Travel Guard Overseas Student
Policy Wording

กรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ ไปศึกษาในต่ างประเทศ
Overseas Student Travel Insurance
โดยการเชือ่ ถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพือ่ เป็นการตอบแทนเบีย้ ประกันภัยทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อกาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ทางบริษทั จะถือว่าประเทศทีผ่ เู้ อาประกันภัยไปศึกษาต่อหรือกาลังศึกษาอยู่นนั ้ ไม่ใช่ประเทศภูมลิ าเนาของผูเ้ อา
ประกันภัย ทัง้ นี้บริษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัย ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะทีไ่ ด้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกันทัง้ หมด ไม่
ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1

กรมธรรม์ประกันภัย

1.2
1.3

บริ ษทั
ผูเ้ อาประกันภัย

1.4

อุบตั ิ เหตุ

1.5

การบาดเจ็บ

การเจ็บป่ วย
การสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ
1.8 การสูญหายหรือความ
เสียหายใดๆ
1.9 ความรับผิดส่วนแรก
1.10 แพทย์
1.6
1.7

1.11 พยาบาล
1.12 ผูป้ ่ วยใน

หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือ่ นไขทัวไปและข้
่
อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อ ยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อ ระบุพ ิเศษ ข้อ รับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกัน ภัย และ
เอกสารสรุปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง บุคคลทีร่ ะบุชอ่ื เป็นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเป็ น
บุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มอี ายุตงั ้ แต่สิบห้า
(15) ถึงสี่สิบห้า (45) ปี บริ บรู ณ์ ผูซ้ ง่ึ ได้สมัครเข้าศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
นอกประเทศ ภูมลิ าเนา ซึง่ เป็นสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้จดทะเบียนและได้รบั การรับรองวิทยฐานะ
จากทางหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนั น้ ๆ โดยเข้าศึกษาแบบ
เต็มเวลา และเป็นผูท้ ไ่ี ด้ชาระเบีย้ ประกันภัยอย่างถูกต้องสาหรับการประกันภัยนี้
หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ อย่างฉับพลัน จากปจั จัยภายนอกร่างกายและทาให้เกิดผลที่ผเู้ อาประกันภัย
มิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่งึ เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระ
จากเหตุอ่นื
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปว่ ยไข้หรือการติดโรคทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผู้เอาประกันภัย เสียชีว ิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้รบั บาดเจ็บ
หมายถึง การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
หมายถึง ผูท้ ่สี าเร็จการศึกษาได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขน้ึ ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทย
สภาและได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์
หรือทางด้านศัลยกรรมซึง่ มิใช่บุคคลดังต่อไปนี้
 บุคคลผูเ้ อาประกันภัยหรือ
 คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมายของบุคคลผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่มเี หตุ
จาเป็นและได้รบั การยินยอมจากบริษทั
หมายถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
หมายถึง ผูท้ ่จี าเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่วยใน โดยได้รบั การ
วินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่งึ เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็ น
ผูป้ ว่ ยในแล้วต่อมาเสียชีวติ
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1.13 ผูป้ ่ วยนอก

1.14 โรงพยาบาล

1.15 สถานพยาบาลเวชกรรม
1.16 คลิ นิก

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

หมายถึง ผูท้ ร่ี บั บริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุ กเฉินของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิกซึง่ ไม่มคี วามจาเป็นตามข้อวินิจฉัย และข้อ
บ่งชีท้ เ่ี ป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผูป้ ว่ ยใน
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัด ให้บ ริการทางการแพทย์โ ดยสามารถ รับ ผู้ป่ว ยไว้ค้างคืน และมี
องค์ประกอบทางด้านสถานทีท่ ม่ี จี านวนบุคลากรทางการแพทย์ทเ่ี พียงพอตลอดจนการจัดการ
ให้บริการ ทีค่ รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่และ ได้ รบั อนุ ญาตให้จด
ทะเบียนดาเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ ๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่ว ยไว้ค้างคืนและได้ร บั
อนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนป จั จุ บ ัน ที่ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตตามกฎหมายด าเนิ น การโดยแพทย์ ท าการ
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนได้

ม า ต ร ฐ า น ท า ง หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปจั จุบนั ที่เป็ นสากล และนามาซึ่งแผนการ
รักษาทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ย ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติ
การแพทย์
การบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่า ใช้ จ่ ายที่ จ าเป็ นและ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายได ๆ ทีค่ วรจะเป็นเมือ่ เทียบกับการให้บริการทีโ่ รงพยาบาล
หรือ สภานพบาบาลเวชกรรมหรือ คลี นิ ค เรี ย กเก็ บ กับ ผู้ ป่ ว ยทัว่ ไปของโรงพยาบาลหรื อ
สมควร
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลีนิคซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานัน้
ค ว า ม จ า เ ป็ น ท า ง หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีม่ เี งือ่ นไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของ
การแพทย์
ผูร้ บั บริการ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ปิ จั จุบนั
(3) ต้องมิใช่เพือ่ ความสะดวกของผูร้ บั บริการหรือของครอบครัวผูร้ บั บริการ หรือของผูใ้ ห้บริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝา่ ยเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่วยที่เหมาะสม ตามความ
จาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยของผูร้ บั บริการนัน้ ๆ
สภาพที่เป็ นมาก่อนการ หมายถึง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือสภาพทางร่างกายของบุคคลผู้เอาประกันภัย ภายใน 24 เดือน
ก่อนวันเริม่ ต้นมีผลบังคับของข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ซง่ึ
เอาประกัน ภัย (Pre(ก) เป็ นที่ประจักษ์ หรือเป็ น ที่แจ้งชัด หากพิจารณาโดยวิญญูชนว่า อาการดังกล่าวจะต้อ ง
existing Conditions)
ได้รบั การรักษา หรือ
(ข) จาเป็นต้องใช้ยา เพือ่ การรักษาตามอาการ หรือ
(ค) ได้รบั การรักษาจากแพทย์ หรือได้รบั คาแนะนาจากแพทย์ให้เข้ารับการรักษา
หมายถึง ภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
เอดส์ (AIDS)
เอดส์แ ละให้ห มายความรวมถึง การติด เชื้อ จุล ชีพ ฉวยโอกาส เนื้ อ งอกร้ายแรง (Malignant
Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บปว่ ยใดๆ ซึง่ โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวก
ของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่
ไม่ จ ากัด เฉพาะเชื้อ ที่ท าให้เ กิด โรคปอดบวม หรือ ปอดอัก เสบ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชือ้ ทีท่ าให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรือเรือ้ รัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อ
ไวรัส (Virus) และ/หรือเชือ้ ราทีแ่ พร่กระจายอยู่ทวไป
ั ่ (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้อ
งอกเซล น้ าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)
และ/หรือ โรคร้า ยแรงอื่น ๆ ซึ่ง เป็ น ที่รู้จ ักในป จั จุ บ ัน นี้ ว่ า เป็ น อาการของภู มคิ ุ้ม กัน บกพร่ อ ง
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็ นสาเหตุทท่ี าให้คนทีเ่ ป็ นเสียชีวติ อย่าง
กะทันหัน เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ โรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคทีท่ าให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)
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1.22

ปี กรมธรรม์ประกันภัย

1.23 ประเทศภูมิลาเนา
1.24
1.25
1.26

1.27
1.28
1.29

1.29

และการระบาดของเชือ้ ไวรัส
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือ นับแต่วนั ครบรอบปีกรมธรรม์
ประกันภัยปีต่อๆ ไป
หมายถึง ประเทศใดๆ ทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั สิทธิจากรัฐบาลนัน้ ให้เป็นพลเมืองหรือมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวร

สมาชิ กของครอบครัว

หมายถึง คู่สมรส บุตร พี่น้องชายหรือหญิง บิดาหรือมารดาของผู้เอาประกัน ภัย บิดาหรือมารดาของคู่
สมรส
หมายถึง สถาบัน การศึกษาที่ได้จดทะเบีย นและได้รบั การรับรองวิทยฐานะจากทางหน่ วยงานราชการที่
สถาบันการศึกษา
เกีย่ วข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนัน้ ๆ
หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสถาบันการศึกษาที่ผู้เอาประกันภัยได้สมัครเรียนไว้ ค่าธรรมเนียมทีต่ ้องจ่ าย
ค่าเล่าเรียน
ตามกฎหมาย ได้แก่ ค่ าลงทะเบีย น ค่ าใช้จ่ายที่จาเป็ น ส าหรับหลักสูต รและค่ าใช้อุ ปกรณ์ ใ น
หลักสูต ร ดัง กล่ าว คาจากัดความนี้ไ ม่ร วมถึงค่ าใช้จ่ายที่เกี่ย วกับห้อ งพัก อาหาร และ /หรือ
หนังสือตารา (ไม่ว่าจะจาเป็ นหรือไม่กต็ าม)
ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย ร ะ ย ะ หมายถึง การเจ็บปว่ ยใดๆ ทีไ่ ม่รวู้ ธิ รี กั ษา และ/หรือ อยู่ระหว่างรอความหวังในการค้นพบวิธรี กั ษา
สุดท้าย
บริ ษทั ขนส่ง

หมายถึง ผูใ้ ห้บริการขนส่งทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศซึ่งดาเนินงานโดย มีใบอนุ ญาตอย่างถูกต้องเพื่อ
การขนส่งผูโ้ ดยสารทีช่ าระค่าโดยสาร
หมายถึง บริษัทที่ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อ ยู่ต่างประเทศในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการ
Travel Assist
เดินทาง คาแนะนาเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล คาปรึกษาทางกฎหมาย การให้บริการทางการ
เคลื่อ นย้ายเพื่อ การรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน การส่งศพกลับประเทศ และการให้บริการข้อ มูล
ข่าวสารทัวไป
่ และบริการอื่นใดตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อประโยชน์
ของผูเ้ อาประกันภัย หากมีการเปลี่ยนแปลงผูใ้ ห้บริการจาก Travel Assist เป็ นผูอ้ ่นื ทีบ่ ริษัท
แต่งตัง้ ในระหว่างทีก่ รมธรรม์ประกันภัยนี้มผี ลบังคับ ให้บริษทั ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้
ใช้แทน Travel Assist ในทุกทีท่ ่ปี รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้และให้มคี วามหมายตามคา
จากัดความนี้เช่นเดียวกัน
การเข้าศึกษาแบบเต็ม หมายถึง การลงทะเบียนเรียนโดยมีจานวนหน่ วยกิตต่อภาคเรียนเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ ใน
ระเบียบการ และ/หรือ ในหนังสือคู่มอื ของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันการศึกษาทีจ่ ดทะเบียน
เวลา
นัน้
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัวไป
่ และข้อกาหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึน้ จากการทีบ่ ริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิม่ เติม
(ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกัน ภัย ลงลายมือ ชื่อ ให้ไ ว้เป็ น หลักฐานในการตกลงรับประกัน ภัยตามสัญญาประกัน ภัย บริษัทจึงได้อ อกกรมธรรม์
ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่
ปกปิดข้อความจริงนัน้ ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริษทั ทราบข้อความจริงนัน้ ๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทั เรียกเบี้ยประกันภัยสูง ขึน้
หรือบอกปดั ไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกัน ภัย นี้ รวมทัง้ ข้อ ตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้าย
แล้วจึงจะสมบูรณ์
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2.3 ระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเริม่ ต้น:
ก) เมือ่ บริษทั หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ของทางบริษทั ได้รบั ใบคาขอเอาประกันภัยและได้รบั เบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อา
ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
ข) ในวันทีเ่ ดินทางโดยความคุม้ ครองจะเริม่ ต้นสอง (2) ชัวโมงก่
่
อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศภูมลิ าเนา
ค) ตามวันทีแ่ ละเวลาทีร่ ะบุไว้ในใบคาขอเอาประกันภัย
แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิ ดขึน้ หลังสุด
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ สุดลง:
ก) เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับประเทศภูมลิ าเนาอย่างถาวรหรือเมือ่ พ้นสอง (2) ชัวโมงนั
่
บแต่กลับมาถึงประเทศ
ภูมลิ าเนา
ข) เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ค) เมือ่ ระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดลง
แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิ ดขึน้ ก่อน
2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อ งแจ้งให้บริษทั ทราบถึงการสูญเสียหรือความ
เสียหายโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทม่ี กี ารเสียชีวติ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้ง ให้
บริษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว
2.5 การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความสูญเสียหรือความเสียหาย
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
2.5.1.1 กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.1.2 ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาทีศ่ กึ ษาอยู่ในภาคเรีย นนัน้ ๆ
2.5.1.3 รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษา (ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บปว่ ย ถูกส่งกลับเพือ่ ทาการรักษาตามคา
วินิจฉัยของแพทย์ทท่ี าการรักษา หรือเจ็บปว่ ยขัน้ สุดท้าย)
2.5.1.4 หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา
2.5.1.5 สาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวติ ของสมาชิกของครอบครัว
2.5.1.6 สาเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ สียชีวติ
2.5.1.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ สียชีวติ
2.5.1.8 สาเนาบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจท้องที่
2.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัย
2.5.2.1 ติดต่อ Travel Assist โดยไม่ชกั ช้าเพือ่ ดาเนินการต่อไป
2.5.2.2 กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.2.3 รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.2.4 จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มสี มาชิกของครอบครัวของ
ผูเ้ อาประกันภัยดูแลขณะทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษา
2.5.3 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยสาหรับทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแ่ พทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิน้ เชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.3.2 ใบรายงานแพทย์ทย่ี นื ยันการทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
2.5.3.3 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.4 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการเสียชีวติ เนื่องจากอุบตั เิ หตุ
ผูร้ บั ประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับจากวันทีผ่ เู้ อาประกันภัยเสียชีวติ โดยค่าใช้จ่าย
ของผูร้ บั ประโยชน์
2.5.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.4.2 ใบมรณบัตร
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2.5.4.3 สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.5.4.4 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
2.5.4.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.4.6 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
2.5.4.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
2.5.5 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษั ทภายใน 30 วันนับ
จากวันทีอ่ อกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.5.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.5.2 ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
2.5.5.3 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
2.5.5.4 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จทีร่ บั รองยอดเงิน
ทีจ่ ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนทีข่ าดจากผูร้ บั ประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้ เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จาก
สวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่น มาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จทีม่ กี ารรับรอง
ยอดเงินทีจ่ ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
2.5.6 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ ภูมลิ าเนา
ให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดาเนินการต่อไปนี้
2.5.6.1 รีบแจ้งบริษทั หรือ Travel Assist ทราบโดยไม่ชกั ช้า
2.5.6.2 กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.6.3 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยบาดเจ็บในถิน่ ทุรกันดาร ผูเ้ อาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ทอ้ งถิน่ เพือ่ ทาการ
รักษาพยาบาลเบือ้ งต้น (First Aid) หลังจากนัน้ ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้ จิ ารณาวิธใี นการเคลือ่ นย้ายและ
ประสานงานกับแพทย์สาหรับการรักษาในขัน้ ต่อไป
2.5.7 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ าเนา
ให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดาเนินการต่อไปนี้
2.5.7.1 รีบแจ้ง Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชา้ หลังจากนัน้ ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้ จิ ารณาวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการส่ง
ศพกลับประเทศภูมลิ าเนา
2.5.7.2 กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.7.3 รวบรวมเอกสารทีจ่ าเป็นในข้อ 2.5.4 ให้ครบถ้วนส่งบริษทั ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ สียชีวติ
2.5.8 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สนิ ส่วนตัวในระหว่างการใช้
บริการของบริษทั ขนส่ง
ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต้องส่งเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
2.5.8.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.8.2 จดหมายรับรองการสูญหายหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากฝา่ ยบริหารโรงแรมหรือฝา่ ยบริหารของบริษทั ผูข้ นส่ง
กรณีการสูญหายหรือความเสียหายนัน้ อยู่ในความควมคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษทั ผูข้ นส่ง
2.5.8.3 รายการและราคาของทีส่ ญ
ู หายหรือเสียหาย
2.5.8.4 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ กรณีการสูญหายหรือความเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญหรือบังคับ
ในลักษณะรุนแรง
2.5.9 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต้องส่งเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนดังนี้
2.5.9.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.5.9.2 ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน กรณีทาให้ผอู้ ่นื ประสบอุบตั เิ หตุ
2.5.9.3 ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยันจากทางร้านค้าในกรณีทจ่ี าเป็นต้องซื้อของชิน้
นัน้ ๆ เนื่องจากทาให้ของชิน้ นัน้ เสียหาย
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สทิ ธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่
สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว นอกจากนี้ บริษทั อาจจาเป็ นต้องขอ
เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเพิม่ เติมจากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นหากเอกสารดังกล่าวนัน้ ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาของ
บริษทั
2.6 การตรวจทางการแพทย์
บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจ่ าเป็นกับการประกันภัยนี้ และมี
สิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
2.7 การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั หลักฐานแสดงการสูญเสีย การสูญหายหรือความเสียหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นจะ
จ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อ ให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั
ได้รบั เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบีย้ ให้อกี ในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่าย ทัง้ นี้นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดชาระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ในวันทีท่ ร่ี ะบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2.8 การชาระเบีย้ ประกันภัยและการคืนเบีย้ ประกันภัย
2.8.1 ผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันที หรือก่อนความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น
2.8.2 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ล งทะเบีย นถึงผู้เอาประกัน ภัย ตามที่อ ยู่ค รัง้ สุ ดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืน เบี้ย ประกัน ภัย ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
2.8.3 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือและมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัย
คืน หลังจากหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสัน้ ตาม
ตารางทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาประกันภัย

ร้อยละของเบีย้ ประกันภัยคืน
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝา่ ยใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิกทัง้ ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือก
ยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
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2.9 การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและ
ให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษทั อาจจะไม่รบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัวไป
่
การประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ท่ี
เกิดขึน้ ในเวลา ดังต่อไปนี้
3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3.2 สงคราม การรุกราน การกระทาทีม่ ุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ ุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การ
รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
3.3 การใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และ/หรือ อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธใด ๆ
3.4 การแผ่รงั สี การระเบิดหรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกาก หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์
ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่งึ ดาเนินติดต่อไปด้วย
ตัวเอง
3.5 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม
3.6 ขณะทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศหรืออาณาเขตทีย่ กเว้นความคุม้ ครองตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
3.7 ขณะทีเ่ กิดขึน้ บริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน หรือเหมืองใต้ดนิ
3.8 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท
3.9 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยลงมือทางานดังต่อไปนี้ ช่างปะปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่ งยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี
ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง หรืองานทีเ่ กีย่ วกับ การติดตัง้ งานประกอบ บารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักร เครือ่ งใช้
ไฟฟ้า หรือเครือ่ งจักรไฮโดรลิก หรือทางานในสถานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรืองานใช้แรงงานอื่นๆ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงงานบริหาร งานควบคุมดูแล
งานขาย หรืองานประเภทการจัดการหรืองานประกอบอาหาร
3.10 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์
หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เงือ่ นไขทัวไป
่ และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบีย้ ประกันภัยทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องชาระ บริษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
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ST 1
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
ความคุ้มครอง
บริษทั จะชดเชยแก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับค่าเล่าเรียนในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ในกรณีของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกิ นกว่าหนึ่ งเดือนซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วย
ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยนี้มไิ ด้ยกเว้น
2. ในกรณีของการเจ็บปว่ ยขันสุ
้ ดท้าย
3. ในกรณีของการถูกเคลือ่ นย้ายหรือถูกส่งกลับ ประเทศภูมลิ าเนาเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ตามคาวินิจฉัยของแพทย์
ผูใ้ ห้ การรักษาพยาบาล
4. ในกรณีมรณกรรมของสมาชิกของครอบครัว
อันเป็ นเหตุให้ผเู้ อาประกันภัยไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนทีไ่ ด้จ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้ว บริษทั จะชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัย
สาหรับค่าเล่าเรียนในส่วนทีข่ อคืนไม่ได้เท่านัน้
เมือ่ มีการเรียกร้องค่าผลประโยชน์ชดเชย จานวนค่าผลประโยชน์ชดเชยจะคานวณจากจานวนเงินทีป่ รากฏบนใบแจ้งหนี้อย่าง
เป็ นทางการของสถาบันการศึกษาที่ได้รบั เงินค่าเล่าเรียนเท่านัน้ บริษัทจะจ่ายค่า ผลประโยชน์ ชดเชยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน
จานวนเงินทีร่ ะบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียนเท่านัน้ )
บริษทั จะไม่คมุ้ ครองการสูญเสียค่าเล่าเรียนใดๆ ทีเ่ กิดจากหรือเป็นผลมาจากกรณีทร่ี ะบุไว้ดา้ นล่างนี้
1. การตัง้ ครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทาแท้ง
2. การเป็นผูข้ บั ขี่ หรือเป็นพนักงานประจาเครือ่ ง หรือพนักงานโดยสารบนอากาศยานใด เว้นแต่จะเป็นผูโ้ ดยสารของสายการ
บิน ทีร่ บั ขนส่งผูโ้ ดยสารตามตารางบินในเส้นทางทีก่ าหนดไว้
3. การบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมเล่นกีฬาอาชีพ การเข้าร่วมในการแข่งขันใดก็ตาม ซึ่งใช้ยานยนต์ทางบก ทางน้ า หรือ
ทางอากาศ การเล่นเครือ่ งร่อน การปีนเขา การไต่เขา การกระโดดหน้าผา การดิง่ พสุธา การแข่งรถเป็ นอาชีพหรือสมัครเล่น และการขับขี่
อากาศยาน
4. การเดินทางเพือ่ รับการรักษาทางการแพทย์
5. การทาศัลยกรรมเสริมความงาม หรือศัลยกรรมพลาสติก เว้นแต่เป็นผลมาจากอุบตั เิ หตุ
6. การผ่าตัดทีไ่ ม่เร่งด่วน (Elective Surgery) เนื่องจากอาการทีเ่ ป็นอยู่นนั ้ ไม่เป็นเหตุทจ่ี ะทาให้เสียชีวติ
7. โรคพิษสุราเรือ้ รัง การติดยาเสพย์ตดิ การใช้ยา หรือสารระงับประสาทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม
8. การบาบัดรักษาโรคทีก่ ระทากันเองโดยสมาชิกของครอบครัว
9. การเกีย่ วข้องกับการรับจ้างมอบหมายให้ก่ออาชญากรรม หรือการพยายามก่ออาชญากรรม
10. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
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ST 2
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยการเดิ นทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันเป็นเวลานานกว่าห้า (5) วัน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บปว่ ยทีก่ รมธรรม์ประกันภัยนี้มไิ ด้ยกเว้น และอาการของผูเ้ อาประกันภัยนัน้ ทาให้ไม่อาจเดินทางกลับประเทศภูมลิ าเนาได้ และ
ไม่มสี มาชิกของครอบครัวอยู่ดว้ ย โดยสมาชิกของครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยแจ้งแก่ Travel Assist ซึ่ง Travel Assist จะจัดหาตั ๋ว
เครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด และ/หรือตั ๋วรถไฟชัน้ หนึ่งหรือยานพาหนะอย่างอื่นตามความเหมาะสมให้หนึ่ง (1) ทีน่ งั ่ เพื่อให้สมาชิกของ
ครอบครัวเดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัยได้ นอกจากนี้บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกของครอบครัวนัน้ เป็ นจานวนเงินไม่เกินห้า
พัน (5,000) บาทต่อวัน สาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและเกิดขึน้ จริง จนกว่าผูเ้ อาประกันภัยจะออกจากโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดๆ
จานวนยอดรวมของความรับผิดของบริษทั สาหรับการเดินทางไป-กลับและเงินชดเชยรายวันจะไม่เกินกว่าจานวนเงินสูงสุดที่ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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ST 3
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยสาหรับการเสียชีวิต การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งจากอุบตั ิ เหตุ

การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง

หมายถึง
หมายถึง

คานิ ยาม
การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ
ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่ าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่
สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้
โดยสิน้ เชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่า งกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั เิ หตุ
และทาให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุหรือการ
บาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน ในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ
เพราะการบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดงั นี้
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี
ของจานวนเงิ
ยชีวติ นเอาประกันภัย
1
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็
ของจานวนเงิ
นบุคนคลทุ
เอาประกั
พพลภาพถาวรสิ
นภัย
น้ เชิงและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2
นัน้ ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั ิเหตุหรือมีขอ้
บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผู้เอาประกันภัย ตกเป็ นบุคคลทุพ พลภาพถาวร
สิน้ เชิง
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมืของจ
อสองข้
านวนเงิ
างตัง้ นแต่เอาประกั
ขอ้ มือ หรื
นภัอยเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
3
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมืของจ
อหนึานวนเงิ
่งข้างตัง้นแต่
เอาประกั
ขอ้ มือ และเท้
นภัย าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
4
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมืของจ
อหนึานวนเงิ
่งข้างตัง้นแต่
เอาประกั
ขอ้ มือ และสายตาหนึ
นภัย
่งข้าง
5
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
6
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
9
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ ูงสุดรายการเดียวเท่านัน้ ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนสาหรับผลทีเ่ กิดขึน้ ตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษทั จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่เท่านัน้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยสำหรั บกำรเสี ยชี วิต กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพ
ถำวรสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุเท่านัน้ )
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
สาเหตุ หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
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2. การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ
3. การรักษาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
4. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้น
แต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน
5. ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพือ่ บรรทุก
ผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
6. ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
7. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนักหรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ST 4
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง
ขณะทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงือ่ นไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ ประกันภัย หาก
ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บปว่ ยทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหันและไม่สามารถ คาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่าง
การเดินทางจนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รบั การรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผูป้ ว่ ยในหรือ ผูป้ ว่ ยนอก บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นและสมควรซึง่ เกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจานวนเงินทีต่ ้องจ่าย
จริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย คืนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบตั เิ หตุในต่างประเทศและจาเป็ นต้องรักษาโดยคนขายยาสมุนไพร หมอกลางบ้าน การ
ฝงั เข็มเพื่อการรักษา ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผ่ ู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 1,000
บาท ต่อคนต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
ทัง้ นี้ หากผู้เอาประกันภัย มีค วามจาเป็ น ต้อ งได้รบั การติดตามผลการรักษาต่อเนื่อ งในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการ
เดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทาภายใน 12 ชัวโมงหลั
่
งจากมาถึงประเทศไทยและจานวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั จะชดใช้
สาหรับการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนเงินเอาประกันภัยหรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จานวนเงินใด
จะน้อยกว่า อย่างไรก็ตามเงือ่ นไขในวรรคนี้จะไม่นามาใช้ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยได้รบั อุบตั เิ หตุและจาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายมาทีป่ ระเทศ
ไทยเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลือ่ นย้ายกลับ
ประเทศภูมลิ าเนา ST 5
ค่าใช้จ่ายทีค่ มุ้ ครอง มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยกจัดเตรียม และ
วิเคราะห์เพือ่ การให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และพยาธิวทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยา ค่าตรวจ
วินิจฉัยโดยวิธพี เิ ศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้อง
ผ่าตัด วัสดุสน้ิ เปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างทีพ่ กั
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ว่ ยใน
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจาเป็นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้อ งพักผู้ป่ว ยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ย วมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้
สาหรับผูป้ ว่ ย และค่าการพยาบาลประจาวัน
6. ค่ารักษาพยาบาลในประเทศภูมลิ าเนา ในกรณีท่ผี เู้ อาประกันภัยเดินทางกลับประเทศภูมลิ าเนาเป็ นการชัวคราวและต้
่
อง
เดินทางกลับไปศึกษาต่อ หากได้รบั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางกลับดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะยังคง
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยเป็นระยะเก้าสิบ (90) วันนับจากวันทีก่ ลับประเทศภูมลิ าเนา สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยทีม่ อี ายุสบิ สอง (12) เดือน
ขึน้ ไป ค่าใช้จ่ายทีค่ รอบคลุมคือค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในข้อ 1-5 ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม จานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีท่ าง
บริษทั จะจ่ายสาหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศภูมลิ าเนา จะไม่เกินสองแสน (200,000) บาทถ้วน
อย่างไรก็ตาม จานวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดทีบ่ ริษทั จะชดใช้สาหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลให้ผเู้ อาประกันภัยจะ
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาเข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ )
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล หรือการรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายทีม่ สี าเหตุ
ดังต่อไปนี้
1. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. โรคเรือ้ รัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยทีย่ งั มิได้รกั ษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ป็ นมาแต่
กาเนิด (Congenital) หรือปญั หาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
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3. การรักษาตัวเพือ่ พักผ่อนหรือเพือ่ อนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับ การบาดเจ็บหรือ
่
การเจ็บปวย
4. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การรักษาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
6. การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ได้เป็ นการรักษาแผนปจั จุบนั รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่น การ
ั
ฝงเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น
7. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครือ่ งช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device)
เครือ่ งกระตุน้ หัวใจทุกชนิด
8. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรมยกเว้นเพือ่ บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุแต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟนั การ
ั
จัดฟน การครอบฟนั การขูดหินปูน การอุดฟนั หรือการใส่ฟนั ปลอม ซึง่ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลสาหรับการรักษาอันจาเป็นต่อการออกเสียง
ตามธรรมชาติอนั เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ
9. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่ วกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยอันเกิดขึน้ เพือ่ หวังผลกาไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
10.การรักษาเพื่อ ความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพื่อแก้ไขความ
บกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่ เป็ นการผ่าตัดตกแต่งทีจ่ าเป็ นต้องกระทาอันเป็ นผลจากการเกิด
อุบตั เิ หตุ เพือ่ ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้อย่างเดิม
11.การรักษาโดยแพทย์ผซู้ ง่ึ เป็นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าภายหลัง การถูกสัตว์ทาร้าย หรือวัคซีน
้ปองกันบาดทะยักภายหลังได้รบั บาดเจ็บ
13. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน
14. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
15. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จับกุม
16. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
17. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
18. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
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ST 5
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลาเนา
ความคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผูเ้ อาประกันภัย ได้รบั การบาดเจ็บ หรือเจ็บปว่ ยที่
เกิดขึน้ อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการเดินทาง และจาเป็นต้อง เคลือ่ นย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธที ่ี
เหมาะสมกับความจาเป็ นตามความเห็นหรือคาแนะนาของ Travel Assist หรือผูแ้ ทน ผูม้ อี านาจของ Travel Assist เพื่อทาการรักษาทาง
การแพทย์ทเ่ี หมาะสม หรือเพื่อนาผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ประเทศภูมลิ าเนา บริษทั จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่ Travel
Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ Travel Assist เรียกเก็บกับบริษทั
วิธขี องการเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ ถูกกาหนดโดย Travel Assist หรือตัวแทนผูม้ อี านาจของ Travel Assist
ซึง่ อาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอื่นทีเ่ หมาะสม
การตัดสินใจทัง้ หลายเกีย่ วกับวิธกี าร รูปแบบของการเคลือ่ นย้ายและจุดหมายปลายทางจะได้รบั การดาเนินการโดย Travel Assist
หรือ ผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ Travel Assist และอยู่บนพืน้ ฐานของการรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็น
ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายทีก่ าหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการซึง่ กาหนด และ/หรือจัดเตรียมการโดย Travel Assist สาหรับ
การขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่เี กิดขึน้ ตามความจาเป็ นซึ่ งเป็ นผลของการเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้ อาประกันภัยตามลักษณะทีไ่ ด้ระบุไว้ในทีน่ ้ี
ข้อยกเว้ น เฉพาะ (ใช้ บงั คับเฉพาะเข้ อ ตกลงคุ้ม ครองผลประโยชน์ การเคลื่ อ นย้ ายเพื่ อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นหรื อ การ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลาเนาเท่านัน้ )
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้าย
กลับประเทศภูมลิ าเนา อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการทัง้ ปวงทีผ่ เู้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งรับผิดชอบทีจ่ ะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่ วมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน
ตารางการเดินทางอยู่แล้ว
2. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการใดๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การอนุ มตั แิ ละจัดการโดย Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ Travel
Assist เว้นแต่ว่าผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ ่วมเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งต่อ Travel Assist และมีเหตุผลอันสมควรสาหรับ
ค่าใช้จ่ายเกินสมควรทีเ่ กิดขึน้ และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ ดทีห่ นึ่ง ในกรณีน้บี ริษทั สงวนสิทธิการชดใช้
เงินทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการบริการทัง้ หลายเหล่านัน้ ซึ่งกาหนดตามภาวะการณ์อนั
เดียวกันโดย Travel Assist และมีจานวนเงินสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีต่ ดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
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ST 6
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลาเนา
ความคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ภายในสามสิบ (30) วัน
นับจากวัน ที่เกิดการบาดเจ็บหรือ เจ็บป่ว ยที่เกิดขึ้นอย่ างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ ไ ด้ในระหว่ างการเดิน ทาง บริษัท จะจ่ าย
ค่าใช้จ่ายในการทาศพ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็ นในการจัดการเกีย่ วกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ท่ี
เสียชีวติ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐขิ องผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศภูมลิ าเนาทีด่ าเนินการโดย Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ
Travel Assist ทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากบริษทั และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยตรงกับบริษทั ทัง้ นี้ ไม่เกิน จานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลาเนา)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
สาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการทัง้ ปวงทีบ่ ุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูเ้ อาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่ วมอยู่
ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซึง่ บุคคลผูจ้ ดั การเดินทาง หรือบริษทั ผูข้ นส่งต้องรับผิดชอบ
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพือ่ การขนส่งศพของผูเ้ อาประกันภัยซึง่ ไม่ได้รบั การอนุมตั แิ ละจัดเตรียมการโดย Travel Assist
3. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีต่ ดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
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ST 7
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ในระหว่างการใช้บริ การของบริ ษทั ขนส่ง

ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
ของใช้ในบ้าน

หมายถึง
หมายถึง

ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

คานิ ยาม
ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทางทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัวไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื้อผ้าทีไ่ ม่
จาเป็นสาหรับการเดินทาง เครือ่ งครัว เครือ่ งอานวยความสะดวกภายในบ้าน เป็นต้น
สิง่ ของที่เป็ นสัญลักษณ์ หรือเป็ นทีร่ ะลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรือสิง่ ต่างๆ ที่จาหน่ ายหรือให้เป็ นที่
ระลึก

ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ให้ค วามคุ้มครองถึงการสูญ หายหรือ ความเสีย หายของกระเป๋าเดิน ทางหรือ ทรัพย์ส ิน ส่ ว นตัว ของ ผู้เอา
ประกันภัยในขณะทีก่ ระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทั ผูข้ นส่ง (Common Carrier) ทีผ่ เู้ อาประกันภัย
เป็นผูโ้ ดยสารทีซ่ ้อื ตั ๋วเดินทางและโดยสารอยู่บนยานขนส่งนัน้ การสูญหายหรือ ความเสียหายเช่นว่านี้ตอ้ งได้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากฝา่ ยบริหารของบริษทั ผูข้ นส่งนัน้
บริษัทจะชดใช้ให้สาหรับการสูญ หายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้าหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋า
เดินทางของผูเ้ อาประกันภัยในระยะเวลาการเดินทางหรือเมือ่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ส้นิ สุดลงตามเวลาทีร่ ะบุไว้ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึน้ ก่อน ซึง่ บริษทั จะชดใช้ให้ดงั นี้
1. บริษทั จะชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายของสิง่ ของไม่เกินจานวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุดและจานวนเงิน เอาประกันภัย
ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริษทั อาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม ในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน
1 ปี
3. บริษทั อาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึง่ บริษทั จะหัก ค่าเสื่อมราคา เมือ่
เป็นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสือ่ มราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุเกิน 1 ปี
ความรับผิดส่วนแรก บริษัทจะไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนสาหรับการสูญ หายหรือความเสียหายใดๆ ในจานวนเงินห้าร้อย
(500) บาทแรกของการสูญหายหรือความเสียหายแต่ละครัง้
เงื่อนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทาง
หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริ การของบริ ษทั ขนส่งเท่านัน้ )
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งการสูญหายหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบของยานพาหนะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลัง
เดินทาง และได้รบั หลักฐานการแจ้งการสูญ หายหรือความเสียหายเป็ นหนังสือจากผูม้ อี านาจของยานพาหนะนัน้ ๆ ที่แสดงจานวนเงินที่
ได้รบั การชดใช้แล้ว
1. ในกรณีบริษทั จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษทั จะรับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัย ทีไ่ ด้รบั ความ
คุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ
แก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่
เสียหายต่อบริษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะไม่ฟ้องร้องดาเนินคดีหลังจากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายต่อบุคคลทีท่ าให้เกิดการสูญหายหรือ
ความเสียหายเช่นว่านัน้
2. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย
ได้รบั การดูแลตามสมควร
3. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบส่วนแรกสาหรับการสูญ หายหรือความเสียหายใดๆในจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของการสูญหายหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุกๆการสูญหายหรือความเสียหาย
AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
Policy Wording TG Overseas Student - Individual_ 11/19
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

Travel Guard Overseas Student
Policy Wording

ข้อยกเว้น เฉพาะ (ใช้ บ งั คับ เฉพาะข้ อตกลงคุ้ม ครองผลประโยชน์ การสูญหายหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ น ทางหรื อ
ทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริ การของบริ ษทั ขนส่งเท่านัน้ )
การประกัน ภัย ตามข้อ ตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองทรัพย์ส ิน หรือ การสูญ หายหรือ ความเสีย หายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ทรัพ ย์ส ิน ต่ อ ไปนี้ จะไม่ไ ด้ร บั ความคุ้มครอง ได้แก่ สัต ว์ ยานพาหนะที่เ ดิน ด้ว ยเครื่อ งจักรกล (รวมอุ ป กรณ์ ส่ ว นควบ
ยานพาหนะนัน้ ด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ เครือ่ งยนต์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) ยานพาหนะอื่นใด สกีหมิ ะ ผลไม้ สิง่ ของทีเ่ น่ าเสีย
ได้ เครือ่ งอุปโภคบริโภค สิง่ ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ สิง่ ประดิษฐ์ ภาพเขียน ศิลปะวัตถุ หนังสือสัญญา เครื่องประดับมี
ค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครือ่ งทอง เครือ่ งเงินทัง้ ปวง เครื่องดนตรี เลนส์ หรือ คอนแทคเลนส์ เก้าอี้มลี อ้ สาหรับคนพิการ ฟนั ปลอม
ขาแขนปลอม ใบหุน้ หลักทรัพย์ เอกสารตั ๋วเงิน พันธบัตร โฉนด เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรือของทีร่ ะลึก บัตร
ประจาตัว ใบขัขขี่ เอกสารเดินทาง
2. การสูญหายหรือความเสียหายที่มสี าเหตุจากการสึกกร่อน การสึกหรอ การเสื่อมสภาพทีละน้อย แมลงหรือ สัตว์ท่ชี อบ
ทาลายพืช เช่น หนู กัดกิน หรือแทะ การเสื่อมสภาพในตัว เอง ความชารุดบกพร่องที่ไม่เห็นประจักษ์ช ัด หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการดาเนินการใด ๆ เพือ่ การซ่อมแซม การทาความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สนิ ใดๆ
3. การสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทเ่ี ช่า หรือให้เช่า หรือเช่าซื้อ
4. การสูญเสียหรือความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการยึดทรัพย์ หรือการทาลายหรือการกักกันทรัพย์สนิ ภายใต้กฎข้อบังคับ
ของด่านกักกัน หรือ ศุลกากร การริบทรัพย์ตามคาสังของเจ้
่
าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่ วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย การขนส่งสินค้าผิด
กฎหมาย การขนของเถื่อน หรือการกระทาอื่นใดทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
5. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ สงครามกลางเมือง การยึดอานาจหรือการ
ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าว
6. การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอื่น การได้รบั การชดใช้จากบริษทั รับจ้างขนส่ง สายการบิน หรือโรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
7. การสูญ หายหรือความเสียหายต่ อกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของผู้เอาประกัน ภัยที่ส่งไปล่วงหน้า ทางพัส ดุ
ไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ หรือจัดแยกส่งต่างหากโดยมิได้ไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
8. การสูญหายหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีผ่ เู้ อาประกันภัยวางทิ้งไว้หรือลืมทิ้งไว้ในสถานที่
สาธารณะ หรือในยานพาหนะใดๆ
9. การสูญหายหรือความเสียหายทีเ่ ป็ นผลมาจากการละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควร
เพือ่ ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ นัน้
10. การสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออุปกรณ์ประเภทใด ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
11. การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลทีบ่ นั ทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือ สิง่ อื่นใดในทานอง
เดียวกัน
12. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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ST 8
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอก

หมายถึง

คานิ ยาม
บุคคลใดๆ ซึง่ ไม่ใช่ญาติทพ่ี กั อาศัยอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้าง และหุน้ ส่วนของผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผูเ้ อาประกันภัย ทีเ่ กิดขึน้ โดยเหตุการณ์อนั มิได้คาดหมายไว้
ของผู้เอาประกันภัย โดยบริษทั จะชดใช้สาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอกที่เกิดขึน้ ในระยะเวลาการเดินทาง อยู่ใน
ต่างประเทศ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายตามจานวนเงินทีส่ ูญเสียหรือ เสียหายจริง ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับ
1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุของบุคคลใดๆ
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ โดยอุบตั เิ หตุของบุคคลใดๆ
เงื่อนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอกเท่านัน้ )
ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็นการตกลงชดใช้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น ผูเ้ สียหาย หรือการกระทา
อันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสูค้ ดีโดยไม่ได้รบั การยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอกเท่านัน้ )
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คมุ้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้
1. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นของผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือทีอ่ ยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุม
ตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
2. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิด ซึง่ ถือเอาสิทธิตามสัญญา
3. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ อาประกันภัยซึ่งกระทาโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือกระทาโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
4. การมีกรรมสิทธิ ์ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลือ่ น ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน อาวุธปืน หรือสัตว์เลีย้ ง
5. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ
6. การกระทาของสัตว์ทอ่ี ยู่ในความควบคุมดูแลของผูเ้ อาประกันภัย หรือทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ อาประกันภัยเป็นเจ้าของควบคุมดูแล
7. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีอาญา
8. ผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี่
9. ค่าเสียหายทีก่ าหนดขึน้ เพือ่ ลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคณ
ู
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หมวดที่ 5: เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายแทน ส่วน
เงือ่ นไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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การจากัดความรับผิ ด
(ใช้เป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ ไปศึกษาในต่างประเทศ)
ST Student 1
เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

วันทาเอกสาร

ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริม่ ต้นวันที่
เบีย้ ประกันภัย

อากรแสตมป์

เวลา

สิน้ สุดวันที่
ภาษี

เวลา
รวม

การจากัดความรับผิด : เป็ น ที่ต กลงกัน ว่า หากการบาดเจ็บที่ผู้เอาประกัน ภัย ได้ร บั เป็ น ผลเนื่องมาจากการถูกทาร้ายร่างกายจาก
อาชญากรรม จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ชดเชยสาหรับการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิน้ เชิงจากอุบตั เิ หตุ ST 3 จะลดเหลือเพียง ……………………………………บาท
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้าย นี้แทน ส่วนเงื่อนไข
สัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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่ มเติ ม
เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
(ใช้เป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ ไปศึกษาในต่างประเทศ)

เอกสารแนบท้ายเลขที่
ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริม่ ต้นวันที่
เบีย้ ประกันภัย
อากรแสตมป์

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
เวลา

สิน้ สุดวันที่
ภาษี

ST Exclusion 1
วันทาเอกสาร
เวลา
รวม

เป็นทีต่ กลงและเข้าใจกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ อกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติด ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยไม่
คุม้ ครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ย หรือความรับผิดตามกฎหมาย
อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.

2.

การเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐคิวบา, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐซูดาน, อัฟกานิสถาน, สาธารณรัฐไลบิเรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐอิรกั , สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย, ไครเมีย
การทีผ่ เู้ อาประกันภัยกระทาการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
2.1
การก่อการร้าย หรือ
2.2
การเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือ
2.3
การลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับยาเสพติด หรือ
2.4
การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไข
สัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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