกรมธรรมป์ระกันภยันี ้
ตอ่หนึ่งเหตกุารณ ์ 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 7 การลด
จ านวนวันเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้ม่คุม้ครองการลดจ านวนวนัเดินทางอนั
เกิดจากหรอืสืบเน่ืองจาก โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 8 ความล่าช้าในการเดินทาง 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
สภาพอากาศเลวร้าย หมายถึง ลมพาย ุพายฝุน พายหุิมะ พายหุมอก พายุ
ไตฝุ้่ น ควนัและเขม่าหนาแน่นในอากาศที่เกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟ ซึ่งส่งผล
ตอ่ความปลอดภยัในการเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
ในขณะที่ผูเ้อาประกันภัยไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้ หาก
ก าหนดการเดินทางโดยโดยเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟของผู้เอา
ประกันภัยตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติ  ตามที่ระบุไวใ้น
ตารางเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย (ตามที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ชั่วโมงติดต่อกัน นับจากเวลาที่ระบไุวใ้นก าหนดการเดินทาง เน่ืองจากเครือ่งบิน 
หรือเรือเดินสมทุร หรือรถไฟ ไม่สามารถเขา้สู่หรือออกจากสนามบิน หรือท่าเรือ
หรือชานชาลา ไดต้ามก าหนดการเดินทางตามปกติ เพราะสภาพอากาศไม่
เอือ้อ  านวยตอ่การเดินทาง ความผิดพลาดของอปุกรณก์ารบิน เรอืเดินสมทุร หรือ
รถไฟ การนัดหยดุงาน หรือการประทว้งของพนักงานหรือลกูจา้งสายการบินหรอื
ของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมทุรหรือของรถไฟ หรือเหตุอ่ืนใดที่ไม่ใช่
ความรบัผิดของผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงการเปลี่ยนเสน้ทางการบินของเครือ่งบินที่
ผูเ้อาประกันภยัโดยสารเน่ืองจากสภาพอากาศเลวรา้ยส่งผลใหเ้ครื่องบินตอ้งท า
การเปลี่ยนเสน้ทางการบินไปแวะจอดที่สนามบินอ่ืน และบินกลบัมาที่สนามบน
จดุหมายปลายทางในภายหลงั  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการเดินทางล่าชา้ของการเดินทางใหแ้ก่ผูเ้อา
ประกันภัยส  าหรบัการเดินทางล่าชา้ทกุๆ (ตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั) ชั่วโมงของการลา่ชา้ แตไ่มเ่กินจ านวนเงินเอาประกันภยัตามที่ไดร้ะบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิม่เติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 8 ความล่าช้าในการเดินทาง
เท่าน้ัน) 
การค านวณผลประโยชนจ์ะค านวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาถึงจดุหมาย
ปลายทางของผูเ้อาประกนัภยักบัเวลาจรงิที่ถึงจดุหมายปลายทาง 

 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 8 ความล่าช้าในการเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครอง  ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใด ๆ อนัเกิดจากหรอืสืบเน่ืองจากสาเหต ุดงัตอ่ไปนี ้
1. การลา่ชา้จากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1) เอาประกนัภยัไมไ่ดร้ายงานตวักบัสายการบินภายในเวลาที่ก  าหนด 
2) การนดัหยดุงาน หรอืการประทว้งของพนกังานหรอืลกูจา้งสายการบินหรอืของ

ทา่อากาศยานซึง่เกิดขึน้ก่อนหรอืขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัขอเอาประกนัภยั
การเดินทางนี ้

3) การล่าชา้ที่เกิดขึน้จากการยกเลิกบริการของสายการบิน โดยค าสั่งหรือ
ค  าแนะน าจากรฐับาลประเทศนัน้ ๆ 

4) ความล่าช้าที่ผู ้เอาประกันภัยได้ทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอา
ประกนัภยั 

2. คา่เสียหายที่ไดร้บัคืนจากสายการบิน หรอืทา่อากาศยาน 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 9 การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าชา้
ของผู้ขนส่งสาธารณะ 
 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
สภาพอากาศเลวร้าย หมายถึง ลมพาย ุพายฝุน พายหุิมะ พายหุมอก พายุ
ไตฝุ้่ น ควนัและเขม่าหนาแน่นในอากาศที่เกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟ ซึ่งส่งผล
ตอ่ความปลอดภยัในการเดินทาง 
 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกันภยันีใ้หค้วามคุม้ครองกรณีที่ผูเ้อาประกันภยัพลาดการเดินทาง
ต่อเน่ืองตามตารางของผูข้นสง่สาธารณะที่ไดจ้องไว้ เน่ืองจากการเดินทางมาถึง
ล่าชา้ของผูข้นสง่สาธารณะที่ผูเ้อาประกันภยัใชบ้รกิารอยู ่ซึ่งมีสาเหตมุาจากการ
นัดหยุดงาน การประทว้งโดยลกูจา้งของสายการบินพาณิชย ์สภาพอากาศเลว
รา้ย เครื่องยนตข์ัดขอ้งหรือความบกพร่องทางโครงสรา้งของยานพาหนะของผู้
ขนส่งสาธารณะ ไฟไหมอ้ย่างรุนแรง พายุ หรือน า้ท่วม ณ สถานที่ออกเดินทาง 
และไม่มีเที่ยวบินอ่ืนๆ ที่จะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา (ตามที่
ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เครื่องบินเที่ยวที่
เดินทางมายงัจดุเปลี่ยนตอ่เที่ยวบิน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการพลาดการต่อเที่ยวบินนัน้ทกุๆ(ตามที่ระบไุวใ้น
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั) ชั่วโมง ตามจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบุไวใ้น

ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั แต่รวมสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบไุว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ทัง้นีบ้รษัิท จะชดใชใ้หเ้พียงเหตกุารณใ์ดเหตกุารณ์
หนึ่งเท่านัน้ระหว่างขอ้ตกลงคุม้ครอง 8 ความล่าชา้ในการเดินทางหรือขอ้ตกลง
คุม้ครอง 9 การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าชา้ของผูข้นส่งส  าหรบัการ
เดินทางออกจากประเทศไทย แตล่ะครัง้ 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 9 การพลาดการต่อยานพาหนะ
จากการล่าช้าของผู้ขนส่งเท่าน้ัน) 
การประกันภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้ม่คุม้ครอง ความสญูเสียหรือความเสียหาย
ใด ๆ อนัเกิดจากหรอืสืบเน่ืองจากสาเหต ุดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  ความลา่ชา้จากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
1.1 ผูเ้อาประกันภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดที่ออกเดินทางครัง้แรก ไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุด ๆ ก็ตาม 
1.2 ผูเ้อาประกนัภยัไมไ่ดร้ายงานตวักบัสายการบินภายในเวลาที่ก  าหนด 
1.3 ความลา่ชา้ที่เกิดจากการยกเลิกบรกิารของสายการบิน โดยค าสั่งหรอืค  าแนะน า

จากรฐับาลของ ประเทศใด ๆ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 10 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ

ในการเดินทางและทรัพยส์ินส่วนตัว  

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
สัมภาระในการเดินทางและทรัพยส์ินส่วนตัว หมายถึง ของส่วนตวั
และทรพัยส์ินของผูเ้อาประกันภยั หรือทรพัยส์ินที่ผูเ้อาประกันภยัตอ้งรบัผิดชอบ 
และเป็นทรพัยส์ินที่ผูเ้อาประกันภัยน าติดตัวไป หรือซือ้ระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

สิ่งของมีค่า หมายถึง เครือ่งประดบั อญัมณี นาฬิกา สิ่งของที่ท  ามาจากวตัถมีุ
คา่หรอืหินมีคา่ ขนสตัว ์เครือ่งหนงั 

คู่ หรือ ชุด หมายถึง จ านวนชิน้ของสมัภาระในการเดินทาง หรอืทรพัยส์ินสว่นตวั
ซึง่ประกอบกนัเป็นชดุหรอืสามารถใชด้ว้ยกนั 

เงินพกติดตัว หมายถึง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง 
เอกสาร/ ตั๋วเดินทาง บตัรโรงแรมที่พกั หรอืบตัรวนัหยดุพกัผ่อน ซึง่สามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสด หรือออกทดแทนใหม่ได ้คปูองเติมน า้มนั บตัรโทรศพัท ์บตัรเครดิต และบตัร
แถบแมเ่หล็กตา่งๆ 

เอกสารส่วนตัว หมายถึง กรนีการด์ หนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบขบัข่ี 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ครบชุด รวมทั้ง
ส่วนประกอบ หรืออุปกรณป์ระกอบที่เป็นอุปกรณม์าตรฐานของคอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค 
ทัง้นีไ้ม่รวมถึงคอมพิวเตอรมื์อถือ (Handheld Computer) หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
แบบพกพาใด ๆ  หรอือปุกรณ ์Smart Device ทกุชนิด 
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การชิงทรัพย ์หมายถึง การลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทษุรา้ยหรือขู่เข็ญวา่ใน
ทนัใดนัน้จะใชก้ าลงัประทษุรา้ยเพ่ือ 
1. ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รอืพาทรพัยน์ัน้ไป หรอื 
2. ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
3. ยดึถือทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
4. ปกปิดการกระท าความผิดนัน้หรอืใหพ้น้จากการจบักมุ 

การลักทรัพย ์หมายถึง การเอาทรพัยข์องผูอ่ื้น หรือที่ผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยู่
ดว้ยไปโดยทจุรติ 

การปล้นทรัพย ์หมายถึง การกระท าการชิงทรพัยโ์ดยรว่มกันกระท าตัง้แต่ 3 
คนขึน้ไป 

เคร่ืองอุปโภค บริโภค หมายถึง สิ่งของการใช้สอยสิ่งต่าง  ๆ ให้เกิด
ประโยชน ์หรือการกิน โดยสิ่งที่ถกูใชส้อยนัน้ จะมีการเสื่อมสภาพ  รอ่ยหรอ หรือ
หมดไป 
 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกันภัยนีใ้หค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกันภัยระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง ส  าหรบัความสญูเสีย หรอืความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง หรอื
ทรพัยส์ินส่วนตวั ที่น  าไปหรือซือ้ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง โดยบริษัทจะ
ใหค้วามคุม้ครองความสญูเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึน้จริง แต่ไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกันภยั (ตามวงเงินแต่ละรายการและวงเงินสงูสดุ) ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งแจง้ความต่อ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ หรอืถา้เก่ียวขอ้งกบัผูข้นส่งสาธารณะจะตอ้งแจง้ผูข้นส่งสาธารณะ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากพบความสญูเสียหรือความเสียหาย เวน้แต่จะพิสจูนไ์ด้
วา่มีเหตจุ  าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แตไ่ดแ้จง้โดยเร็ว
ที่สดุเท่าที่สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ และตอ้งเก็บเอกสารการรายงานของเจา้หนา้ที่
ต  ารวจหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเช่น โรงแรม สายการบิน ตามอ านาจศาลทอ้งถ่ิน
ของสถานที่เกิดเหต ุ

ในกรณีทรัพยส์ินที่สูญเสียหรือเสียหายเป็นส่วนหนึ่งของคู่หรือชุด การพิจารณา
ชดใชจ้ะไม่น ามลูค่าทรัพยส์ินที่เป็นคู่หรือชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะ
ความเสียหายของทรพัยส์ินรายการนัน้ ๆ ที่สญูหายหรือเสียหายเท่านัน้ ทัง้นีจ้ะไม่
เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั 
กรณีไมส่ามารถซ่อมแซมทรพัยส์ินที่ไดร้บัความเสียหายได ้บรษัิทจะชดใชใ้หเ้สมือน
วา่ทรพัยส์ินนัน้ไดส้ญูหายไป 

กรณีเม่ือเกิดความสญูเสียหรือความเสียหาย บรษัิทมีสิทธิที่จะครอบครองทรพัยส์ิน
ดงักลา่วและด าเนินการขายซากตามความเหมาะสม หรอืสามารถเลือกที่จะชดใชค้่า
สินไหมทดแทนใหผู้เ้อาประกันภยัเป็นเงินสด หรือซ่อมแซมสมัภาระในการเดินทาง
หรอืทรพัยส์ินสว่นตวัของผูเ้อาประกนัภยั และหกัคา่เสื่อมจากวงเงินที่จะชดใช ้
ในกรณีพบทรพัยส์ินที่สญูหายไป ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดย
จดหมายลงทะเบียนทนัทีที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัแจ้งวา่ทรพัยส์ินที่สญูหายไปถกู

คน้พบ กรณีบริษัทยังไม่ไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนใหก้ับผูเ้อาประกันภัย ผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งเรยีกคืนทรพัยส์ินนัน้ ถา้ทรพัยส์ินนัน้ไดร้บัความคุม้ครอง บรษัิท
จะจา่ยคา่เสียหาย และวงเงินชดเชยส าหรบัรายการที่สญูหายของสมัภาระในการ
เดินทางหรอืทรพัยส์ินสว่นตวัเทา่นัน้ 

กรณีบรษัิทไดช้ดใชค้า่สินไหมทดแทนใหก้บัผูเ้อาประกันภยัแลว้ ผูเ้อาประกนั ภยั
สามารถเลือกที่จะสละสิทธิในทรัพยส์ินนั้น หรือเรียกคืนทรัพยส์ินนั้น โดยคืน
วงเงินที่บริษัทไดช้ดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยักลบัคืนบริษัทโดยหกัรายการที่ไม่ไดร้บั
คืนออกไป ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไมเ่รยีกคืนทรพัยส์ินนัน้ภายใน 15 วนัจากวนัที่ไดร้บั
แจง้ บรษัิทจะถือวา่ผูเ้อาประกนัภยัเลือกที่จะสละสิทธิในทรพัยส์ินนัน้ 
 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 10 ความสูญเสียหรือความ
เสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพยส์ินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
1. ผูเ้อาประกันภยัตอ้งใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่ในการดแูลรกัษาทรพัยส์ิน

สว่นตวัทัง้หมด 
2. ทรพัยส์ินตอ้งถูกเก็บไวใ้นกระเป๋า หรือกระเป๋าเดินทาง หรือสัมภาระอย่าง

มิดชิด 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม  
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 10 ความสูญเสียหรือความ
เสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพยส์ินส่วนตัวเท่าน้ัน)               
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครอง 
1. สัตวเ์ลีย้ง อุปกรณ์กีฬา ของเน่าเสียได ้เช่น ผลไม ้อาหาร เครื่องอุปโภค

บรโิภค 
2. เครื่องใชใ้นบา้น วัตถุโบราณ งานหัตถกรรม เครื่องแก้ว เครื่องกระเบือ้ง 

กระเบือ้งเคลือบ หินอ่อน เครื่องป้ันดินเผา หรือสิ่งของแตกง่ายอ่ืน ๆ รูปวาด 
งานศิลปะ เครือ่งดนตร ี 

3. แวน่ตา (เลนส ์และกรอบ) คอนแทกเลนส ์ฟันปลอม แขนขาปลอม รเีทนเนอร ์
(Retainer) 

4. เอกสารสว่นตวั เอกสารส  าคญัทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตวั บตัรเครดิต 
ซิมการด์ กญุแจ  ใบหุน้ ธนบตัร เหรยีญกษาปณ ์ 

5. แท็บเล็ตพีซี โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรือของที่ระลึก ฟิกเกอร ์(Figures) 
โมเดล เกมส ์

6. ความสญูเสีย หรอืความเสียหายของเครื่องประดบั ของมีคา่ อญัมณี นาฬิกา 
ที่ไมไ่ดเ้ก็บไวก้บัตวัผูเ้อาประกนัภยั ยกเวน้เก็บล็อคในตูนิ้รภยั 

7. ความสญูเสีย หรอืความเสียหายของสินคา้ ตวัอยา่งสินคา้ ตลอดจนอปุกรณ์
ทกุชนิด 

8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของอวัยวะเทียมและอุปกรณ ์ยกเวน้เป็น
ความสญูเสียหรอืความเสียหายที่เกิดขึน้จากอบุตัิเหตตุอ่ผูเ้อาประกนัภยั 

9. ความสญูเสียหรอืความเสียหายจากการสกึหรอ การขีดข่วน รอยคราบ ความ
เสียหายจากสภาพบรรยากาศหรือสภาพอากาศ การเสื่อมสภาพ การรั่วไหล
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ของของเหลว การเปรอะเป้ือนน า้มนัหรือสารหล่อลื่น การเปรอะเป้ือนสีหรือ
สนิมของสมัภาระในการเดินทาง การบกพรอ่งของเครือ่งจกัรหรือเครื่องไฟฟ้า 
แมลง หนู สภาพของทรพัยส์ินเอง หรือความเสียหายจากขบวนการผลิต /
ประกอบ หรือขณะก าลังผลิต/ประกอบ และความเสียหายนั้นเน่ืองมาจาก 
การผลิต/ประกอบนัน้ 

10. การลกัทรพัยใ์นอาคารโดยปราศจากการงดัแงะ บกุรุก หรอืการใชก้ญุแจผี 
11. การลักทรพัยใ์นที่สาธารณะ หรือนอกตัวอาคารโดยปราศจากการใชก้ าลงั

ประทษุรา้ย หรอืการชิงทรพัย ์หรอืการปลน้ทรพัย ์
12. ความสญูเสีย หรือความเสียหาย ของกระเป๋าเดินทาง หรือทรพัยส์ินภายใน

กระเป๋าเดินทางรวมถึงคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ขณะไม่มีการปิดล็อค หรือถกูทิง้
ไวโ้ดยไมมี่คนดแูล 

13. ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ไดร้ับความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกันภัยอ่ืน หรือไดร้ับการชดใชโ้ดยผูข้นส่งสาธารณะโรงแรม หรือจาก
แหลง่อ่ืนแลว้  

14. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรพัยส์ินภายใน
กระเป๋าเดินทางรวมถึงคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คของผู้เอาประกันภัยที่ไดส้่งไป
ลว่งหนา้ หรอืขนสง่แยกไปตา่งหาก 

15. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรพัยส์ินของผูเ้อาประกันภัยจากการ
ยึด ท าลาย โดยค าสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ศลุกากร 

16. การลกัทรพัยโ์ดยลกูจา้งพนกังานของผูเ้อาประกนัภยั 
17. ความสญูเสียหรอืความเสียหายที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ยกเวน้การลกัทรพัย ์

ความสญูเสียหรอืความเสียหายจากสายการบินหรอืตวัแทนของสายการบิน 
18. ทรัพยส์ินที่อยู่ในกระเป๋าที่มีลักษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ไดแ้ก่ กระเป๋า

สตางค์ กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปไม่ใช่อย่าง
กระเป๋าเดินทาง เวน้แตอ่ยูใ่นกระเป๋าเดินทาง 

19. อปุกรณท์ี่เชา่ หรอืใหเ้ชา่ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 11 การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 

ความคุ้มครอง  
กรณีสมัภาระในการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัไปถึงที่หมายลา่ชา้ หรอืถกูสง่ไป
ผิดที่หรอืสญูหายไปชั่วคราวนบัจากผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย
มาถึงจุดรับสัมภาระในการเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง เน่ืองจากความ
ผิดพลาดของผูข้นส่งสาธารณะ บริษัทจะจ่ายใหผู้เ้อาประกันภัย  ทุกๆจ านวน
ชั่วโมงที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั และ/หรือตารางผลประโยชน์) 
ของการล่าชา้ยังสถานที่ปลายทางตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไดร้ะบุไวใ้น
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั ทัง้นีจ้ะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ไดร้ะบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 
 
 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 11 การล่าช้าของสัมภาระใน
การเดินทางเท่าน้ัน) 
ผูเ้อาประกันภยัตอ้งใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใหม้ั่นใจว่าสมัภาระไดปิ้ด
ล็อคและมีการระบขุอ้มลูบนป้ายถกูตอ้งและชดัเจน 

 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 11 การล่าช้าของสัมภาระใน
การเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครอง   
1. สมัภาระเดินทางที่ขนสง่ภายใตใ้บรบัขนสินคา้ 

2. สมัภาระเดินทางถกูยดึโดยศลุกากร หรอืหน่วยงานราชการอ่ืน 

3. คา่ใชจ้า่ยที่สายการบินไดจ้า่ยใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัแลว้ 

4. ความล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภายหลังที่บุคคลผู้

เอาประกันภยัสิน้สดุการเดินทางตามที่ระบ ุในหลกัฐานแสดงการเดินทางใน

ครัง้นัน้ๆ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 12 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน
พกติดตัว และ/หรือ เอกสารส่วนตัว  

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
เงินพกติดตัว หมายถึง เหรียญกษาปณ ์ธนบตัร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง 
เอกสาร/ตั๋วเดินทาง บัตรโรงแรม ที่พัก และ บัตรวันหยุดพักผ่อนซึ่งสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ ออกทดแทนใหม่ได ้คูปองเติมน า้มัน บัตรโทรศัพทบ์ัตร
เครดิต และบตัรแถบแมเ่หล็กตา่ง ๆ 

เอกสารส่วนตัว หมายถึง กรนีการด์ หนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบขบัข่ี 

ความคุ้มครอง 
กรณีผูเ้อาประกนัภยัท าเงินพกติดตวั และ/หรอืเอกสารสว่นตวัสญูหาย หรอืเสียหาย
ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง บริษัทจะชดใชผู้เ้อาประกันภยัส  าหรบัความสญูเสีย
หรือความเสียหายของเงินพกติดตัว และค่าใชจ้่ายในการออกเอกสารส่วนตวัใหม่ 
ทัง้นีไ้มเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 12 ความสูญเสียหรือความ
เสียหายของเงนิพกติดตัว หรือ เอกสารส่วนตัวเท่าน้ัน 
1. ผูเ้อาประกันภัยจะใชค้วามระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการดูแลเงินพกติดตัว

ของตนใหป้ลอดภยั 
2. ในกรณีเกิดความสญูเสียหรอืความเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ความ

ต่อเจา้หนา้ที่ต  ารวจภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากพบความสูญเสียหรือความ
เสียหาย เวน้แต่จะพิสจูนไ์ดว้่ามีเหตจุ  าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหท้ราบ
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ภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ที่สดุเท่าที่สามารถจะกระท าได้
แลว้และตอ้งเก็บเอกสารบนัทกึการแจง้ความตอ่เจา้หนา้ที่ต  ารวจตามอ านาจ
ศาลทอ้งถ่ินของสถานที่เกิดเหตไุวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 12 ความสูญเสียหรือความ
เสียหายของเงนิพกติดตัว หรือ เอกสารส่วนตัวเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรอืสืบเน่ืองจากสาเหต ุดงัตอ่ไปนี ้
1. ความสญูเสียที่เกิดขึน้เน่ืองจากการลดลงของค่าเงิน หรือความผิดพลาดในการ

แลกเงิน 
2. การยดึ หรอืหน่วงเหน่ียวโดยเจา้หนา้ที่ศลุกากรหรอืโดยหน่วยงานราชการอ่ืน 
3. เงินพกติดตัว หรือเอกสารการเดินทางที่ไม่ไดเ้ก็บไวก้ับตัว หรือเก็บไวใ้นตู้

นิรภยั หรอืตูร้บัฝากทรพัยส์ินมีคา่ในขณะสญูหาย  
4. ความสญูเสียหรอืความเสียหายซึง่เกิดขึน้ในประเทศไทย 
5. การลกัทรพัยใ์นอาคารโดยปราศจากการงดัแงะ บกุรุก หรอืการใชก้ญุแจผี 
6. การลักทรพัยใ์นที่สาธารณะ หรือนอกตัวอาคารโดยปราศจากการใชก้ าลงั

ประทษุรา้ย หรอืการชิงทรพัย ์หรอืการปลน้ทรพัย ์
7. ความสญูเสีย หรือความเสียหาย ของเงินพกติดตวั และเอกสารสว่นตวัขณะ

ไมมี่การปิดล็อค หรอืถกูทิง้ไวโ้ดยไมมี่คนดแูล 
8. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อเงินพกติดตัว และเอกสารส่วนตัวที่ได้

สง่ไปลว่งหนา้พรอ้มกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
9. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรพัยส์ินของผูเ้อาประกันภัยจากการ

ยึด ท าลาย โดยค าสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ศลุกากร 

10. การลกัทรพัยโ์ดยลกูจา้งพนกังานของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 13 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งไม่ใช่ญาติที่พักอาศัยอยู่กับผู้เอา
ประกันภัย ลูกจา้งของผูเ้อาประกันภัย ขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จา้ง และ
หุน้สว่นของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 
บริษัทจะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกันภยัส  าหรบัความรบัผิดตามกฎหมายที่ผู้
เอาประกนัภยัตอ้งรบัผิดในการชดใชต้่อเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ระหวา่งระยะเวลาการ
เดินทาง ส  าหรบั 
1) การเสียชีวิตหรอืความบาดเจ็บตอ่รา่งกายหรอืความเจ็บป่วยของบคุคลภายนอกใด ๆ  
2) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรพัยส์ินของบุคคลภายนอกใด  ๆ  และ

บรษัิทจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยั ส าหรบั 

1) ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง ซึ่งผูเ้อาประกันภยัตอ้งรบัผิดชดใชใ้หก้ับบุคคล 
ภายนอกใด ๆ 

2) ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมซึ่งผูเ้อาประกนัภยัไดจ้่ายไปดว้ยความยินยอม
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท  

3) ค่า ใช้จ่ ายในการด า เ นินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรือ
อนญุาโตตลุาการ 

ทัง้นีจ้  านวนเงินความรบัผิดชอบของบรษัิทตอ่เหตกุารณ ์  หรอืตอ่เหตกุารณต์่อเน่ือง
จากสาเหตเุดียวกันที่เกิดขึน้ระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง จะไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 13 ความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
1. ถ้าในขณะเกิดเหตุการณ์ หรือการเรียกรอ้งภายใตก้รมธรรมป์ระกันภัยนี ้ มี

กรมธรรมป์ระกันภยัประเภทอ่ืนใหค้วามคุม้ครองเหตุการณ ์หรือการเรียกรอ้งนี้
อยู่แลว้ บริษัทจะไม่รว่มเฉลี่ยคา่เสียหายเกินกวา่สดัสว่นที่บริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
เทา่นัน้ 

2. ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งไม่ตกลงยอมรบัผิด เสนอ สญัญา จ่ายเงิน หรือชดใช้
ใดๆโดยไมไ่ดร้บัการยินยอมจากบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3. ผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งส่งจดหมาย เอกสารการเรียกรอ้ง หมายแจง้ความ 
หมายศาล หรอืเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัความเสียหาย หรอืเหตอุนัจะน าไปสู่
การเรยีกรอ้งใหบ้รษัิททนัที 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 13 ความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
การประกันภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครอง    
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายรวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลที่ไม่ใช่

บคุคลภายนอก 
2. ความสญูเสียหรือความเสียหายต่อทรพัยส์ินซึ่งเป็นของผูเ้อาประกันภัยเอง 

หรอืที่อยูใ่น การครอบครอง หรอืการควบคมุของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ความสญูเสียหรือความเสียหายที่เก่ียวกับความรบัผิดซึ่งเกิดจากสญัญาที่ผูเ้อา

ประกนัภยัท าขึน้ ซึง่ถา้ไมมี่สญัญาดงักลา่วความรบัผิดของผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไมเ่กิดขึน้ 

4. ความสญูเสียหรือความเสียหายที่เก่ียวขอ้งกับผูเ้อาประกนัภยัซึ่งกระท าโดย
จงใจ เจตนา หรอืการกระท าที่ผิดกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย เน่ืองจากการมีกรรมสิทธ์ิ การครอบครอง 
ยานพาหนะทกุชนิดที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครือ่งยนต ์รวมทัง้เครือ่งจกัรหรอืยานใด  ๆที่ดนั
หรอืลากโดยเครือ่งยนต ์อากาศยาน อาวธุปืน สตัวเ์ลีย้ง ที่ดิน หรอือาคาร หรอืเกิด
จากความประมาทเลินเลอ่ในการควบคมุดแูล 

6. ความรบัผิดทางการคา้หรอืวิชาชีพ หรอืความบกพรอ่งในการประกอบธุรกิจ 
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7. ความสญูเสียหรอืความเสียหายจากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะที่อยู่
ในสภาพการผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท การวิกลจริต รวมถึงขณะที่ผูเ้อา
ประกนัภยัมีสว่นรว่มทะเลาะวิวาท หรอืมีสว่นยั่วยใุหเ้กิดการทะเลาะวิวาท 

ข้อตกลงคุ้มครอง 14 อุปกรณก์อลฟ์ 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ
อปุกรณก์อลฟ์ของผูป้ระกันภยัจากเหตกุารณท์ี่มิไดค้าดหมายที่เกิดขึน้ในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดินทาง โดยบริษัทจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนใหผู้เ้อาประกันภยัตาม
จ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 14 อุปกรณก์อลฟ์ เท่าน้ัน) 
1. ผูเ้อาประกันภัยจะใชค้วามพยายามทุกอย่างที่จ  าเป็นในการดูแลอุปกรณ์

กอลฟ์ทัง้หมดที่น  าไป 
2. ในกรณีเกิดความสญูเสียหรือความเสียหาย ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งแจง้ความ

ต่อเจา้หน้าที่ต  ารวจภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากพบความสูญเสียหรือความ
เสียหาย เวน้แต่จะพิสจูนไ์ดว้่ามีเหตจุ  าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหท้ราบ
ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ได ้แตไ่ดแ้จง้โดยเรว็ที่สดุเทา่ที่สามารถจะกระท าได้
แลว้ และตอ้งเก็บเอกสารบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ที่ต  ารวจตามอ านาจ
ศาลทอ้งถ่ินของสถานที่เกิดเหตไุวเ้ป็นหลกัฐาน 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 14 อุปกรณก์อลฟ์ เท่าน้ัน) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครองการเรยีกรอ้งในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ความสญูเสีย หรอืความเสียหายจาก การเสื่อมสภาพ รอยขีดข่วน รอยคราบ 

ความเสียหายจากสภาพบรรยากาศหรือ สภาพอากาศ การเสื่อมสภาพของ
ตัวอุปกรณเ์อง หรือความเสียหายจากขบวนการผลิต /ประกอบ หรือขณะ
ก าลงัผลิต/ประกอบ และความเสียหายนัน้เน่ืองมาจากการผลิต/ประกอบนัน้ 

2. ความสูญเสียขณะอุปกรณเ์ก็บไวใ้นที่ไม่มีการปิดล็อคไว ้หรือ ถูกวางทิง้ไว้
โดยไมมี่ผูด้แูล 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่ไดร้ับความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกันภัยอ่ืน หรือไดร้บัการชดใชโ้ดยผูข้นส่งสาธารณะโรงแรม หรือผูอ่ื้น 
หรอืหน่วยงานอื่นใดแลว้ โดยบรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนใหส้ว่นที่เหลือ ทัง้นี ้ไม่
เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4. ความสญูเสียหรือความเสียหาย ต่ออปุกรณก์อลฟ์ของผูเ้อาประกันภัยที่ได้
สง่ไปลว่งหนา้ หรอืขนสง่แยกไปตา่งหาก 

5. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรพัยส์ินของผูเ้อาประกันภัยจากการ
ยึดท าลายโดยค าสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ศลุกากร 

6. ความสญูเสียหรอืความเสียหายของลกูกอลฟ์ 

7. ความสญูเสียหรือความเสียหายจากการจงใจของผูเ้อาประกันภยั หรือผูอ่ื้น
โดยค าสั่งของผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสญูเสียหรอืเสียหายจากการประมาท เลินเลอ่ ไมร่ะวงัอยา่งรา้ยแรงของผู้
เอาประกนัภยั 

9. ความสญูเสียหรือความเสียหายโดยไม่มีรอ่งรอยงดัแงะของอาคาร หรือโดย
การใชก้ญุแจผี 

10. การลกัทรพัยโ์ดยพนกังานลกูจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 
11. ความสญูเสียหรอืความเสียหายที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ยกเวน้การลกัทรพัย ์

ความสญูเสียหรอืความเสียหายจากสายการบินหรอืตวัแทนของสายการบิน 

ข้อตกลงคุ้มครอง 15 การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง และ/หรือการ
เร่ิมต้นแผนการเดินทางใหม่ 

ความคุ้มครอง 
บรษัิทจะจา่ยคา่ชดเชยส าหรบัคา่ใชจ้า่ยใดๆที่ผูเ้อาประกนัภยัส  ารองจา่ยลว่งหนา้
และไม่สามารถไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอ่ืนใด เช่น เงินค่าตั๋วเดินทาง ค่าที่พัก
ล่วงหนา้ ซึ่งเกิดขึน้หรือเป็นผลสืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง หรือการ
เริ่มตน้แผนการเดินทางใหม่ หรือค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นโดยบริษัทจะจ่ายค่าชดเชย
ตามคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ ทัง้นี ้สงูสดุไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากมีเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัตอ่ไปนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง หรอืการสง่ตวัแทนใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศแทน

ผูเ้อาประกนัภยัเพ่ือท าด  าเนินการทางธุรกิจใหแ้ลว้เสรจ็ตามวตัถปุระสงคเ์ดิม 
ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถด าเนินการทางธุรกิจตามวตัถปุระสงค์
ของการเดินทางได้เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง 1 จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุและตามข้อตกลงคุ้มครอง 2 ค่า
รักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ หรือการที่ผู้เอาประกันภัยต้อง
เดินทางกลับเน่ืองจากญาติสนิทเสียชีวิต อนัเป็นผลท าใหผู้เ้อาประกนัภยั
ตอ้งย่นระยะเวลาการเดินทางใหส้ัน้ลงตามข้อตกลงคุ้มครอง 7 การลด

จ านวนวันเดินทาง หรอื 

2. การที่ผูเ้อาประกันภยัจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อด  าเนินการทางธุรกิจให้
บรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ไดว้างเอาไว ้ภายใน 90 วนัหลงัจากที่ไดถ้กูบรษัิทสง่
ตัวกลับที่อยู่อาศัยหรือถูกส่งไปยังโรงพยาบาลอันเน่ืองมาจากการได้รับ
อบุตัิเหต ุซึ่งไดร้บัการคุม้ครองตามข้อตกลงคุ้มครอง 3 การเคล่ือนย้าย
เพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับประเทศและการส่ง
ศพกลับ 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง  15 การเปลี่ยนแปลงผู้
เดินทาง และ/หรือ การเร่ิมต้นแผนการเดินทางใหม่เท่าน้ัน) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีจ้ะไมคุ่ม้ครอง 
1. คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จากการเดินทางในครัง้แรก 
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2. การยกเลิกการเดินทาง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ /หรือ การส่งตัวกลับ
ประเทศ อนัสืบเน่ืองจากการสั่งปิดชายแดนโดยรฐั หรอืผูท้ี่มีอ  านาจสั่งการใน
นามของรฐันัน้ 

อยา่งไรก็ตาม เง่ือนไขดงัตอ่ไปนีย้งัคงไดร้บัความคุม้ครอง 

 การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย และ/หรอื การสง่ตวักลบัประเทศ อนัเน่ืองมาจากการ
เจ็บป่วยหรอือบุตัิเหตทุี่ เกิดขึน้รวมถึงจลาจลหรือการลกุฮือของประชาชน 
ซึง่ผูเ้อาประกนัไมไ่ดมี้สว่นรว่ม ในกรณีนีก้ารคุม้ครองจะสิน้สดุลงภายใน14
วนัหลงัจากที่เหตกุารณไ์ดเ้ริ่มตน้ 

 การยกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการสั่งปิดชายแดนของประเทศหรือกลุ่ม
ประเทศที่ผูเ้อาประกันเดินทางไป โดยที่ตวัแทนบรษัิทท่องเที่ยว หรอื บรษัิท
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ไมใ่หท้างเลือกอ่ืนในการเดินทาง และขึน้อยูก่บัว่ามี
การประกาศการสั่งปิดชายแดน 14 วนัก่อนการเดินทาง 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 16 การทดแทนเอกสารทางธุรกิจ 

ความคุ้มครอง 
กรณีที่เอกสารทางธุรกิจที่เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระของผู้เอา
ประกันภัยเกิดการสูญหาย หรือล่าชา้โดยผูข้นส่งสาธารณะเป็นเวลาเกินกว่า 
ตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย ชั่วโมงติดต่อกัน บริษัทจะชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึน้จริง ทัง้นี ้สงูสดุไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกันภยั ในการทดแทนเอกสารทางธุรกิจอย่างฉกุเฉินใหแ้ก่
ผูเ้อาประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้ 
1. คา่ใชจ้า่ยการพิมพซ์  า้เอกสารทางธุรกิจ 
2. ค่าใชจ้่ายส านักงานหรือค่าใชจ้่ายทางกฎหมายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่เอกสารทดแทนเอกสารทางธุรกิจ 
3. คา่ใชจ้า่ยในการน าสง่เอกสารทดแทนเอกสารทางธุรกิจโดยทางไปรษณียห์รอื

บรกิารน าสง่เอกสารในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 16 การทดแทนเอกสารทาง
ธุรกิจเท่าน้ัน) 
นอกเหนือจากขอ้ยกเวน้ทั่วไป ขอ้ตกลงคุม้ครองนีจ้ะไม่คุม้ครองความเสียหายอ่ืน ๆ    
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายหรือการหามาทดแทนของเอกสารธุรกิจที่

เป็นขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์หรอืขอ้มลูที่เป็นซอฟตแ์วร ์
2. การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางหรือสมัภาระอนัเน่ืองมาจาก การนัดหยดุงาน 

การประทว้งซึ่งไดเ้กิดขึน้และมีการประกาศใหส้าธารณชนรับทราบก่อน
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริม่ความคุม้ครอง 

3.  กระเป๋าเดินทางหรอืสมัภาระที่ถกูสง่ภายใต ้Airway bill (ใบตราสง่สินคา้/สิ่งของ
ทางอากาศ) หรอื Bill of Lading (ใบตราสง่สินคา้/สิ่งของทางเรอื,ทางบก) 

4.  ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการยึด ท าลาย โดยค าสั่ง
ของรฐับาลหรอืเจา้หนา้ที่ศลุกากร 

5. การสูญหาย หรือล่าช้าที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ ไม่ระวังอย่าง
รา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภยั 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 17 การจีย้านพาหนะขนส่งสาธารณะ 
 
ความคุ้มครอง 
บรษัิทจะจา่ยคา่ชดเชยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัที่ถกูกกัขัง หน่วงเหน่ียวโดยไมถู่กตอ้ง
ตามกฎหมายเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 12 ชั่วโมงติดต่อกันในระหว่างการเดินทาง 
อนัเน่ืองมาจากการจีเ้ครื่องบิน การจีร้ถไฟสายระหว่างประเทศ หรือในเรือที่ผูเ้อา
ประกันภัยใชเ้พื่อการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าชดใชใ้หผู้เ้อาประกันภัยทุก ๆ 12 
ชั่วโมงที่ผูเ้อาประกันภยัถกูกักขังหน่วงเหน่ียว โดยความคุม้ครองสูงสดุจะไม่เกิน
ความคุม้ครองตามที่ไดร้ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ้
 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 17 การจี้ยานพาหนะขนส่ง
สาธารณะเท่าน้ัน) 
การจี ้ยานพาหนะขนส่งสาธารณะดังกล่าวต้องได้รับการยืนยันและมี
เอกสารรายงานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่มีอ  านาจในทอ้งถ่ินของสถานที่เกิดเหตไุว้
เป็นหลกัฐาน 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 18 การประกันตัว 

ความคุ้มครอง 
ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยถูกด าเนินคดีในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการกระท าโดยประมาท หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในการใชย้านพาหนะ 
บรษัิทจะออกหนงัสือรบัรองตามจ านวนเงินที่ระบใุนค าสั่งของศาลที่ใชใ้นการประกัน
ตัว เพ่ือใหผู้เ้อาประกันภัยใชเ้ป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจา้พนักงาน 
และบริษัทจะส ารองจ่ายล่วงหนา้ส  าหรบัค่าปรบั ค่าธรรมเนียมและค่าเสียหายตาม
จ านวนที่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผิดชอบ ทัง้นี ้สงูสดุไมเ่กินความคุม้ครองตามที่ได้
ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภยัฉบบันี ้ 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 18 การประกันตัวเท่าน้ัน) 
1.  ผู้เอาประกันภัยตอ้งน าส่งส  าเนาค าสั่งของศาลที่ระบุจ  านวนเงินที่ใชใ้นการ

ประกนัตวัใหแ้ก่บรษัิท  
2.  ผูเ้อาประกันภยัตอ้งยืนยนัเป็นลายลกัษณอ์ักษรว่าผูเ้อาประกันภยัจะช าระ

คืนจ านวนเงินที่บริษัทไดจ้่ายให้ล่วงหน้าเพื่อประกันตัวผู้เอาประกันภัย 
ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู ้เอาประกันภัยไดร้ับการปล่อยตัว หากผู้เอา
ประกนัภยัไมด่  าเนินการช าระเงินคืนแก่บรษัิทภายใน 14 วนั ผูเ้อาประกันภยั
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จะตอ้งรบัผิดชดใชด้อกเบีย้ใหแ้ก่บริษัท ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์ 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะ ข้อตกลงคุ้มครอง 18 การประกันตัว) 
นอกเหนือจากขอ้ยกเวน้ทั่วไป ขอ้ตกลงคุม้ครองนีจ้ะไม่คุม้ครองความเสียหายอ่ืน ๆ   
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดดงัตอ่ไปนี ้

1) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสารเสพตดิ หรอืยาเสพติดใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้
หรอื 

2) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสรุา โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นรา่งกายขณะตรวจ
เทียบเท่ากับระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นต์
ขึน้ไป หรอื 

3) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสรุาจนไมส่ามารถครองสติได ้ในกรณีที่ไมมี่การตรวจวดั
หรอืในกรณีที่ไมส่ามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้

2. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะวิวาท หรอืมีสว่นยั่วยใุหเ้กิดการวิวาท 

ข้อตกลงคุ้มครอง  19 การเดินทางไปเยีย่มผู้เอาประกันภยั 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกันภยันีใ้หค้วามคุม้ครองในกรณีที่ผูเ้อาประกันภยัตอ้งเขา้รบัการ
รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน
ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 5 วนั  ตามความคุม้ครองของข้อตกลงคุ้มครอง 2 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ และอาการของผูเ้อาประกันภยันัน้
ท  าใหไ้มส่ามารถเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศไทยได ้และไมป่รากฎวา่มีญาติสนิทของ
ผูเ้อาประกนัภยัที่บรรลนิุติภาวะอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัในตา่งประเทศ  
บริษัทจะใหบ้ริษัทที่ไดร้ับมอบอ านาจเป็นผูด้  าเนินการ และจัดหาตั๋วเดินทาง 
เฉพาะการเดินทางโดยเครือ่งบินชัน้ประหยดั และ/หรือตั๋วรถไฟชัน้หนึ่ง และ/หรอื
ยานพาหนะอย่างอ่ืนตามความเหมาะสมตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงใหก้ับญาติ
สนิทของผูเ้อาประกนัภยัจ านวน 1 คน เพ่ือไปเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยัในตา่งประเทศ 
และจะชดเชยคา่ใชจ้า่ยส  าหรบัคา่ที่พกัและคา่อาหารที่จ  าเป็นในการอยู่เพื่อเยี่ยม
ผู้เอาประกันภัยนี ้ตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงสูงสุดไม่เกินวันละ 5,000 บาท 
จนกว่าผูเ้อาประกันภัยจะออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ตา่งประเทศ 
ทัง้นีจ้  านวนเงินเอาประกนัภยัรวมส าหรบัความคุม้ครองนีจ้  ากดัไม่เกินจ านวนเงิน
เอาประกันภยัสงูสุดที่ระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั และ/หรือใบรบัรอง
การประกนัภยั 

 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 20 การเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมพิธีศพ
ของญาติสนิท 

ความคุ้มครอง 
ขณะที่กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคบั การประกันภยันีใ้หค้วามคุม้ครองกรณีที่
ญาติสนิทของผูเ้อาประกันภัยที่พ  านักในประเทศภูมิล  าเนาของผูเ้อาประกันภยั
นัน้เสียชีวิตระหว่างระยะเวลาการเดินทาง ของผูเ้อาประกันภยั และท าใหผู้เ้อา
ประกันภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศภมิูล  าเนาก่อนก าหนดการเดินทางเดิม เพื่อ
ร่วมพิธีศพของญาติสนิท โดยไม่สามารถเดินทางกลบัตามก าหนดการเดินทาง
เดิมที่เตรียมไวไ้ด ้บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัค่ายานพาหนะเดินทาง (ตั๋ว
เดินทางกลับชัน้ประหยัดหรือชัน้ธุรกิจเท่ากับการจองการเดินทางเดิม) ใหก้ับผู้
เอาประกนัภยัส  าหรบัการเดินทางกลบัประเทศภมิูล  าเนาเพื่อรว่มพิธีศพของญาติ
สนิท 

ข้อตกลงคุ้มครอง 21 การพลาดเที่ยวบินเน่ืองจากระบบการจัด
จ าหน่ายตั๋วของสายการบิน 

ความคุ้มครอง 
ขณะที่กรมธรรมป์ระกันภยัมีผลบงัคบั การประกันภยันีใ้หค้วามคุม้ครองกรณีที่ผู ้
เอาประกันภัยซือ้ตั๋วล่วงหนา้และพลาดเที่ยวบินเน่ืองจากระบบจัดจ าหน่ายตั๋ว
ของสายการบิน และไม่มีเที่ยวบินอ่ืนที่จะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายใน
ระยะเวลาอย่างนอ้ย (ตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย) ชั่วโมง
ติดตอ่กนั นบัจากเวลาที่ระบใุนตารางเดินทางที่ไดแ้จง้ไวต้อ่ผูเ้อาประกนัภยั 
บรษัิทจะจา่ยผลประโยชนส์  าหรบัคา่อาหาร และคา่ที่พกัตามความเหมาะสมตาม
จ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั ซึ่งไม่สามารถ
เรียกรอ้งไดจ้ากผูใ้ด สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไวห้น้า
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 21 การพลาดเที่ยวบินเน่ืองจาก
ระบบการจัดจ าหน่ายตั๋วของสายการบิน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรอืสืบเน่ืองจากสาเหต ุดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การสญูเสียหรอืเสียหายที่สามารถเรยีกรอ้งไดจ้ากผูท้ี่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอา

ประกนัภยั 

ข้อตกลงคุ้มครอง 22 ผลประโยชนร์างวัลพิเศษส าหรับโฮล-อิน-วัน 

ความคุ้มครอง 
ขณะที่กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนีใ้หค้วามคุม้ครองตาม
จ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบใุนตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยั
สามารถท า โฮล-อิน-วนั ไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
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1. เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต ้กฎ ระเบียบ ในการแข่งขันที่จดัขึน้
ในสนามกอลฟ์มาตรฐานขนาด 18 หลมุใด ๆ ในต่างประเทศที่เปิดใหบ้คุคล
ทั่วไปสามารถเขา้รว่มแข่งขันได ้และโฮล-อิน-วนั ดงักล่าวนีไ้ดล้งรายมือชื่อ
รบัรองโดยผูแ้ข่งขนั ผูจ้ดัการสนามและผูจ้ดัการแข่งขนั หรอื 

2. เป็นการแข่งขนัที่นอกเหนือจากการแข่งขันที่ระบไุวใ้นขอ้ 1. และโฮล-อิน-วนั 
ดงักล่าวไดก้ระท าในสนามกอลฟ์มาตราฐานในต่างประเทศ และลงลายมือ
ชื่อรบัรองโดยผูจ้ดัการสนาม 

ทัง้นี ้เม่ือมีการจ่ายเงินรางวลัส  าหรบัโฮล-อิน-วนัแลว้ บริษัทจะไม่จ่ายเงินรางวลั
ส  าหรบัโฮล-อิน-วนั อีกตลอดระยะเวลาคุม้ครอง 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 23 ความรับผิดต่อบัตรเครดิต 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
บัตรเครดิต หมายถึง บัตรซึ่งสถาบันการเงินหรือธุรกิจออกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคที่
เป็นสมาชิก เพื่อใหช้  าระคา่สินคา้หรือบริการจากสถานการค้าหรือธุรกิจที่รบับตัร
นัน้แทนการช าระดว้ยเงินสด รวมถึงบตัรเดบิต หรอืบตัรเอทีเอ็ม 

การชิงทรัพย ์หมายถึง การลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทษุรา้ยหรือขู่เข็ญวา่ใน
ทนัใดนัน้จะใชก้ าลงัประทษุรา้ยเพ่ือ 

1) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รอืพาทรพัยน์ัน้ไป หรอื 
2) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
3) ยดึถือทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
4) ปกปิดการกระท าความผิดนัน้หรอืใหพ้น้จากการจบักมุ 

การลักทรัพย ์หมายถึง การเอาทรพัยข์องผูอ่ื้น หรือที่ผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยู่
ดว้ยไปโดยทจุรติ 

การปล้นทรัพย ์หมายถึง การกระท าการชิงทรพัยโ์ดยรว่มกันกระท าตัง้แต่ 3 
คนขึน้ไป 
 

ความคุ้มครอง 
ขณะที่กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนีใ้หค้วามคุม้ครองความ
สญูเสียทางการเงิน ซึง่เป็นผลโดยตรงจากการสญูหาย การลกัทรพัย ์ชิงทรพัย ์หรอื
ปลน้ทรพัยร์ะหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ โดยบริษัทจะชดใชใ้หผู้เ้อา
ประกนัภยัตามจ านวนเงินเสียหายที่เกิดขึน้จรงิ ที่ซึง่ไมส่ามารถเรยีกรอ้งไดจ้ากผูใ้ด 
ทัง้นี ้ไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัสงูสดุที่ระบไุวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดต่อบัตรเครดิต) 
1. ผูเ้อาประกันภยัจะใชค้วามระมดัระวงัอย่างเต็มที่ในการดแูลบตัรเครดิตของ

ตนให ้ปลอดภยั 
2. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งอายัดบัตรเครดิตต่อธนาคารทันทีหลังจากบัตร

เครดิตสญูหาย 

3. ผู้เอาประกันภัยจะตอ้งแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ต  ารวจภายใน 24 ชั่วโมง
หลงัจากบตัรเครดิตสญูหาย เวน้แต่จะพิสจูนไ์ดว้่ามีเหตจุ  าเป็นอนัสมควรจงึ
ไม่อาจแจง้ใหท้ราบภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วที่สดุเท่าที่
สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ และตอ้งเก็บเอกสารบนัทกึประจ าวนัของเจา้หนา้ที่
ต  ารวจที่มีอ  านาจในทอ้งถ่ินของสถานที่เกิดเหตไุวเ้ป็นหลกัฐาน 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 23 ความรับผิดต่อบัตรเครดิต) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครอง 
1. การสญูเสียที่เกิดขึน้เน่ืองจากการลดลงของคา่เงิน หรอืความผิดพลาดในการแลก

เงิน 
2. การถกูยดึ ท  าลาย โดยค าสั่งของรฐับาลหรอืหน่วยงานราชการ หรอืเจา้หนา้ที่

ศลุกากรหรอืหน่วยราชการอ่ืนของประเทศไทยและ/หรอืประเทศปลายทาง 
3. การสญูหายเน่ืองจากไมไ่ดเ้ก็บบตัรเครดิตไวก้บัตวั หรอืเก็บไวใ้นตูนิ้รภยั หรอื

ตูร้บัฝากทรพัยส์ินมีคา่ในขณะสญูหาย 
4. การลกัทรพัย ์ชิงทรพัย ์หรือปลน้ทรพัยจ์ากญาติสนิท ผูใ้กลช้ิดในทางธุรกิจ 

หรอืคนในครอบครวั 
  

ข้อตกลงคุ้มครอง 24 การพลาดต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
กิจกรรม หมายถึง การแสดง การแสดงดนตร ีคอนเสิรต์ นิทรรศการ การเขา้ชม
กีฬา หรือการเขา้ร่วมที่มิใช่เพื่อการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวตอ้งมีตั๋ว หรือ
ใบเสรจ็การช าระเงินในการเขา้รว่มกิจกรรมนัน้ ๆ 
 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยนีใ้หค้วามคุม้ครอง-ขณะผูเ้อาประกันภยัอยู่ต่างประเทศ และไม่
สามารถเขา้รว่มกิจกรรมที่จดัขึน้ อนัเน่ืองมาจากเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง และ
อยู่ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั) วนั  ก่อน
วนัเริม่กิจกรรม จากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
1. ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไตฝุ้่ น ควันและเขม่าหนาแน่นใน

อากาศที่เกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟ ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมดงักล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการตอ่ได ้ 

2. การยกเลิกตารางเดินทางของผูข้นสง่สาธารณะเน่ืองจากการจลาจล การนดั
หยุดงาน การประทว้ง   การก่อความวุ่นวาย พายุหรือไตฝุ้่ น สภาพอากาศ
เลวรา้ย หรอืน า้ทว่ม 

3. การลา่ชา้ตารางเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะจากตารางการเดินทางเดิมที่ผู ้
เอาประกนัภยัไดจ้ดัไว ้เน่ืองจากการนดัหยดุงาน การประทว้งโดยลกูจา้งของ
สายการบินพาณิชย ์สภาพอากาศเลวรา้ย เครื่องยนตข์ัดข้องหรือความ
บกพรอ่งทางโครงสรา้งของยานพาหนะของผูข้นส่งสาธารณะ ไฟไหมอ้ย่าง
รุนแรง พาย ุหรือน า้ท่วม ณ สถานที่ออกเดินทางหรือสถานที่ปลายทาง เป็น
เหตใุหไ้มส่ามารถเดินทางเพื่อเขา้รว่มกิจกรรมไดท้นัเวลา 
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บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภยัส  าหรบัจ านวนเงินที่ปรากฏบนหนา้
ตั๋วกิจกรรมที่ผูเ้อาประกันภัยช าระล่วงหนา้และไม่สามารถไดร้บัการชดใชจ้าก
ผูจ้ดัการแสดงหรือแหลง่อ่ืนใดได ้ทัง้นี ้สงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ได้
ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 24 การพลาดต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมเท่าน้ัน) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครอง 
1. การยกเลิกกิจกรรมโดยคณะผูจ้ดัการกิจกรรม 
2. การช ารุด เสียหาย หรอืการสญูหายของบตัรเขา้ชมกิจกรรม 
 

เอกสารแนบท้าย 1 การชดเชยค่าโทรศัพทก์รณีฉุกเฉิน 

ความคุ้มครอง  
เป็นที่ตกลงกันว่า ขณะที่กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคับ เอกสารแนบทา้ยนี้
คุม้ครองคา่โทรศพัทฉ์กุเฉิน ที่ผูเ้อาประกนัภยัใชเ้พ่ือติดตอ่ขอใชบ้รกิารของบริษัท
ที่ไดร้ับมอบอ านาจเน่ืองจากเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดขึน้ระหว่างการ
เดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง ตาม ข้อตกลงคุ้มครองที่  2 ค่า
รักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ  หรือ ข้อตกลงคุ้มครองที่ 3 การ
เคล่ือนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับ
ประเทศและการส่งศพกลับ โดยบรษัิทจะจา่ยคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิจากการใช้
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ส่วนตัวเพื่อจุดประสงคใ์นการขอใชบ้ริการบริษัทที่ไดร้บัมอบ
อ านาจดงักล่าวขา้งตน้ตามจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายจริงที่ระบุไวใ้นเสร็จรบัเงิน หรือ
ใบแจง้ค่าบริการโทรศพัท ์แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบไุวห้นา้ตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั  
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีข้ัดหรือแยง้กับขอ้ความในกรมธรรมป์ระกันภยั
ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีแ้ทน 
ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกันภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืน ๆ  ในกรมธรรมป์ระกันภัยคงใช้
บงัคบัตามเดิม 

เอกสารแนบท้าย 2 ความรับผิดส่วนแรกของกรมธรรมป์ระกันภัย
รถยนตภ์าคสมัครใจ ส าหรับรถเช่า 
 
ความคุ้มครอง 
กรณีรถยนตท์ี่ผู ้เอาประกันภัยเช่าระหว่างการเดินทางในต่างประเทศภายใต้
สญัญาการเชา่รถยนต ์เกิดความสญูเสียหรอืเสียหายจากอบุตัิเหตรุถยนต ์บรษัิท
จะจา่ยชดเชยส าหรบัคา่เสียหายสว่นแรก คา่ความรบัผิดสว่นแรกหรอืสว่นตา่งที่ผู ้
เอาประกนัภยัตอ้งรบัผิดชอบ ทัง้นี ้สงูสดุไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 
 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 2 ความรับผิดส่วนแรกของ
กรมธรรมป์ระกันภยัรถยนตภ์าคสมัครใจ ส าหรับรถเช่าเท่าน้ัน) 
1. ผูเ้อาประกันภยัตอ้งเช่ารถจากบริษัทรถเช่าที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ

รถเชา่ 
2. ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทรถเช่าและบริษัท

ประกนัภยัของรถที่เชา่ 
3. รถยนต์ที่ผู ้เอาประกันภัยเช่าจะต้องมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่

คุม้ครองการสญูเสียหรอืเสียหายตอ่ตวัรถที่เชา่ในระหวา่งระยะเวลาที่เชา่ 
4. ผู้เอาประกันภัยตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของ

ประเทศนัน้ ๆ 
5. กรณีที่ผูเ้อาประกันภยัเป็นผูเ้ช่าและเป็นผูข้ับรถเช่า ตอ้งมีใบอนญุาตขับข่ีที่

ถกูตอ้ง 
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีข้ัดหรือแยง้กับขอ้ความในกรมธรรมป์ระกันภยั
ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีแ้ทน 
ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกันภัยและขอ้ยกเวน้อ่ืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกันภัยคงใช้
บงัคบัตามเดิม 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 2 ความรับผิดส่วนแรกของ
กรมธรรมป์ระกันภยัรถยนตภ์าคสมัครใจ ส าหรับรถเช่าเท่าน้ัน) 
การประกันภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีจ้ะไม่คุม้ครองความเสียหายอ่ืน ๆ ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ความสญูเสียหรอืความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ

สญัญาเชา่รถ หรอื การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ ๆ 
2. ความสญูเสียหรอืความเสียหายที่เกิดขึน้เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ีรถเช่า

เกิน  ขีดจ ากดัของทางหลวงหรอืขบัข่ีรถเชา่บนถนนที่จ  ากดัเฉพาะรถ 2 ลอ้ 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึน้จากการเสื่อมสภาพ รอยขีดข่วน 

ความเสื่อมสภาพจากกาลเวลา  ความเสียหายจากแมลงหรือสัตวท์ี่เขา้ไป
อาศยัอยูภ่ายใน  

4. หากผูเ้อาประกันภัยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแข่งความเร็วหรือ การทดสอบ
เพ่ือท าเวลาใด ๆ  

เอกสารแนบท้าย 3 การน าส่งยารักษาโรค 

ความคุ้มครอง 
บริษัทจะช าระคา่น าสง่ยารกัษาโรคที่จ  าเป็นใหก้ับผูเ้อาประกันภยัในกรณีที่ผูเ้อา
ประกันภัยไม่ไดน้  ายารกัษาโรคที่จ  าเป็นติดตัวไปดว้ยในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และยารกัษาโรคดงักลา่ว ไมส่ามารถหาซือ้ไดใ้นพืน้ที่นัน้ๆ ทัง้นีก้ารน าสง่
ยาดังกล่าวตอ้งไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ในพืน้ที่นั้น ๆ โดยที่ผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรบัผิดชอบช าระคา่ยารกัษาโรคนัน้ดว้ยตนเอง   
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ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีข้ัดหรือแยง้กับขอ้ความในกรมธรรมป์ระกันภยั
ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีแ้ทน 
ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกันภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืน ๆ  ในกรมธรรมป์ระกันภัยคงใช้
บงัคบัตามเดิม 

  

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย3 การน าส่งยารักษาโรค) 
เอกสารแนบทา้ยนีจ้ะไมคุ่ม้ครองความเสียหายอ่ืน ๆ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. คา่ใชจ้า่ยยารกัษาโรค 
2. การเดินทางภายใตข้อ้หา้มจากแพทย ์หรือการเดินทางเพื่อรบัการรกัษาพยาบาล

ที่ตา่งประเทศ 
 

เอกสารแนบท้าย 4 การซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือเงินทุน
เพื่อการศึกษา 
 

ความคุ้มครอง 
ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเน่ืองจากอุบัติเหตุตามข้อตกลง
คุ้มครองที่ 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิน้เชิงจากอุบัติเหตุ บรษัิทจะจา่ยเงินคา่ทดแทนส าหรบักรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมที่อยูอ่าศยั 
หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บับาดเจ็บซึง่มีผลท าใหท้พุพลภาพถาวรสิน้เชิง บริษัทจะ
จา่ยทดแทนคา่ใชจ้า่ยที่จ  าเป็นส  าหรบั 

1) การซ่อมแซมและปรบัปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อใหเ้หมาะกับสภาพร่างกาย
ของผูเ้อาประกันภยัตามความเหมาะสมหรือตามความเห็นของแพทย์
ผูด้แูล และ/หรอื 

2) ค่าใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พื่อช่วยใหผู้เ้อาประกันภัย
สามารถช่วยเหลือตนเองไดโ้ดยจะจา่ยไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ที่ไดร้ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอื 

2. เงินทนุเพ่ือการศกึษา 
ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจ านวนหนึ่งครัง้
ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภัยเพื่อการ
ชว่ยเหลือสนบัสนนุทางการศกึษาแก่บตุรของผูเ้อาประกนัภยั โดยที่บตุรของผูเ้อา
ประกันภัยจะตอ้งลงทะเบียนเขา้เรียนแบบเต็มเวลาอยู่แลว้ในสถานศึกษา ใน
เวลาที่อบุตัิเหตดุงักลา่วเกิดขึน้  

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีข้ัดหรือแยง้กับขอ้ความในกรมธรรมป์ระกันภยั
ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีแ้ทน 

ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกันภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกันภัยคงใช้
บงัคบัตามเดิม 

 
 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือเงินทุน
เพื่อการศึกษาเท่าน้ัน) 
เอกสารแนบทา้ยนีจ้ะไมคุ่ม้ครองความเสียหายในกรณี 
1. บตุรของผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการจา้งงานอยา่งถาวรหรอืสมรสแลว้ 
2. หากการเสียชีวิตจากอบุตัิเหตมีุสาเหตมุาจากการฆ่าตวัตาย หรอืจากเหตผุล

อ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการบาดเจ็บตามความหมายที่ไดก้  าหนดไวใ้นหมวด
ค าจ  ากดัความของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ้

 

เอกสารแนบท้าย 5 การรักษาพยาบาลในประเทศไทยหลังจาก
เดินทางกลับจากต่างประเทศ  
 
ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารกัษาพยาบาล และ/หรือ 
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่ควรจะเป็นเม่ือเทียบกับการใหบ้ริการของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกที่เรียกเก็บกับผูป่้วยทั่วไปของโรงพยาบาล
หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลินิกซึง่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษานัน้ 

มาตรฐานทางการแพทย ์หมายถึง หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏิบตัิทางการ
แพทยแ์ผนปัจจบุนัที่เป็นสากล และน ามาซึ่งแผนการรกัษาที่เหมาะสมกับผูป่้วย
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสตูรหรอือ่ืน ๆ (ถา้มี) 

การแพทยท์างเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรกัษาพยาบาล หรือ
การป้องกนัโรค โดยวิธีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นไทย การแพทยแ์ผน
จีน หรอืวิธีการอ่ืน ๆ ที่มิใชก่ารแพทยแ์ผนปัจจบุนั 
 

ความคุ้มครอง 
เป็นที่ตกลงกันว่า เอกสารแนบทา้ยนีคุ้ม้ครองค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลใน
ประเทศไทยภายหลังจากที่ผู ้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
ส  าหรบัการบาดเจ็บจากอบุตัิเหต ุหรอืการเจ็บป่วยที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทางในตา่งประเทศ โดยแบง่ออกเป็น 2 กรณีดงันี ้
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาลส าหรับการ

บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งเขา้
รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศ
ไทยตามความจ าเป็นและมาตรฐานทางการแพทย ์ภายในระยะเวลา 7 วนั นบั
จากวนัที่เดินทางถึงประเทศไทย และการรกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองภายใน 15 วนั 
นับจากวันที่เขา้รบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยครัง้แรก โดยบริษัทจะ
ชดใชค้่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นและสมควรในการรกัษาพยาบาลที่เกิดขึน้ในประเทศ
ไทยใหต้ามจ านวนเงินที่ตอ้งจา่ยจริง แตส่งูสดุไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกันภยั
ที่ระบใุนหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเน่ือง
หลังจาได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้ง
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เขา้รบัการรกัษาพยาบาลต่อเน่ืองในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมในประเทศไทยตามความจ าเป็นและมาตรฐานทางการแพทย ์ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั  นับจากวนัที่เดินทางถึงประเทศไทย โดpบริษัทจะชดใช้
คา่ใชจ้า่ยที่จ  าเป็นและสมควรในการรกัษาพยาบาลที่เกิดขึน้ในประเทศไทย
ใหต้ามจ านวนที่ตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุใน
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทัง้นี ้หากผูเ้อาประกันภยัไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดิการของรฐั หรือสวสัดิการอ่ืน
ใด หรือจากการประกันภยัอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัสง่ส  าเนาใบเสร็จที่มีการ
รบัรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรฐัหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเรียกรอ้งส่วนที่
ขาดจากบรษัิท 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีข้ัดหรือแยง้กับขอ้ความในกรมธรรมป์ระกันภยั
ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีแ้ทน 
ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกันภัยและขอ้ยกเวน้อ่ืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกันภัยคงใช้
บงัคบัตามเดิม 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 5 การรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทยหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศเท่าน้ัน)     
การประกันภัยตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลหรือ
คา่ใชจ้า่ยดงัตอ่ไปนี ้
1. ค่าใชจ้่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ การท าอวัยวะเทียม อุปกรณแ์ละค่าใชจ้่าย

เก่ียวกับการมองเห็น กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ แว่นตา 
เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) 
เครือ่งกระตุน้หวัใจทกุชนิด 

2. ค่าใชจ้่ายกายภาพบ าบดั หรือ การรกัษาที่ไม่สามารถพิสูจนไ์ดว้่าเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย ์

3. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเวน้เพื่อบรรเทาอาการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหต ุแต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน 
การขูดหินปนู การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม ซึ่งรวมถึงค่ารกัษาพยาบาล
ส าหรบัการรกัษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอันเน่ืองมาจาก
การรกัษาฟันจากอบุตัิเหต ุ

4. คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัการรกัษาตา/ สายตา ที่ไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัิเหต ุ
5. การปลกูฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกันโรค ยกเวน้การฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษ

สนุัขบา้ภายหลงั การถกูสตัวท์  ารา้ย และวัคซีนป้องกันบาดทะยกั ภายหลงั
ไดร้บับาดเจ็บ 

6. การรกัษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่า
ตรวจรกัษาใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย 

7. การรกัษาพยาบาลที่ไมไ่ดเ้ป็นการรกัษาแผนปัจจบุนั รวมถึง การรกัษาแพทย์
ทางเลือก (Alternative Treatment) 

8. คา่ใชจ้า่ยในการจา้งพยาบาลพิเศษ 

9. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเก่ียวกบัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยอนัเกิดขึน้เพ่ือหวงั
ผลก าไรหรอืเพ่ือการฉอ้โกงจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ การรกัษาสิว ฝา้ กระ รงัแค ลดความอว้น 
ปลกูผม หรอืการรกัษาเพื่อแกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกาย การผ่าตดัตกแตง่ 
(Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จ  าเป็น ตอ้งกระท าอัน
เป็นผลจากการเกิดอบุตัิเหต ุเพื่อใหอ้วยัวะดงักลา่วสามารถกลบัมาท างานได้
อยา่งเดิม 

11. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดดงัตอ่ไปนี ้
1) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสารเสพติด หรอืยาเสพติดใหโ้ทษจนไมส่ามารถ

ครองสติได ้หรอื 
2) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสรุา โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นรา่งกายขณะ 

ตรวจเทียบเท่ากับระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมั 
เปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป หรอื 

3) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุราจนไม่สามารถครองสติได ้ในกรณีที่ไม่มี 
การตรวจวดัหรอืในกรณีที่ไมส่ามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้

12. การรักษาโรคหรือภาวะที่เก่ียวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต 
ความผิดปกติทางจิต หรอืระบบประสาท รวมทัง้การเสียสติ    

13. ตรวจรกัษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาดา้นพฒันาการ หรือโรคทาง
พันธุกรรม การเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย ทุกชนิดที่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้ม 
จากเชือ้โรคเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น Human 
Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS) หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของ HIV หรือ AIDS ไม่วา่
จะเกิดขึน้อยา่งไร 

14. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะวิวาท หรอืมีสว่นยั่วยใุหเ้กิดการวิวาท 
15. การรกัษาพยาบาลที่เกิดจากแพทยท์ี่เป็นผูเ้อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผูเ้อาประกันภัย ผูท้ี่เป็นเพื่อนเดินทางกับผูเ้อา
ประกนัภยั หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวพนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

16. การรกัษาใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ครรภ ์การคลอดบุตร การท าแทง้ แทง้
บุตร การคมุก าเนิด การรกัษาเพื่อใหมี้บุตร โรคหรือภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตั้งครรภ์และการแทง้บุตร รวมถึงการท าหมัน การแก้หมัน (ยกเว้น การ
บาดเจ็บนั้นเกิดจากอุบัติ เหตุที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยันี)้ 

17. การเดินทางภายใตข้อ้หา้มจากแพทย์ หรือการเดินทางเพื่อรบัการรกัษา  
พยาบาลที่ต่างประเทศ 

18. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
19. ขณะผูเ้อาประกันภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จบักมุ ยกเวน้ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการประกนัตวั 
20. ผูเ้อาประกันภัยไม่ปฏิบตัิตามขอ้จ ากัด ขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าของรฐับาล 

หรอืหน่วยงานราชการในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางวา่ 

 ไมค่วรเดินทางไปยงัประเทศใด  

 ไมค่วรเดินทางเน่ืองจากมีการเตือนการนดัหยดุงาน จลาจล อากาศไมด่ี  
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21. เม่ือผูเ้อาประกันภยัหรือผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยักระท าผิดกฎหมายหรือไม่
ปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลรวมทัง้ เง่ือนไขวีซา่ 

22. ขณะผูเ้อาประกันภยัฝึกซอ้มหรือร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการ
แข่งขันกีฬา หรือการฝึกซ้อมในฐานะมือสมัครเล่น 

23. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหนา้ที่เป็นพนักงานขับข่ีอากาศ
ยาน หรอืปฏิบตัิหนา้ที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยาน 

24. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสาร
อากาศยานที่มิไดจ้ดทะเบียนเพื่อบรรทกุผูโ้ดยสารที่ เก็บคา่โดยสาร และมิได้
เป็นสายการบินพาณิชย ์

25. ขณะที่ผูเ้อาประกันภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทกุชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทกุชนิด แต่
ไมร่วมถึงสกีหรอื สโนวบ์อรด์ที่อยูใ่นลาน (on-piste) รวมถึงเจ็ตสกี แข่งสเก็ต 
ชกมวย โดดรม่ (เวน้แตก่ารโดดรม่เพื่อรกัษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง
หรือโดยสารอยู่ใน เครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ ์ด  าน า้ที่ตอ้งใชถ้ังอากาศและ
เครือ่งชว่ยหายใจใตน้ า้ 

เอกสารแนบท้าย 6 ผลประโยชนร์ายวันส าหรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยนีใ้หค้วามคุม้ครองกรณีผู้เอาประกันภัยจ าเป็นตอ้งพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอบุตัิเหตหุรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้โดยที่ผูเ้อาประกันภยั
สามารถเรียกรอ้งค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวไดภ้ายใต ้ ข้อตกลงคุ้มครอง 2 ค่า
รักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรมป์ระกันภัย 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงิน
ผลประโยชนท์ี่ระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยัต่อวนั นับตัง้แต่วนัแรกที่เขา้รบั
การรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้เอาประกันภัยจะตอ้งอยู่ในฐานะผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลอย่างนอ้ย 3 คืนติดต่อกัน  ทัง้นีบ้ริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรวมกันสงูสดุไม่
เกิน (ตามที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั) วนั ตอ่การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
แตล่ะครัง้ 

หากผูเ้อาประกันภยับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึน้อย่างกะทนัหนัหรือเฉียบพลนัและ
ไม่สามารถคาดการณไ์ดซ้ึ่งตอ้งเขา้รบัการตรวจรกัษาโดยการผ่าตดัหรือหตัถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทยใ์นฐานะผูป่้วยใน แต่เน่ืองจากวิวฒันาการทางการแพทย์
ท  าใหก้ารตรวจรกัษานัน้ผูเ้อาประกันภยัไม่จ  าเป็นตอ้งพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภยัจ านวน
หนึ่งวนั (1 วนั) ส าหรบัการตรวจรกัษาที่เกิดขึน้โดยการผ่าตดัหรือหตัถการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การสลายน่ิว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี  (Coronary Angiogram / Cardiac 

Catheterization)  
3. การผ่ าตัดต้อกระจก  (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra 

Ocular Lens) 

4. การผ่าตดัโดยการสอ่งกลอ้ง (Laparoscopic) ทกุชนิด 
5. การตรวจโดยการสอ่งกลอ้ง (Endoscope) ทกุชนิด 
6. การผ่าตดั หรอืเจาะไซนสั (Sinus  Operations) 
7. การตดักอ้นเนือ้ที่เตา้นม (Excision Breast Mass) 
8. การตดัชิน้เนือ้จากกระดกู (Bone Biopsy) 
9. การตดั (Amputation) นิว้มือหรอืนิว้เทา้ 
10. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
11. การเจาะไขกระดกู (Bone Marrow Asipiration) 
12. การเจาะชอ่งเยื่อหุม้ไขสนัหลงั (Lumbar Puncture) 
13. กา ร เจาะช่ อ ง เยื่ อหุ้มปอด  ( Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic 

Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
14. กา ร เจาะช่ อ ง เยื่ อบุ ช่ อ งท้อ ง  (Abdominal Paracentesis/Abdominal 

Tapping) 
15. การขดูมดลกู (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
16. การตดัชิน้เนือ้จากปากมดลกู (Colposcope, Loop diathermy) 
17. การรกัษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
18. การรกัษาโรคดว้ยรงัสีแกมมา (Gamma knife) 
(บริษัทสามารถระบุการผ่าตดัหรือหตัถการเพิ่มเติมได ้ตามวิวฒันาการทาง
การแพทย์) 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 6 ผลประโยชนร์ายวันส าหรับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่าน้ัน)   
การประกันภัยตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลหรือ
คา่ใชจ้า่ยดงัตอ่ไปนี ้
1. ค่าใชจ้่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ การท าอวัยวะเทียม อุปกรณแ์ละค่าใชจ้่าย

เก่ียวกับการมองเห็น กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ แว่นตา 
เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) 
เครือ่งกระตุน้หวัใจทกุชนิด 

2. คา่ใชจ้า่ยกายภาพบ าบดั หรอื การรกัษาที่ไมส่ามารถพิสจูนไ์ดว้่าเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย ์

3. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเวน้เพื่อบรรเทาอาการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหต ุแต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน 
การขูดหินปนู การอดุฟัน หรือการใส่ฟันปลอม ซึ่งรวมถึงค่ารกัษา  พยาบาล
ส าหรบัการรกัษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอันเน่ืองมาจาก
การรกัษาฟันจากอบุตัิเหต ุ

4. คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัการรกัษาตา/ สายตา ที่ไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัิเหต ุ
5. การปลกูฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกันโรค ยกเวน้การฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษ

สนุัขบา้ภายหลงั การถกูสตัวท์  ารา้ย และวัคซีนป้องกันบาดทะยกั ภายหลงั
ไดร้บับาดเจ็บ 

6. การรกัษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่า
ตรวจรกัษาใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย 
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7. การรกัษาพยาบาลที่ไมไ่ดเ้ป็นการรกัษาแผนปัจจบุนั รวมถึง การรกัษาแพทย์
ทางเลือก (Alternative Treatment) 

8. คา่ใชจ้า่ยในการจา้งพยาบาลพิเศษ 
9. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเก่ียวกบัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยอนัเกิดขึน้เพ่ือหวงั

ผลก าไรหรอืเพ่ือการฉอ้โกงจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ การรกัษาสิว ฝา้ กระ รงัแค ลดความอว้น 

ปลกูผม หรอืการรกัษาเพื่อแกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกาย การผ่าตดัตกแตง่ 
(Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จ  าเป็นตอ้งกระท าอัน
เป็นผลจากการเกิดอบุตัิเหต ุเพื่อใหอ้วยัวะดงักลา่วสามารถกลบัมาท างานได้
อยา่งเดิม 

11. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดดงัตอ่ไปนี ้
1) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสารเสพตดิ หรอืยาเสพติดใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้

หรอื 
2) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสรุา โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นรา่งกายขณะตรวจ

เทียบเท่ากับระดบั แอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต ่150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นต์
ขึน้ไป หรอื 

3) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุราจนไม่สามารถครองสติได ้ในกรณีที่ไม่มีการ
ตรวจวดัหรอืในกรณีที่ไมส่ามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้

12. การรักษาโรคหรือภาวะที่เก่ียวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต 
ความผิดปกติทางจิต หรอืระบบประสาท รวมทัง้การเสียสติ    

13. ตรวจรกัษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาดา้นพฒันาการ หรือโรคทาง
พนัธุกรรม 

14. การเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย ทุกชนิดที่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้ม จากเชือ้โรค
เ ก่ี ย ว กั บ เ พ ศ สั ม พั น ธ์  ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง  เ ช่ น  Human 
Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของ HIV หรือ AIDS ไม่ว่าจะเกิดขึ ้น
อยา่งไร 

15. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะวิวาท หรอืมีสว่นยั่วยใุหเ้กิดการวิวาท 
16. การรกัษาพยาบาลที่เกิดจากแพทยท์ี่เป็นผูเ้อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผูเ้อาประกันภัย ผูท้ี่เป็นเพื่อนเดินทางกับผูเ้อา
ประกนัภยั หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวพนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

17. การรกัษาใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ครรภ ์การคลอดบุตร การท าแทง้ แทง้
บุตร การคมุก าเนิด การรกัษาเพื่อใหมี้บุตร โรคหรือภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตั้งครรภ์และการแทง้บุตร รวมถึงการท าหมัน การแก้หมัน (ยกเว้น การ
บาดเจ็บนั้นเกิดจากอุบัติ เหตุที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยันี)้ 

18. การเดินทางภายใตข้อ้หา้มจากแพทย ์หรือการเดินทางเพื่อรบัการรกัษาพยาบาล
ที่ตา่งประเทศ 

19. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
20. ขณะผูเ้อาประกันภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จบักมุ ยกเวน้ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการประกนัตวั 

21. ผูเ้อาประกันภัยไม่ปฏิบตัิตามขอ้จ ากัด ขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าของรฐับาล 
หรอืหน่วยงานราชการในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางวา่ 

 ไมค่วรเดินทางไปยงัประเทศใด  

 ไม่ควรเดินทางเน่ืองจากมีการเตือนการนดัหยดุงาน จลาจล อากาศไมด่ี
หรอื  

22. เม่ือผูเ้อาประกันภยัหรือผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยักระท าผิดกฎหมายหรือไม่
ปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลรวมทัง้ เง่ือนไขวีซา่ 

23. ขณะผูเ้อาประกันภยัฝึกซอ้มหรือร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการ
แข่งขันกีฬา หรือการฝึกซอ้มในฐานะมือสมัครเล่น  

24. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหนา้ที่เป็นพนักงานขับข่ีอากาศ
ยาน หรอืปฏิบตัิหนา้ที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยาน 

25. ขณะผูเ้อาประกันภยัก าลงัขับข่ี หรือก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสาร
อากาศยานที่มิไดจ้ดทะเบียนเพื่อบรรทกุผูโ้ดยสารที่ เก็บคา่โดยสาร และมิได้
เป็นสายการบินพาณิชย ์

26. ขณะที่ผูเ้อาประกันภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทกุชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทกุชนิด แต่
ไมร่วมถึงสกีหรอื สโนวบ์อรด์ที่อยูใ่นลาน (on-piste) รวมถึงเจ็ตสกี แข่งสเก็ต 
ชกมวย โดดรม่ (เวน้แตก่ารโดดรม่เพื่อรกัษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง
หรือโดยสารอยู่ใน เครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ ์ด  าน า้ที่ตอ้งใชถ้ังอากาศและ
เครือ่งชว่ยหายใจใตน้ า้ 

 

เอกสารแนบท้าย 7 การให้บริการเงนิสดส ารองล่วงหน้า 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
เงินพกติดตัว หมายถึง เหรียญกษาปณ ์ธนบตัร เงินสกุลต่าง ๆ เช็ค เดินทาง 
เอกสาร/ตั๋วเดินทาง บัตรโรงแรมที่พัก บัตรวันหยุดพักผ่อน หรือบัตรของขวัญ 
(Gift Vouchers) ซึง่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรอืออกใหมท่ดแทนได ้

ความคุ้มครอง 
เป็นที่ตกลงกันว่า ในขณะที่กรมธรรมป์ระกันภยัมีผลบงัคบั เอกสารแนบทา้ยฉบบันี ้
ไดใ้หค้วามคุม้ครองการใหบ้ริการเงินสดส ารองล่วงหนา้ หากผูเ้อาประกันภยัไดร้บั
ความคุม้ครองภายใต ้ข้อตกลงคุ้มครอง 12 ความสูญเสียหรือความเสียหาย

ของเงนิพกติดตัว และเอกสารส่วนตัว โดยบรษัิทจะใหบ้รษัิทที่ไดร้บัมอบอ านาจ
ท าการจัดเตรียมและจัดส่งเงินสดส ารองล่วงหนา้ใหผู้เ้อาประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง ตามจ านวนเงินที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั
ทัง้นีผู้เ้อาประกันภยัจะตอ้งช าระเงินคืนใหบ้ริษัทภายในระยะเวลา 14 วนั นับจาก
วนัที่ผูเ้อาประกันภยัไดร้บัเงินจากบรษัิท หากผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถช าระเงินได้
ภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะท าการคิดดอกเบีย้ตามอตัราที่กฎหมาย
แพ่งและพาณิชยก์ าหนด โดยดอกเบีย้นั้นจะถูกบวกเพิ่มเขา้ไปกับจ านวนเงินตน้ที่
จะตอ้งจา่ยคืนใหก้บับรษัิท 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีข้ัดหรือแยง้กับขอ้ความในกรมธรรมป์ระกันภยั
ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนีแ้ทน 
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ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกันภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกันภัยคงใช้
บงัคบัตามเดิม 
 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบทา้ย 7 การให้บริการเงนิสดส ารอง
ล่วงหน้าเท่าน้ัน) 
1. ผูเ้อาประกันภยัจะใชค้วามระมดัระวงัอย่างเต็มที่ในการดแูลเงินพกติดตวัของ

ตนใหป้ลอดภยั ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งแจง้ความต่อเจา้หนา้ที่ต  ารวจภายใน 
24 ชั่วโมงหลงัจากเงินพกติดตวัสญูหาย เวน้แตจ่ะพิสจูนไ์ดว้า่มีเหตจุ  าเป็นอัน
สมควรจึงไม่อาจแจง้ใหท้ราบภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็ว
ที่สดุเท่าที่สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ และตอ้งเก็บเอกสารบนัทึกประจ าวนัของ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจที่มีอ  านาจในทอ้งถ่ินของสถานที่เกิดเหตไุวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งแจง้ขอใชบ้ริการเงินสดส ารองล่วงหนา้กับบริษัทพรอ้ม
กับแจง้เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครองการสญูหาย หรือ
เสียหายของเงินพกติดตวั และเอกสารสว่นตวั และยื่นเอกสารบนัทกึประจ าวัน
ของต ารวจเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และการให้ 
บรกิารเงินสดส ารองลว่งหนา้ 

3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและช าระดอกเบีย้ให้บริษัทตามอัตราที่
กฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ าหนด หากผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถช าระเงิน
คืนใหบ้รษัิทไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนัที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัเงิน
สดส ารองลว่งหนา้ 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบทา้ย 7 การให้บริการเงนิสดส ารอง
ล่วงหน้าเท่าน้ัน) 
การประกนัภยัตามเอกสารแนบทา้ยนีไ้มคุ่ม้ครองกรณีตอ่ไปนี ้ 
1. ผูเ้อาประกนัภยัไมไ่ดแ้จง้ความตอ่เจา้หนา้ที่ต  ารวจภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจาก

เงินพกติดตวัสญูหาย และไมมี่เอกสารบนัทกึประจ าวนัของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ 
2. การสญูหายที่เกิดขึน้ในประเทศไทย 

เอกสารแนบท้าย 8 ค่าพาหนะเดินทางส าหรับการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก ในต่างประเทศ 

ความคุ้มครอง 
เป็นที่ตกลงกันว่า หากผู้เอาประกันภัยไดร้ับความคุม้ครองภายใต ้ ข้อตกลง
คุ้มครอง 2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ และตอ้งเดินทางไป
โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกเพื่อรับการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตราฐานทางการแพทยแ์บบผูป่้วยนอก บรษัิทจะจา่ย
เพิ่มเติมส  าหรบัค่าพาหนะเดินทางไปโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภัย ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อครัง้ที่ระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั แตส่งูสดุไมเ่กิน (ตามที่ระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั) ครัง้  ตอ่กรมธรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
(ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 8 ค่าพาหนะเดินทางส าหรับ
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ในต่างประเทศ) 
1. คา่เดินทางเพื่อไปรกัษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกที่เกิดขึน้ในประเทศไทย 
2. ค่าเดินทางเพื่อไปรกัษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ไม่ไดร้บัความ

คุม้ครองภายใตข้อ้ตกลง คุม้ครองคา่รกัษาพยาบาลของกรมธรรมป์ระกันภยันี ้


