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กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางทัว่โลกแบบกลุ่ม - พิเศษ 

Group Travel Guard Global Travel Insurance Policy - Special  
 

โดยการเชือ่ถอืขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และเพือ่เป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัทีผู่ถ้อื
กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบั เงือ่นไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ย
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัใหส้ญัญากบัผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถอืเป็นความหมายเดยีวกนัทัง้หมด 

ไมว่่าจะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขทัว่ไป และข้อก าหนด 

2.1 สญัญาประกนัภยั 
 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงือ่นไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
ข้อก าหนด เอกสารแนบท้าย  ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลกัหลังกรมธรรม์
ประกนัภยั และเอกสารสรุปสารุส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่
แห่งสญัญาประกนัภยั 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

1.3 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ บุคคลหรือองค์กร ทีร่ะบุชือ่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยันี้ ซึง่เป็นผูจ้ดัใหม้กีารประกนัภยัเพือ่ประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผู้เอาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยนี้  และ/หรือ
เอกสารแนบทา้ยซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

1.5 อุบตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างฉบัพลนั จากปจัจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อา
ประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั  

1.6 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัเิหตุ ซึง่เกดิขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอสิระจากเหตุอืน่ 

1.7 การเจบ็ปว่ย หมายถงึ อาการความผดิปกต ิการปว่ยไขห้รอืการเกดิโรคทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้อาประกนัภยั   

1.8 ความสญูเสยี หรอืความ 
เสยีหายใดๆ 

หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบตัเิหตุและท าใหผู้เ้อาประกนัภยั
เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรอืไดร้บับาดเจบ็ 

1.9 แพทย ์ หมายถงึ ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาไดร้บัปรญิญาแพทย์ศาสตร์บณัฑติไดข้ึ้นทะเบยีนอย่างถูกต้อง
จากแพทยสภา และได้รบัอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิน่        
ทีใ่หบ้รกิารทางการแพทย ์หรอืทางดา้นศลัยกรรม ซึง่มใิช่บุคคลดงัต่อไปนี้  

 บุคคลผูเ้อาประกนัภยั หรอื 
 คู่สมรสตามกฎหมาย หรอืบุตรตามกฎหมายของบุคคลผู้เอาประกนัภยั 

เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นและไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทั 
1.10 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.11 ผูป้ว่ยใน หมายถงึ ผูท้ีจ่ าเป็นต้องเขา้รกัษาในโรงพยาบาล ซึง่ต้องลงทะเบยีนเป็นผูป้่วยในโดยได้รบั

การวนิิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามขอ้บ่งชี้ ซึง่เป็นมาตรฐานทางการแพทย ์
ส าหรบัการรกัษาการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยนัน้ๆ และใหร้วมถงึกรณีรบัตวัไวเ้ป็น
ผูป้ว่ยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติ 
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1.12 ผูป้ว่ยนอก หมายถงึ ผูท้ีร่บับรกิารอนัเนือ่งจากการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป้่วยนอก หรอืในหอ้งงรกัษา
ฉุกเฉนิของโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกซึง่ไมม่คีวาม 
จ าเป็นตามขอ้วนิิจฉยัและขอ้บ่งชี้ทีเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รกัษาเป็น
ผูป้ว่ยใน 

1.13 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัใหบ้รกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไวค้้างคนื
และมอีงค์ประกอบทางด้านสถานทีท่ีม่จี านวนบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่พยีงพอ
ตลอดจนการจดัการใหบ้รกิารทีค่รบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่มหีอ้งส าหรบัการผ่าตดั
ใหญ่และได้ร ับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.14 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัใหบ้รกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไวค้้างคนื
และได้ร ับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ        

1.15 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปจัจุบนัทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์ท า
การรกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไมส่ามารถรบัผูป้ว่ยไวค้า้งคนืได ้

1.16 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถงึ หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิางการแพทย์แผนปจัจุบนัทีเ่ป็นสากล และน ามาซึง่
แผนการรกัษาทีเ่หมาะสมกบัผู้ป่วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้อง
กบัขอ้สรุปจากประวตักิารบาดเจบ็ การตรวจพบ ผลการชนัสตูร หรอือืน่ๆ (ถา้ม)ี 

1.17 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควร หมายถงึ คา่รกัษาพยาบาล และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีค่วรจะเป็น  เมือ่เทยีบกบัการใหบ้รกิารที ่
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก เรยีกเกบ็กบัผูป้่วยทัว่ไปของ
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการ
รกัษานัน้   

1.18 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต่์างๆ ทีม่เีงือ่นไข ดงันี้ 
1) ต้องสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรกัษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรอืการ

เจบ็ปว่ยของผูร้บับรกิาร 
2) ตอ้งมขีอ้บ่งชี้ทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏบิตัปิจัจุบนั 
3) ตอ้งมใิช่เพือ่ความสะดวกของผูร้บับรกิาร หรอืของครอบครวัผูร้บับรกิาร หรอื   

ของผูใ้หบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพยีงฝา่ยเดยีว และ 
4) ต้องเป็นการบรกิารรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทีเ่หมาะสม 

ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็ของผูร้บับรกิารนัน้ๆ 
1.19 สภาพทีเ่ป็นมาก่อน 

การเอาประกนัภยั  
(Pre-existing Conditions) 

หมายถงึ สภาพของผูเ้อาประกนัภยัทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
1) กรณีการประกนัภยัรายเทีย่ว (Single Trip) และการประกนัภยัรายปีพเิศษ 

(Open Policy) ใหห้มายความถงึ โรค (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรอื 
ความผดิปกติทีเ่กดิขึ้นกบัผู้เอาประกนัภยัภายใน 24 เดอืน ก่อนวนัทีค่วาม
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะมผีลบงัคบัซึง่มนียัส าคญัเพยีงพอทีท่ าให้
วญิญูชนทัว่ไปพงึแสวงหาการวนิิจฉัยดูแลหรอืรกัษา หรอืท าให้แพทย์พงึให้
การวนิิจฉยั ดแูล หรอืรกัษา 

2) กรณกีารประกนัภยัรายปี (Annual Trip) ใหห้มายความถงึ ภาวะทางการแพทย์
ทีผู่เ้อาประกนัภยัไดเ้รยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนระหว่างการเดนิทางครัง้ก่อน 
หรือภาวะทางการแพทย์ทีผู่้เอาประกันภัยขอรับการบ าบัดรักษา หรือ
วนิิจฉยัโรคภายในระยะเวลา 12 เดอืน ก่อนการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
โดยถือว่าภาวะดงักล่าวเป็นสภาพทางการแพทย์ทีเ่ป็นอยู่ก่อนส าหรบัการ
เดนิทางครัง้ต่อไป 

1.20 เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึง่เกดิจากการตดิ
เชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก
รา้ยแรง (Malignant Neoplasm) หรอืการตดิโรค หรอื การเจบ็ป่วยใดๆ ซึง่โดยผล
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การตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) การตดิเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส ใหร้วมถงึ แต่ไมจ่ ากดัเฉพาะเชื้อทที าใหเ้กดิโรค
ปอดบวมหรอืปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่ าใหเ้กดิโรค
ล าไสอ้กัเสบหรอืเรื้อรงั (Organism Or Chronic Enterities) เชื้อไวรสั (Virus) และ/
หรอื เชื้อราทีแ่พร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s 
Sarcoma เนื้องอกเซลน ้ าเหลอืงทีร่ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรอืโรครา้ยแรงอืน่ๆ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในปจัจุบนันี้ว่าเป็น
อาการของภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรอืซึง่
เป็นสาเหตุทีท่ าใหค้นทีเ่ป็นเสยีชวีติ อย่างกระทนัหนั เจบ็ป่วย หรอืทุพพลภาพ โรค
ภูมคิุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถงึเชื้อไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) โรคทีท่ าใหเ้ยือ่สมองเสือ่ม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ
เชื้อไวรสั 

1.21 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึง่ปีนบัแต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั หรอืนับแต่วนัครบรอบปี
กรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

1.22 การก่อการรา้ย หมายถงึ การกระท าซึง่ใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอืมกีารขม่ขูโ่ดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
ใดไมว่่าจะเป็นการกระท าเพยีงล าพงั การกระท าการแทนหรอืทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 
องค์กรใด หรือรฐับาลใด ซึง่กระท าเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือ
จุดประสงคท์ีค่ลา้ยคลงึกนั รวมทัง้เพือ่ต้องการส่งผลใหร้ฐับาลและ/หรอืสาธารณชน 
หรอืส่วนหนึง่ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่ตระหนกหวาดกลวั 

1.23 Travel Assist หมายถงึ บริษัททีใ่ห้บริการแก่ผู้เอาประกนัภัยในขณะอยู่ต่างประเทศในเรือ่งของข้อมูล
เกีย่วกบัการเดนิทาง ค าแนะน าเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล ค าปรกึษาทางกฎหมาย 
การใหบ้รกิาร การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลบัประเทศ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยทัว่ไป และบริการอืน่ใดตามความคุ้มครองของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัและเพือ่ประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั หากมกีารเปลีย่นแปลง 
ผู้ให้บรกิารจาก Travel Assist เป็นผู้อืน่ทีบ่ริษัทแต่งตัง้ในระหว่างทีก่รมธรรม์
ประกนัภยันี้มผีลบงัคบั ให้บรษิัทผู้ให้บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้นัน้ใช้แทน Travel 
Assist ในทุกทีท่ีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และใหม้คีวามหมายตามค าจ ากดั
ความนี้เช่นเดยีวกนั 

1.24 ยานขนส่งทัว่ไป หมายถงึ อากาศยานทีม่ ีปีกทีต่ิดตัง้ถาวร ซึง่ให้บริการและประกอบการโดยสายการบิน
พาณิชย์ทีจ่ดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสารทีจ่่ายค่าโดยสาร ทีเ่ดินทางตาม
ตารางเวลา และเฮลิคอปเตอร์ทีใ่ห้บรกิาร และประกอบการโดยสายการบินทีจ่ด
ทะเบยีนเพือ่บรรทุกผูโ้ดยสารทีจ่่ายค่าโดยสารทีเ่ดนิทางตามตารางเวลาระหว่างท่า
อากาศยานพาณิชย์ซึง่ เป็นทีย่อมรับทัว่ไป หรือ  สนามบินพาณิชย์ส าหรับ
เฮลคิอปเตอรท์ีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้ง 

1.25 สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานทีใ่ดทีส่าธารณชนเขา้ถงึได้ (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) เช่น  ท่าอากาศยาน รา้นคา้ 
รา้นอาหาร หอ้งโถงโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอลฟ์ สถานทีฝึ่ก 
ตกีอลฟ์ อาคารสาธารณะ เป็นตน้ และสถานทีต่่างๆทีค่ลา้ยกนั 

1.26 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถงึ รูปแบบการขนส่งทีใ่ห้บรกิารเป็นประจ าตามตารางเวลาและด าเนินการโดยบรษิัท
ขนส่งทมีใีบอนุญาต และมุ่งหมายใหส้าธารณะชนในทอ้งถิน่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
เดนิทางและทีป่ระเทศนัน้ยอมรบั (เช่น หมายถงึ รถโดยสารประจ าทาง เรอืขา้มฟาก 
ยานเหนือน ้ า (hovercraft) เรอืไฮโดรฟอยล์ เรอื รถไฟ รถราง หรอืรถไฟใต้ดนิ  เป็น
ต้น) ยกเว้นการขนส่งทุกรูปแบบทีเ่ช่าเหมาล า หรือจดัให้เป็นส่วนหนึง่ของการ
ทศันาจร แมเ้มือ่เป็นบรกิารทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ าตามตารางเวลา เพือ่ประโยชน์ของผู้
เอาประกนัภัย กรมธรรม์ประกนัภัยนี้ถือว่ายานขนส่งทัว่ไปเป็นยานพาหนะ
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สาธารณะ 
1.27 การเดนิทางภายในประเทศ หมายถงึ การเดนิทางภายในอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของผู้เอาประกนัภยั ตามทีแ่จง้ไวก้บั

บรษิทัประกนัภยั 
1.28 การเดนิทางในต่างประเทศ หมายถงึ การเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของผูเ้อาประกนัภยั 

 
สญัญาประกนัภยันี้เกดิขึน้จากการทีบ่รษิทัเชือ่ถอืขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิม่เตมิ 

(ถ้าม)ี ที่ผู้เอาประกนัภยัลงลายมอืชื่อให้ไว้เป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บรษิัทจงึได้ออกกรมธรรม์
ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห้ 

ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัรูอ้ยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรอืรูอ้ยู่แลว้ ในขอ้ความจรงิใดแต่
ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไมแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึง่หากบรษิทัทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจ้งูใจใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึน้
หรอืบอกปดัไม่ยอมทําสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันี้จะตกเป็นโมฆยีะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บรษิทัจะไมป่ฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

 
2.2 ความสมบรูณ์แห่งสญัญาประกนัภยัและการเปล่ียนแปลงข้อความในสญัญาประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกนัภยันี้ รวมทัง้ขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสญัญาประกนัภยั การเปลีย่นแปลง
ขอ้ความใดๆ ในสญัญาประกนัภยัจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัและไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ หรอืในเอกสารแนบทา้ย
แลว้จงึจะสมบรูณ์ 

 
2.3 การแจ้งและการเรียกร้อง    

ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั ผู้เอาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะต้องแจ้งให้ทราบ
ทนัท ีความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติต้องแจง้ใหบ้รษิัททราบทนัท ีเวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่ามเีหตุ
จาํเป็นอนัสมควรจงึไมอ่าจแจง้ใหบ้รษิทัทราบในทนัทไีด ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าที่จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 
2.4 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความสญูเสียหรือความเสียหาย 

2.4.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การ
รกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศสําหรบัการป่วยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้ครรภ์ การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศสําหรบัการ
รกัษาโดยแพทยจ์นีโบราณ การรกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัเิหตุ 

การเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้
ให้แก่บริษัทภายใน 30 วนันับจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรอืคลนิิกโดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์
ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยั 
  2.4.1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
  2.4.1.2 ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา 

2.4.1.3 ใบเสรจ็รบัเงนิเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.4.1.4 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
ใบเสร็จรบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายต้องเป็นใบเสรจ็นรบัเงนิต้นฉบบั และบรษิัทจะคนืต้นฉบบัใบเสรจ็ที่รบัรอง

ยอดเงนิที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผู้เอาประกนัภยัไปเรยีกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกนัภยัรายอื่น แต่หากผู้เอา
ประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐั หรอื สวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ใหผู้ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผู้
เอาประกนัภยัส่งสาํเนาทีม่กีารรบัรองยอดเงนิทีจ่่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่นเพือ่เรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากบรษิทั 

2.4.2 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืการสญูเสยีอวยัวะเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ  
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนั นับจากวนัทีแ่พทย์ลง

ความเหน็ว่าทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืสญูเสยีอวยัวะโดยค่าใชจ้่ายของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.2.1 แบบฟอรม์เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.2.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 
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2.4.2.3 หนังสอืยนืยนัการเกดิอุบตัิเหตุจากสายการบนิพาณิชย์ (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิหรอืการสูญเสยี
อวยัวะเนื่องมาจากอุบตัเิหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบนิพาณชิย)์ 

2.4.2.4 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.3 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากเสยีชวีติ 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูร้บัประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนั นับจากวนัทีผู่้
เอาประกนัภยัเสยีชวีติ โดยค่าใชจ้่ายของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูร้บัประโยชน์ 

2.4.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.3.2 ใบมรณบตัร 
2.4.3.3 สาํเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 
2.4.3.4 สาํเนาบนัทกึประจาํวนัของตํารวจ 
2.4.3.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.3.6 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั หรอืหลกัฐานการเดนิทาง 
2.4.3.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 
2.4.3.8 หนงัสอืยนืยนัการเกดิอุบตัเิหตุจากสายการบนิพาณชิย ์(กรณกีารเสยีชวีติเนื่องจากอุบตัเิหตุขณะโดยสาร

อยู่ในสายการบนิพาณชิย)์ 
2.4.4 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการเคลือ่นยา้ยเพือ่รบัการรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิ 

2.4.4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.4.2 ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบีแจง้บรษิทั หรอื Travel Assist ทราบโดยไมช่กัชา้ 
2.4.4.3 ในกรณผีูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็ในถิน่ทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรตดิต่อแพทยท์อ้งถิน่เพือ่ทาํการ 

รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ (First Aid) หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิใีนการเคลือ่นยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์าํหรบั
การรกัษาพยาบาลในขัน้ต่อไป 

2.4.5 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการส่งศพกลบัประเทศ 
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืญาต ิหรอืผูท้ี่เกีย่วข้องรบีแจง้ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัช้า 

หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการส่งศพกลบัภมูลิาํเนา 
2.4.5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.5.2 ผู้รบัประโยชน์ หรอืญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารที่จําเ ป็นในขอ้ 2.4.3 ให้ครบถ้วนส่งบริษัท

ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีเ่สยีชวีติ 
2.4.6 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัพธิศีพ 

2.4.6.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.4.6.3 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.6.4 ประวตักิารรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.6.5 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 
2.4.7 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพือ่ช่วยจดัการพธิศีพ 

 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืญาต ิหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตดิต่อ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้และ
ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั 

2.4.7.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.7.2 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.7.3 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
2.4.7.4 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
2.4.7.5 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
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2.4.8 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพือ่เยีย่มผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาล 
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืญาต ิหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตดิต่อ Travel Assist ใหท้ราบโดยไมช่กัชา้และ

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั 
2.4.8.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.8.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.8.3 จดหมายยนืยนัจากโรงพยาบาลทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาว่าไม่มสีมาชกิของครอบครวัของผูเ้อา

ประกนัภยัดแูลอยู่ในขณะทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษา 
2.4.8.4 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.8.5 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.8.6 ใบเสรจ็รบัเงนิสําหรบัค่าที่พกัและอาหารที่เกดิขึน้จรงิของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปเยี่ยมผู้เอา

ประกนัภยั 
 

2.4.9 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์รายวนัสาํหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ว่ยใน 
2.4.9.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.9.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 

 
2.4.10 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศภมูลิาํเนา 

  2.4.10.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.10.2 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.10.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์กรณบีุตรยงัไมม่บีตัรประชาชนใหใ้ชส้าํเนาสตูบิตัร 
2.4.10.4 กาํหนดการเดนิทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้อาประกนัภยัและบุตร 
2.4.10.5 สาํเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
2.4.10.6 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
2.4.10.7 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์

 
2.4.11 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์การประกนัสนิเชือ่บตัรเครดติ 

  2.4.11.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
  2.4.11.2 ใบแสดงรายการการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติของผูเ้อาประกนัภยั 
 

2.4.12 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการบอกเลกิการเดนิทาง 
2.4.12.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.12.2 หนงัสอืจากบรษิทัทวัร ์หรอืสายการบนิระบุจาํนวนเงนิทีเ่กบ็ 
2.4.12.3 ในกรณทีีต่อ้งยกเลกิการเดนิทางเนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วย หรอืเนื่องจาก

การประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจ็บป่วยของคู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้อาประกนัภยั บดิา-มารดาของคู่สมรสใหนํ้า
ใบรบัรองแพทยม์าดว้ย 

2.4.12.4 สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณกีารเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต)ิ 
2.4.13 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการลดจาํนวนวนัเดนิทาง 

2.4.13.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.13.2 สาํเนาตัว๋เครือ่งบนิล่าสุดทีซ่ื้อ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.4.13.3 ใบรบัรองแพทย์ ในกรณีที่ต้องลดจํานวนวนัเดนิทางเนื่องจากผู้เอาประกนัภยัประสบอุบตัเหตุหรอืการ

เจบ็ปว่ย หรอืเนื่องจากการประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ปว่ยกะทนัหนัของ คู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้อาประกนัภยั 
บดิา-มารดาของคู่สมรส 

2.4.13.4 สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณกีารเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต)ิ 
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2.4.14 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของเทีย่วบนิ 
2.4.14.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.14.2 ตัว๋เครือ่งบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
2.4.14.3 จดหมายแจง้จากผูท้ีม่อีํานาจรบัผดิชอบต่อการเดนิทางเทีย่วนัน้ 
2.4.14.4 จดหมายแจง้จากสายการบนิพาณชิยน์ัน้ๆ ระบุว่าเกดิการล่าชา้จรงิ 

 
2.4.15 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั 

2.4.15.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.15.2 จดหมายรบัรองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากฝา่ยบรหิารโรงแรมหรอืฝา่ยบรหิารของบรษิทั

ผูข้นส่ง กรณกีารสญูเสยีหรอืความเสยีหายนัน้อยู่ในความควบคุมของพนกังานโรงแรมหรอืบรษิทัผูข้นส่ง 
2.4.15.3 รายการและราคาของทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหาย หากของทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายนัน้เป็นของทีถู่กซื้อมาไม่เกนิ 

3 เดอืน จะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิของๆ ชิน้นัน้ๆ มาแสดง 
2.4.15.4 ใบบนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจทอ้งถิน่ กรณีการสูญเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจาการขู่เขญ็หรอื

บงัคบัในลกัษณะรุนแรง 
2.4.16 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 

  2.4.16.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.16.2 ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัซื้อเสือ้ผา้ หรอืเครือ่งใชท้ีจ่าํเป็น 
2.4.16.3 จดหมายรบัรองจากสายการบนิ 

2.4.17 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก 
2.4.17.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.4.17.2 ใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ กรณทีาํใหผู้อ้ื่นประสบอุบตัเิหตุ 
2.4.17.3 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าซ่อมแซม หรอืใบเสรจ็รบัเงนิและจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ในกรณีทีจ่ําเป็นต้องซื้อ

ของชิน้นัน้ๆ เนื่องจากทาํใหข้องชิน้นัน้เสยีหาย 
 2.5 การตรวจทางการแพทย ์

            บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจ่าํเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมี
สทิธทิาํการชนัสตูรพลกิศพในกรณทีีม่เีหตุจาํเป็นและไมเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 
2.6 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
           บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัหลกัฐานแสดงการสูญเสยี หรอืความเสยีหายทีค่รบถ้วน
และถูกต้องแลว้ โดยค่าสนิไหมทดแทนสําหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์ ส่วนค่าสนิไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกรอ้งเพื่อใหบ้รษิทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดังกล่าวขา้งต้นไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีก่าํหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามความจําเป็นแต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนันับ
แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 
 หากบรษิทัไมอ่าจจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิัทจะรบัผดิชอบชดใชด้อกเบี้ยใหอ้กีใน
อตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้นบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดชาํระ 

 หากการรกัษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลินิกนอกประเทศไทย บริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล 
2.7 ระยะเวลาประกนัภยั 

2.7.1 กรณกีารประกนัภยัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ระยะเวลาประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัจะเริม่ตน้และสิน้สุดภายใน 
ระยะเวลาประกนัภยัตามทีร่ะบุใวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ความคุม้ครองเริม่ตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 
ชัว่โมงและดาํเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนับแต่กลบั
ถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิ้นสุดระยะเวลาประกนัภยัแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้) 

2.7.2  กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัแต่ละคนใน
ระยะเวลาประกนัภยั (1 ปี) ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัจะเริม่ต้นและ
สิ้นสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยความคุม้ครองเริม่ต้นก่อนผู้เอาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและดําเนิน
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ต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย  หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนับแต่กลบัถงึประเทศไทย 
หรือจนกระทัง่วนัสิ้นสุดระยะเวลาประกนัภยัแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมกีารระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกนัภยันี้) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัและจําเป็นต้องรบัการ
รกัษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป้ว่ยใน กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรอื
สถานพยาบาลเวชกรรม 

2.7.3 กรณกีารประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) เพือ่คุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ในระยะเวลาประกนัภยั (1 ปี)  

ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัซึ่งผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผูจ้ดัการ และดําเนินการใหม้กีารเดนิทางขึน้ ระยะเวลาการ
เดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัจะเริม่ต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยความคุม้ครองเริม่ต้นก่อนผูเ้อาประกนัภยั
เดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและดาํเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย 
หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยัแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่
จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้) 

หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั 

และจาํเป็นตอ้งรบัการรกัษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป้่วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออก
จากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 
2.8 การจ ากดัระยะเวลาการเดินทาง 

2.8.1 กรณกีารประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ทีไ่ดร้บัความ 
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี้สงูสุดไมเ่กนิ 120 วนั 

2.8.2 กรณกีารประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ทีไ่ดร้บั 
ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี้สงูสุดไมเ่กนิ 30 วนั 
 
2.9 การแจ้งรายช่ือผูเ้อาประกนัภยั 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งดาํเนินการแจง้รายชือ่ผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาการเดนิทางใหบ้รษิทัทราบก่อนการเดนิทาง 
ในกรณีที่เกดิอุบตัิเหตุขึ้น และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกนัภยัทีแ่จง้ไวไ้ม่ตรงกบัความเป็นจรงิ หน้าที่ในการพสิูจน์เป็นของผูถ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยั 
2.10 การค านวณเบีย้ประกนัภยัและการปรบัปรงุเบีย้ประกนัภยั 

2.10.1 กรณกีารประกนัภยัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเริม่ตน้และ 
สิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยัตามทีร่ะบุใวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัจะคํานวณเบี้ยประกนัภยัตามจํานวนผูเ้อาประกนัภยัที่
แทจ้รงิตามทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบเมือ่เริม่สญัญาประกนัภยั 

2.10.2 กรณกีารประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตาม 
ทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัจะคํานวณเบี้ยประกนัภยัตามจํานวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิตามทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั
แจง้ใหบ้รษิทัทราบเมือ่เริม่สญัญาประกนัภยั 

2.10.3 กรณกีารประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) ระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตามทีร่ะบุไวใ้น 
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั บรษิัทจะคํานวณเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นโดยประมาณการจากจํานวนเงนิเอาประกนัภยั และจํานวนผู้เอา
ประกนัภยัในระยะเวลาหนึ่งปี ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะทําการปรบัปรุงเบี้ยประกนัภยัเป็นรายเดอืน ราย 3 เดอืน หรอืราย 6 
เดอืน แลว้แต่ว่าจะเหน็เหมาะสม โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั และจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิ ณ เวลานัน้ ๆ  

หากเบีย้ประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิ ณ เวลาทีม่กีารปรบัปรุงเบีย้ประกนัภยัสงูกว่าเบีย้ประกนัภยัเบือ้งตน้ทีป่ระมาณการเมือ่ 
ตน้ปีสญัญาประกนัภยั บรษิทัจะเรยีกเกบ็เบี้ยประกนัภยัเพิม่ตามส่วนต่างของเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นทีป่ระมาณการไวก้บัเบี้ยประกนัภยัที่
แท้จรงิ หากเบี้ยประกนัภยัที่แท้จรงิตํ่ากว่าเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นที่ประมาณการเมื่อต้นปีสญัญาประกนัภยั บรษิัทจะคนืเบี้ยประกนัภัย
ส่วนเกนินัน้ใหก้บัผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.11 การช าระเบีย้ประกนัภยัและการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.11.1 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ้งชาํระเบีย้ประกนัภยัทนัทเีมือ่ถงึกาํหนดชาํระ หรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2.11.2 กรณีทีเ่ป็นการประกนัภยัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถ

บอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดภ้ายหลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.11.3 กรณทีีเ่ป็นการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืบรษิทัต่าง สามารถใชส้ทิธใินการ 



    
                 Travel Guard Global Travel Insurance 
             Policy Wording 

 
 

New Hampshire Insurance Company  
Policy Wording TG International – Group_ 02/16 

© American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

บอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้ดงันี้ 
2.11.3.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดด้ว้ยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนั 

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถึงผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัตามทีอ่ยู่ครัง้สุดท้ายทีแ่จ้งใหบ้รษิทัทราบ ในกรณีนี้บรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

2.11.3.2 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได ้โดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนังสอื 
และมสีทิธไิดร้บัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยัสําหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ช้บงัคับมาแลว้ออกตาม
อตัราเบีย้ประกนัภยั ระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไมเ่กนิ/เดอืน) 

รอ้ยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 

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

 

การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขในขอ้นี้ ไมว่่าจะกระทาํโดยฝา่ยใดกต็ามตอ้งเป็นการบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลอืก
ยกเลกิความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 

2.11.4 กรณทีีเ่ป็นการประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอื 
บรษิทัต่างสามารถใชส้ทิธ ิในการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้ดงันี้ 

2.11.4.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดด้ว้ยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนั 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถึงผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัตามทีอ่ยู่ครัง้สุดท้ายที่แจ้งใหบ้รษิทัทราบ ในกรณีนี้บรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัสําหรบัจํานวนผูเ้อาประกนัภยัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามส่วน 

2.11.4.2 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดโ้ดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอื และ 
มสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามส่วนการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้นี้ ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่
สามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 
 
2.12 การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 
 ในกรณทีีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและ
ใหท้าํการวนิิจฉยัชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั  (คปภ.) 
ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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2.13 เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
 บรษิทัอาจจะไมร่บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เวน้แต่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บั
ประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณ ีไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจ็บ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 

หรอืเกดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ 
3.1 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการทาํรา้ยร่างกายตนเอง 
3.2 สงคราม การรุกราน การกระทาํทีมุ่ง่รา้ยต่อศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระทาํทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวิตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3.3 การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ และ/หรอื อาวุธนิวเคลยีร ์หรอือาวุธใดๆ 
3.4 การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้

ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกทางนิวเคลยีรซ์ึง่ดาํเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 
3.5 การระเบิดของกัมมนัตภาพรงัสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอันตรายอื่นใดที่ อาจเกิดจากระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลยีรไ์ด ้
3.6 การกระทาํโดยเจตนาทีผ่ดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภัย หรอืการยดึทรพัย์ การยดึหน่วง การทําลายโดยศุลกากร หรอื

พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของผู้เอาประกนัภยั หลงัจากได้รบัการเตือนผ่านหรือโดย
สือ่มวลชนทัว่ไปเกีย่วกบัเจตนาจะนดัหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

3.7 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไมอ่ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อคาํแนะนําของแพทย์ผูไ้ดร้บัอนุญาต
ใหร้กัษาโรค  

3.8 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท  
 33.9 ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พือ่เขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด  

 
 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใตข้อ้บงัคบั เงือ่นไขทัว่ไป ขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั เพื่อเป็น
การตอบแทนเบี้ยประกนัภยัที่ผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผู้เอาประกนัภยัต้องชําระ บรษิทัตกลงจะใหค้ว ามคุม้ครองผู้เอาประกนัภยั
เฉพาะความคุม้ครองทีร่ะบุในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเอกสารขอ้ตกลงคุม้ครองทีแ่นบตดิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GTA1 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล 

 
ค านิยาม 

แพทยแ์ผนไทยโบราณ หมายถงึ แพทย์แผนโบราณทีไ่ด้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพรไทย 
ซึง่แพทยไ์ทยแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไมเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ นายจา้ง ลูกจา้ง 
หรอืตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

แพทยแ์ผนจนีโบราณ หมายถงึ แพทย์ที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพร โดยการฝงัเขม็ 
และการจดักระดูก แพทย์แผนโบราณดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกนัภยั หุ้นส่วนธุรกิจ 
นายจ้าง ลูกจ้าง หรอืตัวแทนของผู้เอาประกนัภยั หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งในทางใดกบัผู้เอา
ประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

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

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

ค่าใชจ้่ายทีคุ่ม้ครอง มดีงัต่อไปนี้  
1. ค่าแพทยต์รวจรกัษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลอืด ค่าบรกิารโลหติและส่วนประกอบของโลหติ รวมค่าใชจ้่ายในการแยกจดัเตรยีม และ

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

3. ค่าบรกิารรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สําหรบัการเคลื่อนยา้ยผู้เอาประกนัภยัไปหรอืมาจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์มเ่กนิกว่า 14 วนั 
5. ค่าห้องพกัผู้ป่วยหนัก หรอืห้องผูป้่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมจดัให้

สาํหรบัผูป้ว่ย และค่าการพยาบาลประจาํวนั   
ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัมสีิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอื่นใดบริษัทจะชดใช้ค่า

รกัษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนทีเ่กนิกว่าจาํนวนทีเ่บกิคนืได้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล GTA1) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่กาํเนิด 
3. การรกัษาตวัเพือ่พกัผ่อนหรอืเพือ่อนามยั การนวดเพือ่สุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใด

ทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 



    
                 Travel Guard Global Travel Insurance 
             Policy Wording 

 
 

New Hampshire Insurance Company  
Policy Wording TG International – Group_ 02/16 

© American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

7. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทยีมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ ไมค้ํ้ายนั แว่นตา เครื่องช่วยใหไ้ดย้นิ (Hearing Aid) 
เครือ่งช่วยการพดู (Speech Device) เครือ่งกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อี้รถเขน็ เป็นตน้ 

8. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุ แต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั 
การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอืค่ารกัษาพยาบาลสําหรบัการรกัษาอนัจําเป็นต่อการออกเสยีง
ตามธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

9. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยอนัเกดิขึน้เพือ่หวงัผลกาํไรจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ การรกัษาสวิ ฝ้า กระ รงัแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรอื การรกัษาเพื่อแกไ้ขความ

บกพร่องของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่ําเป็นต้องกระทําอนัเป็นผลจากการเกดิ
อุบตัเิหตุ เพือ่ใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ย่างเดมิ 

11. ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทยท์ีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา  
คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

12. การปลกูฝี หรอืการฉดีวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ภายหลงั 
การถูกสตัวท์าํรา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

13. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีุกชนิด รวมถงึเจต็สกดีว้ย แขง่สเกต็ 
ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน  

14. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
15. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะทีถู่กจบักุม หรอืหลบหนีการ

จบักุม 
16. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติ

ได ้
คาํว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ในกรณทีีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
17. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึน้หรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อ

บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 
18. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํ 

อากาศยานใดๆ 
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GTA2 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึค่ารกัษาพยาบาลทีจ่าํเป็นตอ้งจ่ายเพือ่เป็นค่าบาํบดัรกัษาหรอืการตดิตามอาการในประเทศ

ไทย สาํหรบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัขณะทีอ่ยู่ในต่างประเทศ โดยจาํกดัระยะเวลาขอรบัการรกัษาพยาบาลดงันี้ 
1. กรณผีูเ้อาประกนัภยัไมเ่คยรบัการรกัษาพยาบาลสําหรบัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วยดงักล่าว ในต่างประเทศมาก่อน ผู้

เอาประกนัภยัต้องขอรบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยภายในเจ็ด (7) วนันับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัถึงประเทศไทย และการรกัษา 
พยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ต้องไม่เกนิยีส่บิเอ็ด (21) วนันับจากวนัทีไ่ดร้บั  การรกัษาพยาบาลเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ทัง้นี้บรษิทัจะ
ชดใชเ้งนิแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนเงนิทีจ่่ายจรงิสงูสุดไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. กรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษาพยาบาลตัง้แต่อยู่ในต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัมกีาํหนดเวลา ไมเ่กนิยีส่บิเอด็ (21) 
วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย ทีจ่ะรบัการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย หรอืภายในกําหนดเวลาทีร่ะบุในแผน
ประกนัภยัทีเ่ลอืก แลว้แต่กรณใีดเกดิขึน้ก่อน 

ทัง้นี้บรษิัทจะจ่ายค่าชดเชยสําหรบัค่าใช้จ่ายทีจ่ําเป็นและสมควรซึ่งเกดิขึ้นจากการรกัษาพยาบาลตามความจําเ ป็นทางการ 
แพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจํานวนเงนิทีต่้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัมสีิทธขิอเบิกคนืค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง หรือทัง้หมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอื่นใด บริษัทจะชดใช้ค่า
รกัษาพยาบาลเฉพาะจํานวนที่เกนิกว่าจํานวนที่เบิกคืนได้ แต่ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดที่ระบุไว้ ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้ฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย (ถา้ม)ี 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย GTA2) 

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

ใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลทีไ่ม่ไดเ้ป็นการรกัษาแผนปจัจุบนั รวมถงึ การรกัษาแพทย์ทางเลอืก (Alternative Medicine) ไดแ้ก่ การ

ฝงัเขม็ ธรรมชาตบิาํบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดกู (Chiropractic)  
8. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทยีมทุกชนิด (เวชภณ้ฑ์ 2) ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ ไมค้ํ้ายนั แว่นตา เครื่องช่วยใหไ้ดย้นิ (Hearing Aid) 

เครือ่งช่วยการพดู (Speech Device) เครือ่งกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อี้รถเขน็ เป็นตน้ 
9. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพื่อบรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ แต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั 

การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอืค่ารกัษาพยาบาลสําหรบัการรกัษาอนัจําเป็นต่อการออกเสยีง
ตามธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

10. การบรกิารหรอืการผ่าตดัทีไ่มจ่าํเป็นหรอืเพือ่การฉ้อโกง 
11. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ การรกัษาสวิ ฝ้า กระ รงัแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรอื การรกัษาเพื่อแกไ้ขความ

บกพร่องของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่ําเป็นต้องกระทําอนัเป็นผลจากการเกดิ
อุบตัเิหตุ เพือ่ใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ย่างเดมิ 

12. ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลที่เกดิจากแพทย์ทีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของผู้เอา
ประกนัภยั 
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13. การปลกูฝี หรอืการฉดีวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ภายหลงัการถูกสตัว์ทํารา้ย และวคัซนี
ป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

14. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีุกชนิด รวมถงึเจ็ตสกดีว้ย แขง่สเกต็ 
ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน  

15. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
16. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรือขณะทีถู่กจบักุม หรอืหลบหนีการ

จบักุม 
17. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติ

ได ้
คาํว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ในกรณทีีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
18. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึน้หรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อ

บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์ 
19. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
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GTA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอบุติัเหตุ 
 

ค าจ ากดัความ 
การสญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตัง้แต่ขอ้มอืหรอืขอ้เท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสยี

สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทยช์ดัเจนว่าไมส่ามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
ไดย้นิ 

หมายถงึ การสญูเสยีสมรรถภาพในการไดย้นิอย่างถาวร 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
พดู 

หมายถงึ การสญูเสยีความสามารถในการเปล่งเสยีงสามในสีป่ระเภททีป่ระกอบกนัเป็นการพูด คอื
เสยีงทางรมิฝีปาก เสยีงจากโพรงปาก เสยีงจากลิ้น และเสยีงจากเพดานปาก หรอืการ
สูญเสยีเสน้เสยีงอย่างถาวรสิ้นเชงิ หรอืความเสยีหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูด 
อนัเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถพดูได ้

การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใดๆ ในอาชพีประจํา และอาชพี

อื่นๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้คุม้ครองการสูญเสยีหรือความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบตัเิหตุ
และทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิภายใน 180 วนั  นับแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืการ
บาดเจ็บทีไ่ด้รบัทําให้ผู้เอาประกนัภยัต้องรกัษาตวัตดิต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชวีติ
เพราะการบาดเจบ็นัน้เมือ่ใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหด้งันี้ 

 

 บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมสนิไหมทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีสู่งสุดรายการเดยีวเท่านัน้ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะ
จ่ายค่าสนิไหมทดแทนสําหรบัผลทีเ่กดิขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้รวมกนัไม่เกนิจํานวนเงนิดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หาก
บรษิทัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ยงัไมเ่ตม็จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนสิ้นสุดระยะเวลา
เอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 

1. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการเสยีชวีติ 
2. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิและการ 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนัน้ได้เป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัที่เกิด
อุบตัเิหตุ หรอืมขีอ้บ่งชีท้างการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อา 
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

3. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง 
4. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 
6. 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 
 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของหแูละการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดู 
 75% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู2 ขา้ง  
7.  60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื  
8.  60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 
10.  15% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู1 ขา้ง 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ
เนื่องจากอุบตัเิหตุ GTA6) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไมคุ่ม้ครองการบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี้ 

1. การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้  
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่  150 มลิลกิรมั

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

(เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน 
5. ขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึน้หรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร และ

มไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์
6. ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม 
9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 
10. ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน้ํามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 
11. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัลงมอืทํางานดงัต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม ้ช่างทาส ีช่างตกแต่งหรอืช่าง

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

12. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีร่ถจกัรยานยนต์โดยไมม่ใีบอนุญาตขบัขีท่ีถู่กตอ้งตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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GTA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนา 
 

ค าจ ากดัความ 
 

ประเทศภมูลิาํเนา หมายถงึ ประเทศใด ๆ ทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัสทิธจิากรฐับาลนัน้ใหเ้ป็นพลเมอืงหรอืประเทศทีอ่ยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เมื่อ ผู้เอาประกนัภยัได้รบับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางใน
ต่างประเทศ และจาํเป็นตอ้งเคลือ่นยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบัความจําเป็นตามความเหน็ หรอืคําแนะนําของ Travel Assist 
หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist เพื่อใหก้ารรกัษาทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม หรอืเพื่อนําผูเ้อาประกนัภยั กลบัสู่ประเทศภูมลิําเนา 
บรษิทัจะจ่ายค่าใชจ้่ายในการเคลือ่นยา้ยดงักล่าวโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist  

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

ความคุม้ครองค่าใชจ้่ายทีก่าํหนดนี้เป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารซึง่กาํหนด และ/หรอืจดัเตรยีมการโดย Travel Assist สาํหรบั
การขนส่งหรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกดิขึน้ตามความจําเป็นซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยเพื่อการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉนิของผูเ้อาประกนัภยัตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทีน่ี้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลบั
ประเทศภมูลิาํเนา GTA7) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ย
กลบัประเทศ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีผู่เ้อาประกนัภยัไมต่อ้งรบัผดิชอบทีจ่ะจ่ายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใชจ้่ายใน
ตารางการเดนิทางอยู่แลว้ 

2. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัแิละจดัการโดย Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel 
Assist เวน้แต่ว่าผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูร้่วมเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อ Travel Assist และมเีหตุผลอนัสมควรสําหรบั
ค่าใชจ้่ายเกนิสมควรทีเ่กดิขึน้และไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ดทีห่นึ่ง ในกรณีนี้ บรษิทัสงวนสิทธใินการ
ชดใชเ้งนิทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้ํารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้สําหรบัการบรกิารทัง้หลายเหล่านัน้ เป็นไปตามค่าใชจ้่าย
เช่นเดยีวกนัในสภาวะการณ์เช่นนัน้ที่ Travel Assist กําหนด และมจีํานวนเงนิสูงสุดไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์
5.     กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
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GTA8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล าเนา 
 

ค าจ ากดัความ 
 

ประเทศภมูลิาํเนา หมายถงึ ประเทศใด ๆ ทีผู่้เอาประกนัภยัไดร้บัสทิธจิากรฐับาลนัน้ใหเ้ป็นพลเมอืงหรอืประเทศทีอ่ยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองเมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
การเดนิทางในต่างประเทศ และทําให้ผู้เอาประกนัภยัเสยีชวีติภายใน 30 วนันับจากวนัที่เกดิการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยนัน้ Travel 
Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist จะดาํเนินการจดัเตรยีมการนําศพหรอือฐัขิองผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศภูมลิําเนา โดย
บรษิทัจะจ่ายค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้สาํหรบัการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิําเนาโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist ตามจํานวนเงนิทีต่้องจ่ายจรงิ 
ทัง้นี้ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

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

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภมูลิาํเนา GTA8) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิําเนา อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีบุ่คคลอื่นต้องรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อผูเ้อาประกนัภยั หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีร่วมอยู่
ในค่าใชจ้่ายในการเดนิทางแลว้ ซึง่บุคคลผูจ้ดัการเดนิทาง หรอืบรษิทัผูข้นส่งตอ้งรบัผดิชอบ 

2. ค่าใชจ้่ายใดๆ เพือ่การขนส่งศพของผูเ้อาประกนัภยัซึง่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัิ และจดัเตรยีมการโดย Travel Assist  
3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์ 
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
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GTA11 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเย่ียมผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล 
 

ค านิยาม 
 

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

บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบยีส่บิ (20) ปีบรบิรูณ์ 
 
ความคุ้มครอง 
 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ
ตดิต่อกนันานเกนิหา้ (5) วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัทําใหไ้ม่สามารถเคลื่อนย้ายกลบัได้ และไม่มสีมาชกิของครอบครวัที่บรรลุนิติ
ภาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าเดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง
หรอืค่าเดนิทางทางเรอื ตามค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิรวมทัง้จ่ายค่าทีพ่กัและค่าอาหารสงูสุดวนัละ 10,000 บาท ใหแ้ก่สมาชกิของครอบครวัหรอื
เพื่อนของผูเ้อาประกนัภยั สูงสุด 2 คนทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เพื่อให้
สมาชกิของครอบครวัหรอืเพือ่นของผูเ้อาประกนัภยัไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  

Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist จะเป็นผูด้ําเนินการจดัหาตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั ตัว๋รถไฟ
ชัน้หนึ่งหรอืตัว๋เรอืโดยสาร สาํหรบัสมาชกิของครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัหรอืเพือ่นจาํนวนสงูสุดไมเ่กนิ 2 คน ในการเดนิทางไปเยีย่มไข้
และ Travel Assist จะชดเชยค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไปจรงิสาํหรบัการตอ้งอยู่เพือ่การเยีย่มไขน้ี้จนกว่าเอาประกนัภยัจะไดร้บัการรบัรองโดยแพทย์
ว่าสามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได ้แต่ทัง้นี้ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ทัง้นี้หาก
สมาชกิของครอบครวั หรอืเพือ่นของผูเ้อาประกนัภยัทีจ่ะเดนิทางไปเยีย่มไขผู้เ้อาประกนัภยัไม่ไดเ้ดนิทางออกจากประเทศไทย ค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางทีเ่กดิขึน้จะตอ้งไมเ่กนิกว่าค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจากประเทศไทย 
 การประกนัภยัภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบบันี้ ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งสามารถเรียกร้องค่าสนิไหม
ทดแทนผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพือ่ช่วยจดัการพธิศีพหรอืผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพือ่เยีย่มผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาล 
(ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งทัง้สองขอ้ตกลงคุม้ครองพรอ้มกนัได้ 
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GTA12 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

 
ความคุ้มครอง 
 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัภยัจําเป็นต้องพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะ
ผูป้ว่ยในในต่างประเทศอนัเนื่องมาจากการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางต่างประเทศ 
บรษิัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นจํานวน 3,000 บาทต่อวนันับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้รบัการรักษาตวัใน
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้่วยใน และในกรณีผูเ้อาประกนัภยัจะต้องเขา้รบัการรกัษาต่อในประเทศไทย ผูเ้อา
ประกนัภยัจะต้องเขา้พกัรกัษาตวัต่อในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้่วยในและบรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชย
รายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวน 1,000 บาทต่อวนัโดยจะจ่ายเงนิชดเชยใหภ้ายหลงัระยะเวลาทีเ่ขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลแลว้ 
 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์รายวนัสาํหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ว่ยใน GTA12) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไมคุ่ม้ครองการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ว่ยในจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่กาํเนิด 
3. การรกัษาตวัเพือ่พกัผ่อนหรอืเพือ่อนามยั การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอื

การเจบ็ปว่ย 
4. การรกัษาโรคทางพนัธุกรรมทุกชนิด 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ไดเ้ป็นการรกัษาแผนปจัจุบนั รวมถึง การรกัษาโดยแพทย์ทางเลอืก (Alternative 

Medicine) ไดแ้ก่ การฝงัเขม็ ธรรมชาตบิาํบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดกู (Chiropractic) 
8. การบรกิารหรอืการผ่าตดัทีไ่มจ่าํเป็น 
9. การรกัษาเพือ่ความสวยงาม ไดแ้ก่ ลดความอว้น หรอืการรกัษาเพื่อแกไ้ขความบกพร่องของร่างกาย การศลัยกรรมเสรมิสวย 

(Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่าํเป็นตอ้งกระทาํอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุเพือ่ใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมา
ทาํงานไดอ้ย่างเดมิ 

10. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถงึ เจต็สกดีว้ย แข่งส
เกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน 
 11. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้จากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ 

 คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลอืดให้ถอืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

12. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักําลงัขึน้หรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์ 

13. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
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GTA16 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 

 
ค านิยาม 

 
การบาดเจ็บสาหสัหรอืการ
เจบ็ปว่ยหนกั 

หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึ่งต้องได้รบัการรกัษาโดยแพทย์ที่มใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนักนัน้ เป็นผลใหผู้เ้อาประกนัภยัไดร้บัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไมส่มควรทีจ่ะเดนิทางหรอืเดนิทางต่อไปสาํหรบัการเดนิทางนัน้ 

สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรสของผูเ้อา 
ประกนัภยัและบดิา มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย ทวดของคู่สมรส 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองการเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัอนัมสีาเหตุมาจากเหตุการณ์ทีร่ะบุ
ในขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั ก่อนวนัออกเดนิทางจากประเทศไทย (ยกเวน้เหตุการณ์ตามขอ้ 4) ดงันี้ 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ปว่ยหนกัของผูเ้อาประกนัภยัหรอืสมาชกิของครอบครวั ทาํใหผู้เ้อา 
ประกนัภยัไมส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดการได ้  

2. การเกดิการนดัหยุดงานขึน้โดยไมค่าดคดิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ 
ผูเ้อาประกนัภยั ทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดการได้ 

3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายบงัคบัจากศาล 
4. เมือ่ทีพ่กัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัถาวรไดร้บัความเสยีหายรา้ยแรงจากเหตุไฟไหม ้ น้ําท่วม หรอื ภยั

ธรรมชาตคิลา้ยกนั เช่น พายุใต้ฝุ่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนวนัออกเดนิทางทําให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทาง
ตามกาํหนดเวลาได ้ 
 บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของการเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิขึน้
หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงนิมดัจาํค่าเดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้าและ/หรอืค่าทีพ่กั ค่าอาหารทีผู่เ้อาประกนัภยัได้
จ่ายไปล่วงหน้าเฉพาะการสูญเสยีหรอืความเสยีหายซึ่งไม่ไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น และเป็นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรอืการบอกเลกิ
การเดนิทางก่อนวนัเริม่ตน้การเดนิทางและ/หรอืค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย ความคุม้ครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะ
เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทางนัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง GTA16) 
 การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการควบคุม หรอืกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล  
2. การลม้ละลาย การขาดสภาพคล่องในการชําระหนี้สนิ หรอืการขาดการชําระหนี้สนิของบรษิัทจดัการท่องเทีย่วหรอืผูท้ํา

การขนส่งอนัเป็นสาเหตุใหม้กีารบอกเลกิการเดนิทาง 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่นทีย่งัมผีลบงัคบั หรอืโครงการของ

รฐับาล หรอืการทีจ่ะไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ โรงแรม สายการบนิ บรษิทัจดัการท่องเทีย่ว หรอืผูด้ําเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการ
เดนิทาง อาหาร และทีพ่กั 

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

จากอุบตัเิหตุของผูเ้อาประกนัภยั หรอืสมาชกิของครอบครวั) 
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GTA17 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง รวมถึงการจี้เคร่ืองบิน 
 

ค านิยาม 
 

การบาดเจบ็สาหสั หรอืการ
เจบ็ปว่ยหนกั 

หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัซึง่ตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจ็บป่วยหนักนัน้เป็นผลให้ผู้เอาประกนัภยัได้รบัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไมส่มควรทีจ่ะเดนิทาง หรอืเดนิทางต่อไปสาํหรบัการเดนิทางนัน้ 

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

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของผูเ้อาประกนัภยัที่ไดช้ําระไปสําหรบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าทีพ่กั 
และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง และ/หรอืค่าปรบัหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามมาจากการทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องเดนิทางกลบั
ประเทศไทยก่อนกาํหนดเนื่องจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ปว่ยหนกั และแพทยแ์นะนําใหเ้ดนิทางกลบั 
2. เครือ่งบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี้ 
3. สมาชกิของครอบครวั หรอืเพือ่นเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ หรอืไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการ 

เจบ็ปว่ยโดยไมค่าดหมาย 
4. ภยัธรรมชาต ิเช่น พายุไตฝุ้น่ แผ่นดนิไหว เป็นตน้ ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดการต่อไปได้ 
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมอืงที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา

ประกนัภยั หรอื 
6. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามคาํแนะนําของแพทย์ 
บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิแต่ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสําหรบั

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

ความคุ้มครองนี้มผีลบงัคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัก่อนการรบัทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกดิการลด
จํานวนวนัเดนิทางดงักล่าว ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวนั
เดนิทาง และผลประโยชน์การเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง (ถา้ม)ี สาํหรบัเหตุการณ์เดยีวกนั พรอ้มกนัได ้
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจาํนวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครือ่งบนิ GTA17) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายในการลดจํานวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจี้เครื่องบนิอนัเกดิจากหรอื
สบืเนื่องจาก โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงไดเ้ป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส์ 
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GTA19 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตวั 

 
ค านิยาม 

 
เงนิส่วนตวั หมายถงึ เงนิสด ธนบตัร เชค็เดนิทาง หรอืดราฟท ์ทัง้นี้ไมร่วมถงึบตัรเครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง ใบ

หุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ความรบัผดิส่วนแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกของการสญูหายในแต่ละครัง้และทุกครัง้ทีผู่เ้อา 

ประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบเอง 

บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารชําระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งทางบก ทางน้ํา หรอืทาง

อากาศ ซึง่ดาํเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพือ่การขนส่งอย่างถูกตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซึ่งไดเ้ขา้ไปหรอืออกจากสถานทีท่ีเ่ก็บ

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอย่างรุนแรง และทาํใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายที่

เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนต่อตวัสถานทีท่ีเ่กบ็ทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัภยั จากการใชเ้ครื่องมอื วตัถุ

ระเบดิ ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย์ หรอืการปลน้ทรพัย์ รวมทัง้ความสูญเสยีหรอื

ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระทาํดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษรา้ย หรอืขูเ่ขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใชก้ําลงัประทุษรา้ยเพื่อให้

ความสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นัน้ไป หรอืใหย้ื่นใหซ้ึ่งทรพัย์นัน้ หรอืยดึถอื

เอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอืกระทําความเสยีหายแก่เครื่องใช ้กระเป๋า หรอืถุงทีเ่กบ็ทรพัย์เพื่อการ

ลกัทรพัยน์ัน้ หรอืปกปิดการกระทาํความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระทาํความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

 
ความคุ้มครอง 
 บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงนิส่วนตวัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั ในกรณีที่เงนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัเกดิการสูญหาย 
เนื่องจากถูกชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัยห์รอืโจรกรรม ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศตามจาํนวนเงนิทีส่ญูหายจรงิไมเ่กนิจํานวนเงนิเอา
ประกนัภยัสูงสุดทีเ่อาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความเสยีหายส่วนแรก
เป็นจาํนวนเงนิหนึ่งพนั (1,000) บาทของการสญูหายแต่ละครัง้และทุกๆ ครัง้ทีเ่กดิการสญูหาย  

ทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสญูหายดงักล่าวแก่เจา้หน้าทีต่ํารวจทีม่อีํานาจในทอ้งทีท่ีเ่กดิเหตุ  ภายใน 24 ชัว่โมงนับ
จากทีเ่กดิเหตุนัน้และการเรยีกรอ้งใหช้ดใชส้าํหรบัการสญูหายดงักล่าวตอ้งมบีนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจประกอบดว้ยทุกครัง้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั TA19) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไมคุ่ม้ครองการสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุดงันี้ 
1. การสญูหายหรอืผลสบืเนื่องจากการสญูหายของบตัรเครดติทุกชนิด บตัรโดยสารในการเดนิทาง ใบหุน้ และเอกสารตัว๋เงนิ 
2. ในกรณีทีไ่ม่มกีารรายงานการสูญหายทีเ่กดิขึน้ของเงนิส่วนตวักบัเจา้หน้าทีต่ํารวจทีม่อีํานาจในทอ้งทีเ่กดิเหตุภายใน 24 

ชัว่โมงภายหลงัจากเกดิเหตุ และไมม่บีนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจ  
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3. ในกรณทีีก่ารสญูหายของเงนิส่วนตวัทีเ่ป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลมื การละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแล
รกัษาและป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภยัของทรพัย์สินนัน้ตลอดจนถึงการสูญหายของเงนิส่วนตวัอนัเนื่องมาจากการ
แลกเปลีย่นสกุลเงนิหรอืการลดค่าของเงนิ 

4. ในกรณีทีก่ารสูญหายของเช็คเดนิทาง โดยที่ไม่ไดม้กีารรายงานการสูญหายต่อธนาคาร หรอืตวัแทนที่ออกเชค็เดนิทาง
ดงักล่าวใหภ้ายหลงัเกดิเหตุทนัท ี

5. ในกรณทีีก่ารสญูหายของเงนิส่วนตวัทีไ่มส่ามารถพสิจูน์หลกัฐานได้ หรอืการถูกลว้งกระเป๋า 
6. การสญูหายของเงนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถ

ครองสตไิด ้ 
  คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลอืดให้ถอืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

7. การสญูหายของเงนิส่วนตวัขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. การสญูหายของเงนิส่วนตวัขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม 
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GTA20 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสญูเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 
 

ค านิยาม 
ความรบัผดิส่วนแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบเองสําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหาย 

ในแต่ละครัง้และทุกๆ ครัง้ 

ทรพัยส์นิส่วนตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีนํ่าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจาํในบา้นโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไมนํ่าตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ไดแ้ก่ เสื้อผา้
ทีไ่มจ่าํเป็นสาํหรบัการเดนิทาง เครือ่งครวั เครือ่งอํานวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์ สถานที ่หรอืสิง่ต่างๆ ทีจ่ําหน่าย หรอืให้
เป็นทีร่ะลกึ 

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

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

สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครือ่งประดบั อญัมณ ีพระเครือ่ง หรอืหนิมคี่า หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว ์ 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

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

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

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระทาํความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

  
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั 
ซึ่งผู้เอาประกนัภยันําติดตัวไปด้วยและได้รบัการสูญเสียหรอืความเสียหายในระหว่าง ระยะเวลาการเดนิทางในต่างประเทศ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

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

บรษิทัจะชดใช้ให้สําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง เสื้อผ้าหรอืทรพัย์สนิส่วนตวัทีอ่ยู่ภายในกระเป๋า
เดินทางของผู้เอาประกนัภยัในระหว่างระยะเวลาการเดินทางหรือเมื่อกรมธรรม์ประกนัภยันี้  สิ้นสุดลงตามเวลาที่ระบุไว้ แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน ซึง่บรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี้ 

1.  บรษิัทจะชดใช้การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของสิง่ของไม่เกนิจํานวนเงนิต่อชิ้น คู่ หรอืชุด ทัง้นี้ไม่เกนิจํานวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.  บรษิทัอาจเหน็ควรให้ชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทําใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม   ในกรณีทีส่ ิง่ของ
นัน้ๆ มอีายุไมเ่กนิ 1 ปี 

3.  บรษิทัอาจชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทําใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมือ่
เป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสือ่มราคาในกรณทีีส่ ิง่ของนัน้ๆ มอีายุเกนิ 1 ปี 
 และทัง้นี้การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าสนิไหม
ทดแทนในขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั และขอ้ตกลงคุม้ครอง
ผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจหรอืเจา้หน้าที่ ทีร่บัผดิชอบอากาศยาน 
เรอื หรอืยานพาหนะทีผู่เ้อาประกนัภยักาํลงัเดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจง้การสญูเสยีหรอืความเสยีหายเป็นหนงัสอืจากผูม้อีํานาจของ
ยานพาหนะนัน้ๆ เวน้เสยีแต่ว่าไมอ่าจจะกระทาํการดงักล่าวได ้เนื่องจากเหตุจาํเป็นหรอือยู่ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และทาํใหท้ีผู่เ้อาประกนัภยั
ไมอ่าจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องกระทําการอนัสมควรทัง้ปวง เพื่อป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั และถ้าหาก
ทรพัยส์นิทีว่่านัน้สญูหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจ เจา้หน้าที่โรงแรม บรษิทัขนส่ง หรอืผูม้อีํานาจของที่
ทาํการสถานีขนส่งปลายทางอย่างทนัทอีกีดว้ย 

3. ในกรณบีรษิทัไดจ้่ายค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้แลว้ บรษิทัจะเขา้รบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยัเพื่อใช้
สทิธเิรยีกรอ้งต่อต่อบุคคลใดๆ หรอืองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบ่รษิทัไดจ้่ายค่าสนิไหมทดแทนไปแลว้ ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องให้
ความร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พรอ้มดําเนินการเท่าทีจ่ําเป็นเพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้และจะต้องไม่กระทํา
การใดๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อบรษิทั  

4. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหก้ระเป๋าเดนิทางพรอ้มทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการดแูลตามสมควร 

5. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบสําหรบัความเสยีหายส่วนแรกต่อการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ในจํานวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุกๆ การสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

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

ข้อยกเว้นเฉพาะ 
(ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั GTA20) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั ดงัต่อไปนี้ 
 1. ทรพัย์สนิต่อไปนี้จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สตัว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครื่องยนต์ 
ยานพาหนะอื่นใด สกหีมิะ ผลไม ้สิง่ของที่เน่าเสยีได้ เครื่องอุปโภคบรโิภค สิง่ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ สิง่ประดษิฐ ์
ภาพเขยีน ศลิปวตัถุ หนงัสอืสญัญา เครือ่งประดบั สิง่ของมคี่า เครื่องดนตร ีเลนส์หรอืคอนแทคเลนส์ เกา้อี้มลีอ้สําหรบัคนพกิาร ฟนัปลอม 
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ขาแขนปลอม ใบหุ้น หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของที่ระลกึ บตัร
ประจาํตวั ใบขบัขี ่เอกสารเดนิทาง 
 2. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาจากการสกึหรอ  การเสื่อมสภาพ แมลงหรอืสตัว์กดักนิ หรอืแทะ หรอืความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากดาํเนินการใดๆ เพือ่ทาํการซ่อมแซม การทาํความสะอาด หรอืการดดัแปลง การแกไ้ขทรพัยส์นิใดๆ 

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

ดาํเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว 
5. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการยดึทรพัย์ การทําลายหรอืการกกักนัทรพัย์ภายใต้กฎขอ้บงัคบัของด่าน

กกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัยต์ามคาํสัง่ของเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจตามกฎหมาย การขนส่งสนิคา้ผดิกฎหมาย การ
ขนของเถื่อน หรอืกระทาํการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

6. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีไ่ดร้บัการชดใช้จากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ ทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัภยัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น 
การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื่นใด 

7. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัที่ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุ
ไปรษณยี ์หรอืส่งทางเรอื หรอืจดัส่งแยกต่างหากโดยมไิดไ้ปดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัทีผู่เ้อาประกนัภยัวางทิ้งไว ้หรอืลมืทิ้งไวใ้นสถานที่
สาธารณะ หรอืยานพาหนะใดๆ  

9. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไวก้่อนตามสมควร
เพือ่ความปลอดภยัของทรพัยส์นินัน้ 

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

ทาํนองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไมท่ราบสาเหตุ 
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GTA21 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสญูเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรพัยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ 

 อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ 
ค านิยาม 

 
ความคุ้มครอง 

บรษิทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายจรงิสูงสุดไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั สําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางรวมถงึเสื้อผา้ของผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
ทรพัย์สนิส่วนตวัรวมถงึคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คที่ผูเ้อาประกนัภยันําตดิตวัไปดว้ยหรอืที่ซื้อมาในขณะเดนิทางในต่างประเทศซึ่งได้รบัความ
เสยีหายจากภยัธรรมชาต ิ(เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น) ทีเ่กดิจากสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกนัภยั ณ 
จุดหมายปลายทางทีก่าํหนดไวร้ะหว่างทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  

หากทรพัย์สินส่วนตัวรายการใดของผู้เอาประกนัภยัไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมบริษัทจะพจิารณาการเรียกร้องค่าชดเชยเสมอืนว่า
ทรพัยส์นิรายการนัน้สญูหาย 

บรษิทัจะชดใชใ้หไ้มเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสําหรบั   ทรพัย์สนิหนึ่งชิ้น หรอื
หนึ่งคู่ หรอืหนึ่งชุด ซึ่งจํานวนความรบัผดิสูงสุดสําหรบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คจะระบุไวต้ารางกรมธรรมป์ระกนัภยัเช่นเดยีวกนั บรษิทัอาจ
ชดใช้โดยเลอืกที่จะจดัทดแทนหรอืซ่อมแซมโดยคํานึงถึงความสกึหรอ และค่าเสื่อมราคาดว้ย  อนึ่ง ค่าเสื่อมราคาอาจไม่มผีลบงัคบัต่อ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คทีซ่ือ้มาภายในเวลาไมถ่งึ 1 ปี นบัจากวนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ ถา้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถแสดงเอกสารประกอบการเรยีกรอ้ง 
อาท ิตน้ฉบบัใบเสรจ็หรอื  ตน้ฉบบัใบรบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้ 
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจหรอืผูม้อีํานาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรมและสายการบนิที ่
มอีํานาจควบคุมดแูลสถานทีท่ีเ่กดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหาย ภายในยีส่บิสี ่(24) ชัว่โมงนับจากเกดิเหตุการณ์ และต้องแนบบนัทกึเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อีํานาจหน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกร้องดว้ย 

2. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการทุกประการเท่าทีจ่ะกระทาํไดเ้กีย่วกบักระเป๋าเดนิทางทรพัยส์นิ 
ส่วนตวัรวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค โดย 

ก) ไมท่ิง้ไวใ้นสถานทีส่าธารณะโดยไมม่ผีูด้แูล และ 
ข) ต้องจดัการป้องกนัทุกวถิีทางตามสมควร เพื่อให้กระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สินส่วนตวั รวมถึงคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก

ปลอดภยั  

ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีนํ่าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค หมายถงึ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วครบชุด รวมทัง้ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค ส่วนคอมพวิเตอร์มอืถือ (Handheld Computer) หรอืเครื่องมอืพกพาใดๆ จะไม่ถือว่า
รวมอยู่ในประเภทนี้ 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใช้ที่ใช้ประจําในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัว่ไปจะไม่นําตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ เสื้อผ้าทีไ่ม่จําเ ป็น
สาํหรบัการเดนิทาง เครือ่งครวั เครือ่งอํานวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอรน์ิเจอร ์สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา เสือ้ผา้ และทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั หรอืสมาชกิครอบครวั หรอืคนรบั
ใชใ้นบา้นทีอ่าศยัอย่างถาวรอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ยกเวน้โฉนด พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เชค็ เชค็
เดนิทาง หลกัทรพัย ์เอกสารทุกประเภท เงนิสด ธนบตัร 

เครือ่งประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ กาํไล ต่างห ูจี ้เพชร ทอง เงนิ รวมถงึเครือ่งทอง หรอืเครื่องเงนิทัง้ปวง
และนาฬกิาทีส่วมใส่เป็นเครือ่งประดบัตามร่างกาย 

สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครือ่งประดบั อญัมณ ีหรอืหนิมคี่า หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว์ 
ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์ สถานที ่หรอืสิง่ต่างๆ ทีจ่าํหน่าย หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 



    
                 Travel Guard Global Travel Insurance 
             Policy Wording 

 
 

New Hampshire Insurance Company  
Policy Wording TG International – Group_ 02/16 

© American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

 สิง่ของที่เป็นคู่หรอืชุดจะถือว่าเป็นสิง่ของหนึ่งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ่งคู่ กล้องถ่ายรูปและเลนส์  และอุปกรณ์ประกอบ
มาตรฐาน 

การประกนัภยัภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบบันี้ ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งสามารถเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัย์สนิส่วนตวั ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาติ ขอ้ตกลง
คุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเครื่องประดบั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อนิ-วนั (ถ้าม)ี ได้
เพยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใด ขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั 
รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กอนัเนื่องจากภยัธรรมชาต ิTA21) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั รวมถงึ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ดงัต่อไปนี้ 

1. ทรพัยส์นิต่อไปนี้จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สตัว์ รถยนต์ (รวมถงึอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครื่องยนต์ 
ยานพาหนะอื่นใด สกหีมิะ ผลไม ้สิง่ของที่เน่าเสยีได้ เครื่องอุปโภคบรโิภค สิง่ของภายในบา้น ของใช้ในบา้น โบราณวตัถุ สิง่ประดษิฐ ์
ภาพเขยีน ศลิปวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื่องประดบั สิง่ของมคี่า เครื่องดนตร ีเลนส์ หรอืคอนแท็คเลนส์  เก้าอี้มลีอ้สําหรบัคนพกิาร ฟนั
ปลอม แขนขาปลอม ใบหุน้ หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของทีร่ะลกึ 
บตัรประจาํตวั ใบขบัขี ่เอกสารเดนิทาง 

2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการสกึหรอ การเสือ่มสภาพ แมลงหรอืสตัวก์ดั กนิ หรอืแทะ ความชาํรุดบกพร่อง
ทีไ่มเ่หน็ประจกัษ์ชดั หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินการใดๆ เพื่อทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรอืการดดัแปลง การ
แกไ้ขทรพัยส์นิใด ๆ 

3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์ทีเ่ช่า ใหเ้ช่า หรอืเช่าซื้อ  
4. การสญูเสยี หรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตั ิสงครามกลางเมอืง  การยดึอํานาจ หรอื

การดาํเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว  
5. การสญูเสยี หรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาการยดึทรพัย์ การทําลายหรือการกกักนัทรพัย์ภายใต้กฎขอ้บงัคบัด่านกกักนั 

หรอืศุลกากร การรบิทรพัยต์ามคาํสัง่ของเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจตามกฎหมาย การขนส่งสนิคา้ผดิกฎหมาย การขนของ
เถื่อน หรอืกระทาํการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

6. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีไ่ดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น 
การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื่นใด 

7. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัทีส่่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุไปรษณยี ์หรอืส่งทางเรอื 
หรอืจดัส่งแยกต่างหากโดยมไิดไ้ปกบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คของผูเ้อาประกนัภยัทีว่างทิ้งไว ้
หรอืลมืทิง้ไวใ้นสถานทีส่าธารณะหรอืยานพาหนะใดๆ   

9. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไว้ก่อนตาม
สมควรเพือ่ความปลอดภยัของของทรพัยส์นิดงักล่าว 

10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือุปกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มลูทีบ่นัทกึในเทป แผ่นบนัทกึขอ้มลู แผ่นดสิก ์หรอืวสัดุอื่นใดในทาํนองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไมท่ราบสาเหตุ 
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GTA23 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 

 
ค านิยาม 

 
บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารทีผู่โ้ดยสารชําระค่าโดยสารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางบก ทางน้ํา หรอืทางอากาศ ซึ่ง

ดาํเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพือ่การขนส่งอย่างถูกตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เก็บ
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอย่างรุนแรง และทําใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายทีเ่หน็ได้
อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั จากการใช้เครื่องมอื วตัถุระเบดิ ไฟฟ้า 
เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย์ หรอืการปลน้ทรพัย์ รวมทัง้ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิ
จากความพยายามกระทาํดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ําลงัประทุษรา้ย หรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใชก้ําลงัประทุษรา้ยเพื่อใหค้วาม
สะดวกแก่การลกัทรพัยห์รอืการพาทรพัยน์ัน้ไป หรอืใหย้ืน่ใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอืยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้
หรอืกระทําความเสยีหายแก่เครื่องใช ้กระเป๋า หรอืถุงทีเ่กบ็ทรพัย์เพื่อการลกัทรพัย์นัน้ หรอืปกปิด
การกระทาํความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระทาํความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

 
 ความคุ้มครอง 
บรษิัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามที่เกดิขึ้นจรงิ สูงสุดไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการขอรบัหนังสอืเดนิทาง วซ่ีา บตัรโดยสารในการเดนิทางและเอกสารการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ แทนเอกสารที่สูญหาย รวมถึงค่าเดนิทางและค่าที่พกัทีต่้องจ่ายเพิม่ขึ้นเพื่อจดัหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดนิทางทีสู่ญหาย
เนื่องจากผู้เอาประกนัภยัถูกชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์หรอืโจรกรรม หรอืภยัธรรมชาต ิ(เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น) ขณะทีอ่ยู่ใน
ต่างประเทศ  

ทัง้นี้ ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจทีม่อีํานาจในทอ้งทีเ่กดิเหตุภายใน 24 ชัว่โมง นับ
จากทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้ และการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจะตอ้งมบีนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง GTA23) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ้่าย หรอืการสูญหายของเอกสารการเดนิทาง อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณทีีไ่มม่กีารรายงานการสญูหายทีเ่กดิขึน้กบัจา้หน้าทีต่ํารวจทีม่อีํานาจในทอ้งทีเ่กดิเหตุ ภายใน 24 ชัว่โมงภายหลงั
จากเกดิเหตุ และไมม่บีนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจ  

2. ในกรณีทีก่ารสูญหายที่เป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลมื การละเลยของผู้เอาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและ
ป้องกนัไวก้่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภยัของหนงัสอืเดนิทาง วซ่ีา บตัรโดยสารในการเดนิทางและเอกสารการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ
นัน้ 

3. ในกรณทีีค่่าขอเอกสารการเดนิทาง และ/หรอื ค่าวซ่ีา สาํหรบัประเทศทีไ่มอ่ยู่ในแผนการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั  
4. การสญูหายทีไ่มท่ราบสาเหตุ 
5. การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัขณะตกอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษรา้ยแรงจนไมส่ามารถครองสตไิด ้
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  คาํว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ในกรณทีีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั
เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

6. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมหรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม 
8. การสญูหายเนื่องจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืค่าเสือ่มราคาของเอกสารนัน้ 
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GTA24 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

 
ความคุ้มครอง 

 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองในกรณกีระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถงึล่าชา้ในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง หรอื
สายการบนิส่งไปผดิสถานที ่หรอืสูญหายชัว่คราวหลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางมาถงึจุดรบักระเป๋าเดนิทาง ณ จุดหมายปลายทางตาม
กาํหนดการในต่างประเทศและในประเทศไทย บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรบัการซื้อเสือ้ผา้ เครือ่งแต่งตวั หรอืเครือ่งใช้
ส่วนตวัทีจ่าํเป็นเร่งด่วนทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้าํรองจ่ายไปก่อนดงันี้ 
 1.  หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 8 ชัว่โมง บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนื
ตามทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้ํารองจ่ายไปจรงิล่วงหน้าสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 2.  หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 16 ชัว่โมง หากกระเป๋า
เดนิทางยงัไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผู้เอาประกนัภยั บรษิัทจะชดใช้เงนิคนื ให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นจํานวนเงนิที่
เพิม่เตมิจากขอ้ 1 อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 24  
ชัว่โมง หากกระเป๋าเดนิทางยงัไมม่าอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็น
จาํนวนเงนิทีเ่พิม่เตมิจากขอ้ 2 อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 การประกนัภยัภายใต้ความคุ้มครองในขอ้ตกลงคุ้มครองฉบบันี้ บรษิัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นจํานวนเงนิไม่เกิน
จํานวนเอาประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และทัง้นี้ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกร้องค่าสนิไหม
ทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสยีหรอืความเสยีหาย
ของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 
 บรษิัทจะรบัช่วงสทิธขิองผู้เอาประกนัภยัที่ได้รบัความคุ้มครองต่อบุคคลใดๆ หรอืองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิัทได้จ่าย
ค่าชดเชยไป ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดําเนินการทีจ่ําเป็นเพื่อป้องกนั
สทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ ใหเ้ป็นทีเ่สยีหายแก่บรษิทั และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ดําเนินการฟ้องรอ้งหลงัจาก
เกดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อบุคคลทีท่าํใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่านัน้ 
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GTA25 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบิน 
 
ความคุ้มครอง 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัพลาดการเดนิทางต่อในต่างประเทศสําหรบัการเดนิทางทางเครื่องบนิ รถไฟ หรอืเรอืเดนิทะเล ที่ได้
ยนืยนัการเดนิทางตามตารางการเดนิทางแลว้ ณ จุดทีต่้องมกีารเปลีย่นถ่ายยานพาหนะ อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของเครื่องบนิ รถไฟ หรอื
เทีย่วเรอืทีเ่ดนิทางมายงัจุดเปลีย่นถ่ายยานพาหนะนัน้และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื่นทีจ่ะออกเดนิทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา 8 
ชัว่โมงนบัแต่เวลาทีเ่ดนิทางมายงัจุดเปลีย่นถ่ายยานพาหนะ บรษิทัจะชดใชเ้งนิแก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบัค่าทีพ่กั โรงแรมเพือ่ 
คา้งคนื ค่าอาหาร ค่าเครือ่งดืม่ทีจ่าํเป็นทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และจะ
ชดใชใ้หเ้พยีงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านัน้สาํหรบัการเดนิทางออกจากประเทศไทยแต่ละครัง้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบนิ GTA25) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ้่าย หรอืการพลาดการต่อเทีย่วบนิอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นผลมาจากการทีผู่เ้อาประกนัภยัพลาดการเดนิทาง ณ จุดเริม่ตน้ทีอ่อกเดนิทางครัง้แรกไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม  
2. ความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดนํ้าหนังสอืแจง้จากสายการบนิ บรษิัทรถไฟ หรอืบรษิทัเดนิเรอื หรอื

ผูแ้ทนจาํหน่ายบตัรโดยสารหรอืรายการท่องเทีย่วนัน้ระบุถงึสาเหตุของการล่าชา้ ระยะเวลาของการล่าชา้ของสายการบนิ ขบวนรถไฟ หรอื
เรอืเดนิทะเล  

3. ความล่าช้าที่เกดิขึ้นเนื่องจากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ซึ่งได้เริ่มขึ้นหรอืได้ประกาศก่อนวนัที่ออกกรมธรรม์
ประกนัภยั หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นตัว๋เดนิทาง หรอืวนัทีม่กีารยนืยนัการเดนิทางวนัใดวนัหนึ่งสุดแต่ว่าวนัใดจะมาก่อน  

4. การทีร่ะบบขนส่งมวลชนใชก้ารไมไ่ดเ้นื่องจากการนดัหยุดงานหรอืการประทว้งซึง่ไดเ้ริม่ขึน้ หรอืไดป้ระกาศก่อนทที่านจะออก
จากบา้น หรอืสถานทีท่ีท่่านควรทีจ่ะสามารถดาํเนินการเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้

5.  จาํนวนเงนิทีจ่่ายไปนัน้สามารถจะเรยีกคนืไดจ้ากสายการบนิ รถไฟสายต่างประเทศ หรอืเรอืเดนิทะเล 
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      GTA27 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
 

ค านิยาม 
 

บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึง่ไมใ่ช่ญาตทิีพ่กัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลกูจา้ง และหุน้ส่วนของผู้เอาประกนัภยั 
  
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่กดิขึน้โดยเหตุการณ์อนัมไิดค้าดหมายไว้
ของผูเ้อาประกนัภยั โดยบรษิทัจะชดใชส้ําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของบุคคลภายนอกทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลาการเดนิทางอยู่ใน
ต่างประเทศโดยอุบตัเิหตุซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายตามจาํนวนเงนิทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิจํานวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สาํหรบั 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 
2. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิโดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 

 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 
 ผูเ้อาประกนัภยัต้องไม่กระทําการอนัเป็นการตกลงชดใช ้หรอืยอมรบัผดิต่อบุคคลภายนอก หรอืบุคคลอื่น ผู้เสยีหาย หรอืการ
กระทาํอนัก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดโีดยไมไ่ดร้บัการยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก GTA27) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไมคุ่ม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิซึ่งเป็นของผู้เอาประกนัภยัเอง หรอืทีอ่ยู่ในความครอบครอง หรอืการควบคุม

ตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิ ซึง่ถอืเอาสทิธติามสญัญา 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัซึ่งกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรอืกระทําโดยประมาท

เลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรอืการกระทาํทีผ่ดิกฎหมาย 
4. การมกีรรมสทิธิ ์การครอบครอง การใชย้านพาหนะลอ้เลือ่น ยานพาหนะทางน้ํา อากาศยาน อาวุธปืน หรอืสตัวเ์ลีย้ง 
5. ความรบัผดิทางการคา้หรอืวชิาชพี 
6. การกระทาํของสตัวท์ีอ่ยู่ในความควบคุมดแูลของผูเ้อาประกนัภยั หรอืทรพัยส์นิที่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของควบคุมดแูล 
7. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดอีาญา 
8. ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมในการแขง่รถแรลลี ่
9. ค่าเสยีหายทีก่าํหนดขึน้เพือ่ลงโทษเป็นตวัอย่างหรอืค่าเสยีหายทวคีณู 
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GTA28 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉิน 
 
ความคุ้มครอง 

บรษิทัจะชดใช้สําหรบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิจากการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ส่วนตวัระหว่าง เกดิเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่ง
เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใชบ้รกิารของ 
Travel Assist เพยีงประการเดยีว ทัง้นี้ แต่ทัง้นี้สงูสุดไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
GTA29 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองอปุกรณ์การเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 
 

ค านิยาม 
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ หมายถงึ ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรอืรถลากถุงกอลฟ์ 
สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานทีข่องรฐัหรอืเอกชนซึ่งเปิดหรอืยนิยอมให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใชบ้รกิารตามที่

กาํหนดเวลาเปิดใหบ้รกิาร ทัง้นี้ ไมว่่าจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองดงันี้  

1. การสญูหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ 
การประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่ผู้เอาประกนัภยันําติดตวัไปรวมถึงที่ซื้อใหม่ในระหว่างระยะเวลา

เดนิทางในต่างประเทศ ในกรณีการสูญหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกดิขึน้ในสถานทีส่าธารณะระหว่างระยะเวลา
เดนิทางในต่างประเทศ ของผูเ้อาประกนัภยั 

 
เงือ่นไขความคุม้ครอง 

เมือ่อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ของผูเ้อาประกนัภยัสูญหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจ หรอืผูม้ ี
อํานาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการบนิ สนามกอลฟ์หรอืสนามฝึกหดักอลฟ์สาธารณะทีม่อีํานาจควบคุมดูแลสถานทีท่ี่
เกดิการสญูหายหรอืความสูญเสยีภายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์ และต้องแนบบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อีํานาจ
หน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการทุกประการทีก่ระทาํได ้เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้่าอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ของตน 
ก) ไมถู่กวางทิง้ไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูลในสถานทีส่าธารณะ และ 
ข) ตอ้งจดัการป้องกนัทุกวถิทีางทีส่มเหตุสมผล เพือ่ใหอุ้ปกรณ์อยู่ในลกัษณะปลอดภยั 

บรษิทัจะชดใชส้าํหรบัการสูญหายหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟทีเ่กดิขึน้จรงิใหแ้ก่ผู้ เอาประกนัภยัทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิจํานวน
เงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สําหรบัอุปกรณ์หนึ่งชิ้น หรอืหนึ่งคู่ หรอืหนึ่งชุด บรษิทัอาจจ่ายค่าชดใชห้รอื
เลอืกทีจ่ะจดัหาของใหมม่าทดแทน หรอื ซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ โดยหกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคา ในกรณทีีบ่รษิทัประเมนิมลูค่า
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ไมคุ่ม้ค่าทีจ่ะซ่อมแซม บรษิทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยัเสมอืนหนึ่งว่าอุปกรณ์นัน้สญูหาย 
 
2. รางวลัพเิศษสาํหรบัโฮล-อนิ-วนั 

2.1 ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถทาํ โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการแขง่ขนัอย่างเป็นทางการภายใต ้กฎ ระเบยีบ ในการแขง่ขนัทีจ่ดั
ขึน้ในสนามกอลฟ์มาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ ในต่างประเทศโดยเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนัได ้และ โฮล-อนิ-วนั ดงักล่าวนี้ไดล้ง
ลายมอืชื่อรบัรองโดยผูแ้ข่งขนั ผูจ้ดัการสนามและผูจ้ดัการแข่งขนั ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวัลตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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2.2 ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถทาํ โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการเล่นกอลฟ์นอกเหนือจากการแข่งขนัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2.1 
และ โฮล-อนิ-วนัดงักล่าวไดก้ระทําในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และลงลายมอืชื่อรบัรองโดยผูจ้ดัการสนาม ผูเ้อาประกนัภยัมี
สทิธไิดร้บัเงนิรางวลัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัผู้เอาประกนัภยัจะได้รบัรางวลัพเิศษสําหรบัโฮล -อนิ-วนั เพยีงครัง้เดยีว
ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนัภยัไว ้ 

 
การจ ากดัความรบัผิด 

1. ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครอง 
อุปกรณ์กอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั รวมกนัไมเ่กนิจาํนวนเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. การประกนัภยัภายใต้ความคุ้มครองในขอ้ตกลงคุ้มครองฉบบันี้ ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งสามารถ ใช้สทิธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและโฮล-อิน-วนั ขอ้ตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวั หรอืขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความ
เสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิ(ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลง
คุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั GTA29) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุม้ครองค่าใช้จ่ายสําหรบัอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การสูญหายหรอืความเสยีหายของลูกกอล์ฟ หรอืไมก้อล์ฟระหว่างการเล่นจรงิในสนามกอล์ฟ หรอืการฝึกตใีน
สนามฝึกซอ้ม 

2. การสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิการสกึหรอ หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการซ่อม หรอืในขณะ
ทีท่าํการซ่อมอนัเป็นผลมาจากความเสยีหายดงักล่าว 

3. การสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการกระทําโดยเจตนา หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง
ของผูเ้อาประกนัภยั 

4. การสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการยดึทรพัย์ หรอืยดึหน่วงโดยศุลกากรหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
5. การสญูหายหรอืความเสยีหายทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่นใด 
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GTA30 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรบัผิดส่วนแรกส าหรบัรถเช่า 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิส่วนแรกใดๆ ของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์สาํหรบัรถทีผู่เ้อาประกนัภยัเช่า กรณี
ทีผู่เ้อาประกนัภยัมคีวามรบัผดิตามกฎหมายตอ้งชดใชก้ารสญูหายหรอืความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศ   
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 

ก) ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบรษิทัรถเช่าทีม่ใีบอนุญาตประกอบธุรกจิรถเช่า 
ข) สญัญาเช่ารถต้องกําหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซื้อประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึ่งคุม้ครองการสูญหายหรอืความเสยีหายต่อรถที่

เช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ช่า 
ค) ผูเ้อาประกนัภยัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทุกขอ้ของบรษิทัรถเช่าภายใต้สญัญาเช่า และเงือ่นไขของผูร้บัประกนัภยัภายใต้

สญัญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทัง้กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิส่วนแรกสาํหรบัรถเช่า GTA30) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองความรบัผดิส่วนแรกสาํหรบัรถเช่าอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสูญหายหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการขบัขีร่ถที่เช่าโดยฝ่าฝืนเงือ่นไขของสญัญาเช่าหรอื การสูญหายหรอืความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ หรอืเนื่องจากการฝา่ฝืนกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ 
2. การสูญหายหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการสกึหรอ การเสื่อมสภาพ ความเสยีหายจากแมลง  หรอืสตัว์กดักนิ หรอืแทะ 

ความชาํรุดบกพร่อง หรอืความเสยีหายทีไ่มเ่หน็ประจกัษ์ 
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            GTA32 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองในกรณียานพาหนะสาธารณะทีเ่ดนิทางตามตารางเวลาการออกเดนิทางทีผู่เ้อาประกนัภยัได้
เตรยีมการไวว้่าจะใชเ้ดนิทางในต่างประเทศเกดิความล่าชา้เป็นเวลาอย่างตํ่าหก (6) ชัว่โมงตดิต่อกนันบัจากเวลาทีร่ะบุในแผนการเดนิทาง
ทีใ่หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เนื่องจากสภาพอากาศไมอ่ํานวย เครือ่งอุปกรณ์ไมส่มบรูณ์ หรอืการนดัหยุดงาน หรอืการปฏบิตังิานอื่นโดยลูกจา้ง
ของยานพาหนะสาธารณะทีท่าํใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจํานวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั สาํหรบัการล่าชา้ของยานพาหนะสาธารณะนัน้ทุกเวลาหก (6) ชัว่โมงเตม็ต่อเนื่องของความล่าชา้ 
 
หมวดท่ี 5:   เอกสารแนบท้าย 

ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี้ขดัหรอืแยง้กับขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยแทน ส่วน
เงือ่นไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื่น ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 

GTA Exclusion 1 
เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยสาํหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางทัว่โลกแบบกลุ่ม - พเิศษ) 
เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่               วนัทาํเอกสาร  

ชือ่ผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่                      เวลา            สิน้สุดวนัที ่                               เวลา 

เบีย้ประกนัภยั                อากรแสตมป์               บาท ภาษ ี                บาท รวม                        บาท 

 
 เป็นทีต่กลงและเขา้ใจกนัว่า การประกนัภยัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่อกสารแนบทา้ยฉบบันี้แนบตดิภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยัไมคุ่ม้ครองถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ปว่ยหรอืความรบัผดิตามกฎหมาย อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มม 
 

1. การเดนิทางไป หรอืการเดนิทางผ่าน หรอืการเดนิทางภายในประเทศ สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, อหิร่าน,  
อริกั, อฟักานิสถาน, ไลบเีรยี, ซเีรยี, ซูดาน  และควิบา 

2. การทีผู่เ้อาประกนัภยักระทาํการทีเ่กีย่วเนื่องกบั 
2.1 การก่อการรา้ย หรอื 
2.2 การเป็นสมาชกิขององคก์รการก่อการรา้ย หรอื 
2.3 การลกัลอบขนยาเสพตดิ หรอืการคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยาเสพตดิ หรอื 
2.4 การลกัลอบขนอาวุธนิวเคลยีร ์อาวุธเคม ีหรอือาวุธชวีภาพ 
 

 ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี้ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี้แทน ส่วน
เงือ่นไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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สรปุสาระส าคญัตามแผนประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางทัว่โลกแบบกลุ่ม – พิเศษ 

Group Travel Guard Global Travel Insurance – Special 

 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่เป็นการเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศ
ถิน่ฐานของผูเ้อาประกนัภยั โดยมสีาระสาํคญัดงันี้ 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 เป็นระยะเวลาการเดนิทางไปต่างประเทศแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 

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

2. แบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (1 ปี) ความคุม้ครองเริม่ต้นและสิ้นสุด
ของการเดนิทางแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) แต่จาํกดัระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ไมเ่กนิ 120 วนั 

3. แบบรายปีพเิศษ (Open Policy) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ในระยะเวลาประกนัภยั (1 ปี) ตามทีร่ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัซึ่งผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผูจ้ดัการ และดําเนินการใหม้กีารเดนิทางขึน้ ความคุม้ครองเริม่ต้นและสิ้นสุดของการ
เดนิทางแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) แต่จาํกดัระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ไมเ่กนิ 30 วนั 
 
การแจ้งรายช่ือผูเ้อาประกนัภยั 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งดาํเนินการแจง้รายชือ่ผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาการเดนิทางใหบ้รษิทัทราบก่อนการเดนิทาง 
ในกรณีที่เกดิอุบตัิเหตุขึ้น และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกนัภยัทีแ่จง้ไวไ้ม่ตรงกบัความเป็นจรงิ หน้าที่ในการพสิูจน์เป็นข องผูถ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยั 
 
การค านวณเบีย้ประกนัภยัและการปรบัปรงุเบีย้ประกนัภยั 

1. แบบรายเทีย่ว (Single Trip) บรษิทัจะคาํนวณเบีย้ประกนัภยัตามจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิตามทีผู่ถ้อืกรมธรรม์ 
ประกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบเมือ่เริม่สญัญาประกนัภยั 

2. กรณกีารประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) บรษิทัจะคาํนวณเบีย้ประกนัภยัตามจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิตามทีผู่ถ้อื 
กรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบเมือ่เริม่สญัญาประกนัภยั 

3. กรณกีารประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) บรษิทัจะคาํนวณเบีย้ประกนัภยัเบือ้งตน้โดยประมาณการจากจาํนวนเงนิ 
เอาประกนัภยั และจํานวนผูเ้อาประกนัภยัในระยะเวลาหนึ่งปี ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะทําการปรบัปรุงเบี้ยประกนัภยัเป็นราย
เดอืน ราย 3 เดอืน หรอืราย 6 เดอืน แลว้แต่ว่าจะเห็นเหมาะสม โดยคํานวณจากจํานวนเงนิเอาประกนัภยั และจํานวนผู้เอาประกนัภยัที่
แท้จรงิ ณ เวลานัน้ ๆ หากเบี้ยประกนัภยัที่แท้จรงิ ณ เวลาทีม่กีารปรบัปรุงเบี้ยประกนัภยัสูงกว่าเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นเมื่อต้นปีสญัญา
ประกนัภยั บรษิทัจะเรยีกเกบ็เบีย้ประกนัภยัเพิม่ตามส่วนต่างของเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นทีป่ระมาณการไวก้บัเบี้ยประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิ หาก
เบีย้ประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิตํ่ากว่าเบีย้ประกนัภยัเบือ้งตน้ทีป่ระมาณการเมือ่ตน้ปีสญัญาประกนัภยั บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัส่วนเกนินั ้นใหก้บั
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
การช าระเบีย้ประกนัภยัและการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1. ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ้งชาํระเบีย้ประกนัภยัทนัทเีมือ่ถงึกาํหนดชาํระ หรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
1.1. แบบรายเที่ยว (Single Trip) ไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้ภายหลงัจากที่กรมธรรม์

ประกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
1.2. แบบรายปี (Annual Trip) 

1.2.1.  บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไดด้ว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วนั โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนถงึผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัซึง่จะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูถ้อื
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบั
แลว้ออกตามส่วน 
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1.2.2.  ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ โดยการแจง้ให้บรษิัททราบเป็น
หนังสือ และมสีิทธิได้รบัเบี้ยประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยัสําหรบัระยะเวลาที่
กรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบี้ยประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุ
ไวด้งัต่อไปนี้ 
 
ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไมเ่กนิ/เดอืน) 

รอ้ยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 

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

 
1.3 แบบรายปีพเิศษ (Open Policy)  

 1.3.1           บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ 
น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภยัซึ่งจะคนืเบี้ย
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัจาํนวนผูเ้อาประกนัภยั
ทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

1.3.2 ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัได้โดยการแจ้งใหบ้รษิัททราบเป็น
หนังสอื และมสีทิธไิดร้บัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยัสําหรบัจํานวนผู้เอา
ประกนัภยัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจ็บป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 

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

สงครามหรอืไม่กต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวิตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

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

อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร ์
5. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรอืวตัถุอนัตรายอื่นใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการ

นิวเคลยีรไ์ด ้
6. ขณะทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 
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 7. การกระทําโดยเจตนาที่ผดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรพัย์ การยดึหน่วง การทําลายโดยศุลกากร หรอื
พนักงานเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผู้เอาประกนัภยัที่จะดําเนินการป้องกนัตามสมควรเพื่อ
หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากไดร้บัการเตอืนผ่านหรอืโดยสื่อมวลชนทัว่ไปเกีย่วกบัเจตนา
จะนดัหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

8. เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไมอ่ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อคําแนะนําของแพทย์ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
รกัษาโรค 

9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
10. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พือ่เขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
แผน A และ 

แผน B 
แผน C แผน D 

GTA1 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ๏ ๏ ๏ 
GTA2 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ๏ ๏ ๏ 
GTA6 ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ
เนื่องจากอุบตัเิหตุ 

๏ ๏ ๏ 

GTA7 ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนยา้ยกลบั
ประเทศภมูลิาํเนา 

๏ ๏ ๏ 

GTA8 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภมูลิาํเนา ๏ ๏ ๏ 
GTA11 ผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพือ่เยีย่มผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาล ๏ ๏  
GTA12 ผลประโยชน์รายวนัสาํหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ว่ยใน ๏ ๏  
GTA16 ผลประโยชน์การเลือ่นหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง ๏ ๏  
GTA17 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจาํนวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครือ่งบนิ ๏ ๏  
GTA19 ผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั ๏   
GTA20 ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั ๏ ๏  
GTA21 ผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิ รวมถงึ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิ

๏ ๏  

GTA23 ผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง ๏   
GTA24 ผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง ๏ ๏  
GTA25 ผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบนิ ๏ ๏  
GTA27 ผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ๏ ๏ ๏ 
GTA28 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัทใ์นกรณฉุีกเฉนิ ๏ ๏ ๏ 
GTA29 ผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ และโฮล-อนิ-วนั ๏   
GTA30 ผลประโยชน์ความรบัผดิส่วนแรกสาํหรบัรถเช่า ๏ ๏  
GTA32 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าชา้ในการเดนิทาง ๏ ๏  

หมายเหตุ ขอ้ตกลงคุม้ครองตามแผนประกนัภยั A และ B จะมขีอ้ตกลงคุม้ครองเดยีวกนัแต่จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัแตกต่างกนั 

เอกสารแนบท้าย 
 TG – exclusion 1 การขยายขอ้ยกเวน้ทัว่ไปเพิม่เตมิ 

หมายเหต ุ:  

1. ความคุม้ครองและเงือ่นไขทีล่ะเอียดครบถ้วนใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัิเหตุสําหรบัผูเ้อาประกนัภยัเฉพาะ
กลุ่มทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

2.    ทัง้นี้บรษิทัสามารถเลอืกขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย เพือ่จดัทาํแผนประกนัภยัได้ 
 


