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 ส ำหรบัผู้เดินทำงท่ีซ้ือตัว๋ 1 ท่ำน กรณุำศึกษำรำยละเอียด                                                 
กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงทัว่โลก (หน้ำ 1 – 42 ) คลิกท่ีน่ี 
 

 ส ำหรบัผู้เดินทำงท่ีซ้ือตัว๋ตัง้แต่ 2  ท่ำน  กรณุำศึกษำรำยละเอียด                                
กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงทัว่โลกแบบกลุ่ม - พิเศษ (หน้ำ 43  -  83) คลิกท่ีน่ี 

 
 

 

 
 

 Travel Guard Global Travel Insurance (Page 84-128) 

for one passenger per booking Click here 
 

 Travel Guard Global Travel Insurance (Page 129 - 176) 

for two or more passengers per booking Click here 
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กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงทัว่โลก 
Travel Guard Global Travel Insurance 

 
โดยการเชื่อถอืขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัทีผู่เ้อา

ประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เงื่อนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทั
ใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถอืเป็นความหมายเดยีวกนัทัง้หมด 

ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงือ่นไขขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
ข้อก าหนด เอกสารแนบท้าย   ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภยั และเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี้ซึง่ถือเป็นส่วน
หนึง่แห่งสญัญาประกนัภยั 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ และ/หรอืเอกสาร

แนบซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บั   ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.4 อบุตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นอย่างฉับพลนั จากปจัจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อา

ประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุ่งหวงั  
1.5 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัเิหตุ ซึง่เกดิขึ้นโดยเอกเทศ และ

โดยอสิระจากเหตุอืน่ 
1.6 การเจบ็ป่วย หมายถงึ อาการ ความผดิปกต ิการป่วยไขห้รอืการตดิโรคทีเ่กดิขึ้นกบั ผูเ้อาประกนัภยั 
1.7 การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบตัเิหตุและท าใหผู้เ้อาประกนัภยั

เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรอืไดร้บับาดเจบ็ 
1.8 แพทย ์ หมายถงึ ผูท้ีส่ าเรจ็การศึกษาได้รบัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

จากแพทยสภาและได้รบัอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิน่ที ่
ใหบ้รกิารทางการแพทยห์รอืทางดา้นศลัยกรรม ซึง่มใิช่บุคคลดงัต่อไปนี้ 

• บุคคลผูเ้อาประกนัภยัหรอื 
• คู่สมรสตามกฎหมาย หรอืบุตรตามกฎหมายของบุคคลผู้เอาประกนัภยั 

เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นและไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทั 
1.9 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.10 ผูป่้วยใน หมายถงึ ผูท้ีจ่ าเป็นต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ซึง่ต้องลงทะเบยีนเป็นผูป่้วยใน โดย 

ได้ร ับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึง่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการรกัษาการบาดเจ็บหรือการ
เจบ็ป่วยนัน้ๆ และใหร้วมถงึกรณีรบัตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติ  

1.11 ผูป่้วยนอก หมายถงึ ผูท้ีร่บับรกิารอนัเนือ่งจากการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรอืในหอ้งรกัษา
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรอื สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึง่ไม่มีความ
จ าเป็นตาม ข้อวนิิจฉัยและข้อบ่งชี้ทีเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารกัษา
เป็นผูป่้วยใน 

1.12 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัให้บรกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไว้คา้งคนื
และมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีท่ีม่จี านวนบุคลากรทางการแพทย์ที เ่พียงพอ
ตลอดจนการจดัการใหบ้รกิารทีค่รบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่มหีอ้งส าหรบัการผ่าตดั
ใหญ่และได้รบัอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย 
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 
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1.13 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัให้บรกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไว้คา้งคนื
และได้รบัอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ        

1.14 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปจัจุบนัทีไ่ด้รบัอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์ท า
การรกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไม่สามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคนืได ้

1.15 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถงึ หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิางการแพทย์แผนปจัจุบนัทีเ่ป็นสากล และน ามาซึง่
แผนการรกัษาทีเ่หมาะสมกบัผู้ป่วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้อง
กบัขอ้สรุปจากประวตักิารบาดเจ็บ การเจบ็ป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรอื
อืน่ๆ (ถา้ม)ี 

1.16 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควร หมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาลและ/หรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทีค่วรจะเป็นเมือ่เทียบกบัการให้บรกิารที ่
โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล  เวชกรรม หรอืคลนิิก เรยีกเกบ็กบัผูป่้วยทัว่ไปของ
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกซึง่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการ
รกัษานัน้   

1.17 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต์่างๆ ทีม่เีงือ่นไข ดงันี้ 
(1) ต้องสอดคล้องกบัการวนิิจฉัย และการรกัษาตามภาวะ  การบาดเจบ็หรอืการ

เจบ็ป่วยของผูร้บับรกิาร 
(2) ตอ้งมขีอ้บ่งชี้ทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏบิตัปิจัจุบนั 
(3) ต้องมใิช่เพือ่ความสะดวกของผู้รบับรกิารหรอืของครอบครวัผูร้บับรกิาร หรอื

ของผูใ้หบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพยีงฝา่ยเดยีว และ 
(4) ต้องเป็นการบรกิารรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทีเ่หมาะสม 

ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูร้บับรกิารนัน้ๆ 
1.18 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 

(Pre-existing Conditions) 
หมายถงึ โรค (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรอื ความผดิปกตทิีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั

ภายใน 24 เดอืน ก่อนวนัทีค่วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะมผีลบงัคบัซึง่
มนีัยส าคญัเพยีงพอทีท่ าใหบุ้คคลทัว่ไปพงึแสวงหาการวนิิจฉยั ดูแล หรอืรกัษา หรอื
ท าใหแ้พทยพ์งึใหก้ารวนิิจฉยัดูแล หรอืรกัษา  
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรายปี หมายความถึง ภาวะทางการแพทย์ทีผู่้เอา
ประกนัภยัไดเ้รยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนระหว่างการเดนิทางครัง้ก่อน หรอืภาวะทาง
การแพทยท์ีผู่เ้อาประกนัภยัขอรบัการบ าบดัรกัษา หรอืวนิิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 
12 เดือน ก่อนการเดินทางของผู้เอาประกันภัย   โดยให้ถือว่าภาวะดังกล่าวเป็น
สภาพทางการแพทยท์ีเ่ป็นอยู่ก่อนส าหรบัการเดนิทางครัง้ต่อไป 

1.19 เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมคิุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึง่เกิดจากการติด
เชื้อไวรสัเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก    
รา้ยแรง (Malignant Neoplasm) หรอืการติดโรค หรอื การเจ็บป่วยใดๆ ซึง่โดยผล
การตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) การตดิเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส ใหร้วมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเชื้อทีท่ าใหเ้กดิโรค
ปอดบวมหรอืปอดอกัเสบ(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่ าให้เกิดโรค
ล าไส้อักเสบหรือเรื้อรงั (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/
หรอืเชื้อราทีแ่พร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกรา้ยแรง 
(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma 
เนื้องอกเซลน ้ าเหลืองทีร่ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรอืโรครา้ยแรงอืน่ๆ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในปจัจุบนันี้ว่าเป็นอาการของ
ภูมคิุม้กนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรอืซึง่เป็นสาเหตุที ่
ท าให้คนทีเ่ป็นเสยีชีวิต อย่างกระทันหนั เจ็บป่วย หรอืทุพพลภาพ โรคภูมคิุ ้มกัน  
บกพร่อง (AIDS) ให้รวมถงึเชื้อไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรค
ทีท่ าใหเ้ยือ่สมองเสือ่ม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรสั 

1.20 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึง่ปีนับแต่วนัทีก่รมธรรม์ประกนัภยัมผีลบงัคบั หรอืนับแต่วนัครบรอบปี
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กรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 
1.21 

การก่อการรา้ย 
หมายถงึ การกระท าซึง่ใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอืมกีารข่มขูโ่ดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

ใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพยีงล าพงัการกระท าการแทนหรอืทีเ่กีย่วเนือ่งกบัองค์กร
ใดหรอืรฐับาลใด ซึง่กระท าเพือ่ผลทางการเมอืง ศาสนา ลทัธนิิยม หรอืจุดประสงค์ที ่
คล้ายคลึงกนั รวมทัง้เพือ่ต้องการส่งผลให้ รฐับาลและ/หรอื สาธารณชน หรอืส่วน
หนึง่ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่ตระหนกหวาดกลวั 

1.22 Travel Assist หมายถงึ บรษิัททีใ่ห้บรกิารแก่ผู้เอาประกันภัยในขณะทีอ่ยู่ต่างประเทศ  ในเรือ่งของข้อมูล
เกีย่วกบัการเดนิทาง ค าแนะน าเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล ค าปรกึษาทางกฎหมาย 
การให้บริการ    การเคลือ่นย้ายเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลับ
ประเทศ การใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารโดยทัว่ไป และบรกิารอืน่ใดตามความคุม้ครอง
ของกรมธรรม์ประกันภัยและเพื ่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย หากมีการ
เปลีย่นแปลงผู้ให้บรกิารจาก Travel Assist เป็นผู้อืน่ทีบ่รษิัทแต่งตัง้ในระหว่างที ่
กรมธรรม์ประกนัภยันี้มผีลบงัคบั ใหบ้รษิทัผู้ใหบ้รกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้นัน้ใช้แทน 
Travel Assist ในทุกทีท่ีป่รากฏในกรมธรรม์ประกนัภยันี้และใหม้คีวามหมายตามค า
จ ากดัความนี้เช่นเดยีวกนั 

1.23 ยานขนส่งทัว่ไป หมายถงึ อากาศยานทีม่ีปีกทีต่ิดตัง้ถาวร ซึง่ให้บริการและประกอบการโดยสายการบิน
พาณิชย์ทีจ่ดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสารทีจ่่ายค่าโดยสาร ทีเ่ดินทางตาม
ตารางเวลา และเฮลิคอปเตอร์ทีใ่ห้บรกิาร และประกอบการโดยสายการบินทีจ่ด
ทะเบยีน เพือ่บรรทุกผูโ้ดยสารทีจ่่ายค่าโดยสารทีเ่ดนิทางตามตารางเวลา ระหว่างท่า
อากาศยานพาณิชย์ซึ ่งเป็นทีย่อมรับทัว่ไป หรือ  สนามบินพาณิชย์ส าหรับ
เฮลคิอปเตอรท์ีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้ง 

1.24 สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานทีใ่ดทีส่าธารณชนเข้าถึงได้ เช่น (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ)  ท่าอากาศยาน ร้านค้า 
รา้นอาหาร หอ้งโถงของโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานทีฝึ่กตี
กอลฟ์  อาคารสาธารณะ และสถานทีต่่างๆ ทีค่ลา้ยกนั 

1.25 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถงึ รูปแบบการขนส่งทีใ่ห้บรกิารเป็นประจ าตามตารางเวลาและด าเนินการโดยบรษิัท
ขนส่งทีม่ใีบอนุญาต และมุ่งหมายให้สาธารณชนในท้องถิน่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
เดนิทางและทีป่ระเทศนัน้ยอมรบั (เช่น หมายถงึรถโดยสารประจ าทาง เรอืขา้มฟาก 
ยานเหนือน ้ า (hovercraft) เรอืไฮโดรฟอยล์  เรอื รถไฟ รถราง หรอืรถไฟใต้ดนิ) แต่ 
ยกเวน้การขนส่งทุกรูปแบบทีเ่ช่าเหมาล า หรอืจดัใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของการทศันาจร 
แม้เมือ่เป็นบรกิารทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ าตามตารางเวลา กรมธรรม์ประกนัภยันี้ถือว่า
ยานขนส่งทัว่ไปเป็นยานพาหนะสาธารณะ 

1.26 การเดนิทางภายในประเทศ 
หมายถงึ 

การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของ ผู้เอาประกนัภยั ตามทีแ่จ้งไวก้บั
บรษิทัประกนัภยั 

1.27 การเดนิทางในต่างประเทศ หมายถงึ การเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของผูเ้อาประกนัภยั 

 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขทัว่ไป และข้อก ำหนด 

2.1 สญัญำประกนัภยั 
สญัญาประกนัภยันี้เกดิขึน้จากการที่บรษิทัเชื่อถอืขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิม่เตมิ 

(ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรบัประกันภัยตามสญัญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัรูอ้ยู่แล้ว แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรอืรูอ้ยู่แล้ว ในขอ้ความจรงิใดแต่
ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึง่หากบรษิทัทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้รษิทัเรยีกเบีย้ประกนัภยัสงูขึน้
หรอืบอกปดัไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันี้จะตกเป็นโมฆยีะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บรษิทัจะไม่ปฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
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2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสญัญำประกนัภยัและกำรเปล่ียนแปลงข้อควำมในสญัญำประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสญัญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง

ขอ้ความใดๆ ในสญัญาประกนัภยัจะต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิทัและได้บนัทกึไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หรอืในเอกสารแนบท้าย
แลว้จงึจะสมบูรณ์ 

 

2.3 ระยะเวลำเอำประกนัภยั 
ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

2.3.1 ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ความคุม้ครองเริม่ตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 
ชัว่โมงนับแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบไุว้
เป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้) 

2.3.2 ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้โดยให้มรีะยะเวลาคุม้ครองในแต่
ละครัง้เช่นเดยีวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สูงสุดไม่เกนิ 120 วนั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วง
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภยัมผีลบงัคบัและจ าเป็นตอ้งรบัการรกัษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรม์ประกนัภยันี้จะขยายความ
คุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

 

2.4 กำรแจ้งและกำรเรียกร้อง    
ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บรษิัททราบถึง ความสูญเสยีหรอื

ความเสยีหายใดๆโดยไม่ชกัช้า ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีเวน้แต่จะพสิจูน์ได้ว่ามเีหตุจ าเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจ
แจง้ใหบ้รษิทัทราบในทนัทไีด ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะกระท าไดแ้ลว้ 

 

2.5 กำรเรียกรอ้งและกำรส่งหลกัฐำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย 
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การ

รกัษาพยาบาลที่เกดิขึน้ในต่างประเทศส าหรบัการป่วยที่เกี่ยวขอ้งกบัการตัง้ครรภ์ การรกัษาพยาบาลที่เกดิขึน้ในต่างประเทศส าหรบัการ
รกัษาโดยแพทยจ์นีแผนโบราณ การรกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัเิหตุ 

การเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลผู้เอาประกนัภยัจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิัท ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมหรอืคลนิิกโดยค่าใชจ้่ายของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.1.2 ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา  
2.5.1.3 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.5.1.4 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
ใบเสรจ็รบัเงนิที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบัใบเสรจ็ที่รบัรองยอดเงนิที่

จ่ายไปเพื่อใหผู้เ้อาประกนัภัยไปเรยีกรอ้งส่วนที่ขาดจากผูร้บัประกนัภยัรายอื่น แต่หากผูเ้อาประกันภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดกิารของรฐั 
หรอืสวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแล้วให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั 
หรอืหน่วยงานอื่นเพื่อเรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากบรษิทั 
 

2.5.2 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืการสญูเสยีอวยัวะเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ   
ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่แพทย์ลงความเหน็ว่าทุพพลภาพ

ถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะโดยค่าใชจ้่ายของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.2.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 
2.5.2.3หนังสอืยนืยนัการเกดิอุบตัิเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หรอืการสูญเสยีอวยัวะ

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบนิพาณิชย์)   
2.5.2.4 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั  
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2.5.3 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากเสยีชวีติ 
ผู้รบัประโยชน์ จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ให้แก่บรษิัท ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่ผู้เอาประกันภยัเสยีชีวติ โดย

ค่าใชจ้่ายของผูร้บัประโยชน์ 
2.5.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.3.2 ใบมรณบตัร 
2.5.3.3 ส าเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 
2.5.3.4 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ  
2.5.3.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.3.6 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั หรอืหลกัฐานการเดนิทาง 
2.5.3.7 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 
2.5.3.8  หนังสอืยนืยนัการเกดิอุบตัเิหตุจากสายการบนิพาณิชย ์(กรณีการเสยีชวีติเนื่องมาจากอุบตัเิหตุขณะ 

โดยสารอยู่ในสายการบนิพาณิชย)์ 
2.5.4 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการเคลื่อนยา้ยเพื่อรบัการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน 

2.5.4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.4.2 ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบีแจง้บรษิทั หรอื Travel Assist ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
2.5.4.3 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็ในถิน่ทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรตดิต่อแพทยท์อ้งถิน่เพื่อท า 

การรกัษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิใีนการเคลื่อนยา้ยและประสานงานกบัแพทย์
ส าหรบัการรกัษาในขัน้ต่อไป 

2.5.5 กรณเีรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการส่งศพกลบัประเทศ 
ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งรบีแจ้ง Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะ

เป็นผูพ้จิารณาวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการส่งศพกลบัภูมลิ าเนา 
2.5.5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิทั 
2.5.5.2 ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูเ้กีย่วขอ้งรวบรวมเอกสารทีจ่ าเป็นในขอ้ 2.5.3 ใหค้รบถว้นส่งบรษิทั 

ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีเ่สยีชวีติ 
 2.5.6 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัพธิศีพ 

 2.5.6.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
 2.5.6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
 2.5.6.3 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนักยั 
 2.5.6.4 ประวตักิารรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
 2.5.6.5 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
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 2.5.7 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อช่วยจดัการพธิศีพ 
  ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตดิตอ่ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้และตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่
บรษิทั 

2.5.7.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.7.2 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนักยั 

  2.5.7.3 ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
  2.5.7.4 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 

2.5.7.5 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
 2.5.8 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล 

  ผูร้บัประโยชน์หรอืญาตหิรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตดิตอ่ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้และตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่
บรษิทั 

2.5.8.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
  2.5.8.2 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
  2.5.8.3 จดหมายยนืยนัจากโรงพยาบาลทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาว่าไม่มสีมาชกิของครอบครวั 
ของผูเ้อาประกนัภยัดูแลอยู่ในขณะทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษา 
  2.5.8.4 ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัที่เดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
  2.5.8.5 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
                       2.5.8.6 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไป 
เยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 

 2.5.9 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 

2.5.9.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.9.2 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.5.10 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศภูมลิ าเนา 

2.5.10.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.10.2 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.10.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์กรณีบตัรยงัไม่มบีตัรประชาชนใหใ้ชส้ าเนาสตูบิตัร 
2.5.10.4 ก าหนดการเดนิทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้อาประกนัภยัและบุตร 
2.5.10.5 ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์
2.5.10.6 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
2.5.10.7 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์

 2.5.11 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์การประกนัสนิเชื่อบตัรเครดติ 

2.5.11.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.11.2 ใบแสดงรายการการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.12 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการบอกเลกิการเดนิทาง 
2.5.12.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.12.2 หนังสอืจากบรษิทัทวัร ์หรอืสายการบนิระบุจ านวนเงนิทีเ่กบ็ 

                        2.5.12.3 ในกรณีทีต่อ้งยกเลกิการเดนิทางเนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วย หรอืเนื่องจาก
การประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยของคู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้อาประกนัภยั บดิา-มารดาของคู่สมรสใหน้ า
ใบรบัรองแพทยม์าดว้ย   

2.5.12.4 ส าเนาใบมรณบตัร (กรณกีารเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต)ิ 
2.5.13 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการลดจ านวนวนัเดนิทาง 

                   2.5.13.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
                   2.5.13.2 ส าเนาตัว๋เครื่องบนิล่าสุดทีซ่ื้อ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ  
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                     2.5.13.3 ใบรบัรองแพทย์ ในกรณีที่ต้องลดจ านวนวนัเดินทางเนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุหรือการ
เจบ็ป่วย หรอืเนื่องจากการประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยกะทนัหนัของ คู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้อาประกนัภยั 
บดิา-มารดาของคู่สมรส 
                          2.5.13.4 ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีการเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต ิ

2.5.14 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของเทีย่วบนิ 
                      2.5.14.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
                      2.5.14.2 ตัว๋เครื่องบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
 2.5.14.3 จดหมายแจง้จากผูท้ีม่อี านาจรบัผดิชอบต่อการเดนิทางเทีย่วนัน้ 
 2.5.14.4 จดหมายแจง้จากสายการบนิพาณิชยน์ัน้ๆ ระบุว่าเกดิการล่าชา้จรงิ 

2.5.15 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั 
                         2.5.15.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
                         2.5.15.2 จดหมายรบัรองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากฝา่ยบรหิารโรงแรมหรอื ฝา่ยบรหิารของบรษิทัผู้
ขนส่ง กรณีการสญูเสยีหรอืความเสยีหายนัน้อยู่ในความควมคุมของพนักงานโรงแรมหรอืบรษิทัผูข้นส่ง 

 2.5.15.3 รายการและราคาของทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหาย หากของทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหายนัน้เเป็นของทีถู่กซื้อมาไม ่
เกนิ 3 เดอืน จะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิของๆ ชิน้นัน้ๆ มาแสดง 
                        2.5.15.4 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ กรณีการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจากการขูเ่ขญ็หรอื
บงัคบัในลกัษณะรุนแรง 

2.5.16 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 
                      2.5.16.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
                      2.5.16.2 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัการซื้อเสือ้ผา้หรอืเครื่องใชท้ีจ่ าเป็น 
                      2.5.16.3 จดหมายรบัรองจากสายการบนิ 

2.5.17 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 
2.5.17.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.5.17.2 ใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ กรณีท าใหผู้อ้ื่นประสบอุบตัเิหตุ 
2.5.17.3 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าซ่อมแซมหรอืใบเสรจ็รบัเงนิและจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งซื้อ 

ของชิน้นัน้ๆ เนื่องจากท าใหข้องชิน้นัน้เสยีหาย 

 

2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย ์

 บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจ่ าเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมี
สทิธทิ าการชนัสตูรพลกิศพในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

 

2.7 กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน 
บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัที่บรษิทัได้รบัหลกัฐานแสดงการสญูเสยี หรอื ความเสยีหายทีค่รบถ้วน

และถูกตอ้งแลว้ โดยค่าสนิไหมทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ ส่วนค่าสนิไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายใหแ้ก่ผู้
เอาประกันภัย ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกร้องเพื่อให้บรษิัท ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภัยดงักล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที่ก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามความจ าเป็นแต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบรษิทัไม่อาจจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ล้วเสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจะรบัผดิชอบชดใชด้อกเบี้ยใหอ้กีใน
อตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้นับแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ 

หากการรกัษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม  หรือคลินิกนอกประเทศไทย บรษิัทจะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล 
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2.8 กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรคืนเบีย้ประกนัภยั 
2.8.1 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ต้น 
2.8.2 ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้

ไดภ้ายหลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.8.3 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรอืบรษิัทต่างสามารถใช้สทิธิในการบอกเลิก

กรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้ดงันี้ 
2.8.3.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้ดว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่คร ัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิัททราบ ในกรณีนี้บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

2.8.3.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได้ โดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนังสอื และมสีทิธิไดร้บั
เบีย้ประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยั
ระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้  

        ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกนิ/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 

 

การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้นี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝา่ยใดกต็ามตอ้งเป็นการบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลอืก
ยกเลกิความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 

2.9 กำรระงบัข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์

ประกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยุตขิ้อพพิาทนัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและ
ใหท้ าการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบยีบส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
วา่ดว้ยอนุญาโตตลุาการ 

 

2.10 เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
บรษิทัอาจจะไม่รบัผดิชอบชดใชค้่าสนิไหมสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัผูร้บัประโยชน์ หรอื

ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณ ีไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่ องจากสาเหตุ 

หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ 
3.1 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
3.2 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งรา้ยของศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระท าที่มุ่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะได้มกีารประกาศ

สงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมือง การแขง็ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3.3 การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ และ/ หรอื อาวุธนิวเคลยีร ์หรอือาวุธใดๆ 
3.4 การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลิงนิวเคลยีร์ หรอืจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้

ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด าเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 
3.5 การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตรายอื่นใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการ

นวิเคลยีรไ์ด ้
3.6 ขณะทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 

 3.7 การกระท าโดยเจตนาที่ผดิกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย หรอืการยดึทรพัย์ การยดึหน่วง การท าลายโดยศุลกากร หรอื
พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผู้เอาประกนัภัยที่จะด าเนินการป้องกนัตามสมควรเพื่อ
หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากได้รบัการเตอืนผ่านหรอืโดยสื่อมวลชนทัว่ไปเกี่ยวกบัเจตนา
จะนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

3.8 เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อค าแนะน าของแพทยผ์ูไ้ดร้บัอนุญาตให้
รกัษาโรค 

3.9 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
3.10 ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พื่อเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 

 
หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใตข้อ้บงัคบั เงื่อนไขทัว่ไป ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกันภยั และเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัที่ผู้เอาประกนัภัยต้องช าระ บรษิัทตกลงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงัต่อไปนี้ 
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TA1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรรกัษำพยำบำล 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
แพทยแ์ผนไทยโบราณ หมายถงึ แพทย์ไทยแผนโบราณที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพร

ไทย ซึ่งแพทยไ์ทยแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ นายจา้ง 
ลูกจา้ง หรอืตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

แพทยแ์ผนจนีโบราณ หมายถงึ แพทย์ที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพร โดยการฝงัเขม็ 
และการจดักระดูก แพทย์จนีแผนโบราณดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ 
นายจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางใดกบัผู้เอา
ประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 

ขณะที่กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หากผู้
เอาประกนัภยัได้รบัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ หรอืการเจบ็ป่วยที่เกดิขึน้อย่างกะทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งเกดิขึน้ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุใหต้อ้งได้รบัการรกัษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรอืผูป่้วยนอก บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยส าหรบั
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึง่เกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจ านวนเงิน
ทีต่อ้งจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีการบาดเจบ็เนื่องจากประสบอุบตัเิหตุในต่างประเทศ และจ าเป็นต้องรกัษาโดยแพทยแ์ผนไทยโบราณ หรอื แพทยแ์ผน
จนีโบราณ ยกเวน้การแตกหรอืหกัของกระดูก บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดใ้ช้จ่ายไปจรงิสูงสุดไม่เกนิ 1,500 บาท ต่อคน
ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 

ค่าใชจ้่ายทีคุ่ม้ครอง มดีงัต่อไปนี้  
1. ค่าแพทยต์รวจรกัษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบรกิารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยกจดัเตรยีม และ

วเิคราะหเ์พื่อการใหโ้ลหติ หรอืส่วนประกอบของโลหติ ค่าตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และพยาธวิทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยา ค่าตรวจ
วนิิจฉัยโดยวธิพีเิศษอื่นๆ รวมถงึค่าแพทย์อ่านผล ค่าใชจ้่ายในการใช้หรอืใหบ้รกิาร อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมอืทางการแพทย์ นอกหอ้ง
ผ่าตดั วสัดุสิ้นเปลอืงทางการแพทย์ (เวชภณัฑ์ 1) ค่าหอ้งผ่าตดั และอุปกรณ์ในหอ้งผ่าตดั ไม่รวมถงึการจ้างพยาบาลพเิศษระหว่างที่พกั
รกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยใน  

3. ค่าบรกิารรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรบัการเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรอืมาจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกนิกว่า 14 วนั 
5. ค่าห้องพกัผู้ป่วยหนัก หรอืห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้

ส าหรบัผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจ าวนั   
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรอืแหล่งอื่นใดบริษัทจะชดใช้ค่า

รกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนทีเ่กนิกว่าจ านวนทีเ่บกิคนืได ้
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ TA1) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่ก าเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื่อพกัผ่อนหรอืเพื่ออนามยั การนวดเพื่อสุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใด

ทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 



    
         Travel Guard International 
             Policy Wording 

 

AIG Policy Wording TG International – Individual_ 01/20 
© American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

Page.11 

6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค ้ายนั แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) 

เครื่องช่วยการพดู (Speech Device) เครื่องกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อีร้ถเขน็ เป็นตน้ 
8. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ แต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั 

การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอื ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัการรกัษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสยีง
ตามธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

9. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยอนัเกดิขึน้เพื่อหวงัผลก าไรจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรกัษาสิว ฝ้า กระ รงัแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรอื การรกัษาเพื่อแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกิด
อุบตัเิหตุ เพื่อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานไดอ้ย่างเดมิ 

11. ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทยท์ีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา  
คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

12. การปลูกฝี หรอืการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ภายหลงั 
การถูกสตัวท์ ารา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

13. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถึงเจต็สกดี้วย แข่งส
เกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน  

14. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
15. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะที ่

ถูกจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม 
16. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้จากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่

สามารถครองสตไิด ้ 
ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิด้จดทะเบยีนเพื่อ

บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 
18. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
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TA2 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
 

ควำมคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึค่ารกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็นต้องจ่ายเพื่อเป็นค่าบ าบดัรกัษาหรอืการตดิตามอาการในประเทศ

ไทย ส าหรบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัขณะทีอ่ยู่ในต่างประเทศ โดยจ ากดัระยะเวลาขอรบัการรกัษาพยาบาลดงันี้ 
1. กรณีผูเ้อาประกนัภยัไม่เคยรบัการรกัษาพยาบาลส าหรบัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วยดงักล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผู้

เอาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายในเจ็ด  (7) วันนับจากวนัที่ เดินทางกลับถึงประเทศไทย และการ
รกัษาพยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ต้องไม่เกนิยีส่บิเอด็ (21) วนันับจากวนัทีไ่ดร้บั การรกัษาพยาบาลเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ทัง้นี้บรษิทั
จะชดใชเ้งนิแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิสงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. กรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษาพยาบาลตัง้แต่อยู่ในต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัมกี าหนดเวลาไม่เกนิยีส่บิเอด็ (21) 
วนั นับจากวนัที่เดนิทางกลบัมาถึงประเทศไทย ที่จะรบัการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย หรือภายในก าหนดเวลาที่ระบุในแผน
ประกนัภยัทีเ่ลอืก แลว้แต่กรณีใดเกดิขึน้ก่อน 

ทัง้นี้บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยส าหรบัค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมสีิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง หรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรอืแหล่งอื่นใด บรษิัทจะชดใช้ค่า
รกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่เบิกคนืได้ แต่ไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้ฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย (ถา้ม)ี 
 
ข้อยกเวน้เฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย TA2) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่ก าเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื่อพกัผ่อนหรอืเพื่ออนามยั การนวดเพื่อสุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใด

ทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรกัษาแผนปจัจุบนั รวมถงึ การรกัษาแพทย์ทางเลอืก (Alternative Medicine) ได้แก่ การ

ฝงัเขม็ ธรรมชาตบิ าบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดูก (Chiropractic)  
8. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภฑั์ประเภท 2) ได้แก่ ไมเ้ท้า ไม้ค ้ายนั แว่นตา เครื่องช่วยใหไ้ด้ยนิ (Hearing 

Aid) เครื่องช่วยการพดู (Speech Device) เครื่องกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อีร้ถเขน็ เป็นตน้ 
9. ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพื่อบรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุแต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั การ

จดัฟนั การครอบฟนั การขูดหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอื ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัการรกัษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสยีงตาม
ธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

10. การบรกิารหรอืการผ่าตดัทีไ่ม่จ าเป็นหรอืเพื่อการฉ้อโกง 
11. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรกัษาสิว ฝ้า กระ รงัแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรอื การรกัษาเพื่อแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกิด
อุบตัเิหตุ เพื่อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานไดอ้ย่างเดมิ 

12. ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลที่เกดิจากแพทย์ที่เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้อา
ประกนัภยั 
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13. การปลูกฝี หรอืการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ภายหลงัการถูกสตัวท์ ารา้ย และวคัซนี
ป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

14. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถึงเจต็สกดี้วย แข่งส
เกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน  

15. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
16. การบาดเจบ็ที่เกดิขึ้นขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที่มคีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะที่ถูกจบักุม หรอืหลบหนีการ

จบักุม 
 17. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้จากการกระท าของผูเ้อาประกันภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 มลิลิกรมั
เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิด้จดทะเบยีนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 

19. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
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TA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
 
ควำมคุ้มครองเพ่ิมเติม 
การสญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้แต่ข้อมือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย

สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่ าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
ไดย้นิ 

หมายถงึ การสญูเสยีสมรรถภาพในการไดย้นิอย่างถาวร 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
พดู 

หมายถงึ การสญูเสยีความสามารถในการเปล่งเสยีงสามในสีป่ระเภทที่ประกอบกนัเป็นการพดู คอื
เสยีงทางรมิฝีปาก เสยีงจากโพรงปาก เสยีงจากลิ้น และเสยีงจากเพดานปาก หรอืการ
สูญเสยีเสน้เสยีงอย่างถาวรสิ้นเชิง หรอืความเสยีหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูด 
อนัเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพดูได้ 

การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไม่มทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพ

อื่นๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 
 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้คุ ้มครองการสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบตัเิหตุ
และท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชีวติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิภายใน 180 วนันับแต่วนัที่เกิดอุบตัิเหตุ หรอืการ
บาดเจบ็ที่ได้รบัท าให้ผู้เอาประกนัภัยต้องรกัษาตวัติดต่อกนัในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชีวติ
เพราะการบาดเจบ็นัน้เมื่อใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหด้งันี้ 

 
1. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการเสยีชวีติ 
2. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนัน้ได้

เป็นไปตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืนนับแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืมขี้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

3. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเท้าสองขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง 
4. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 
 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของหแูละการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดู 
 75% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู2 ขา้ง  
7.  60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื  
8.  60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 
10.  15% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู1 ขา้ง 

 
บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมสนิไหมทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีสู่งสุดรายการเดยีวเท่านัน้ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะ

จ่ายค่าสนิไหมทดแทนส าหรบัผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ครองนี้รวมกนัไม่เกินจ านวนเงนิดงัระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยั หาก
บรษิทัจา่ยค่าสนิไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ยงัไม่เตม็จ านวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนสิน้สุดระยะเวลา
เอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 
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ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสยีชีวติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบตัเิหตุ TA6) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี้ 

1. การบาดเจบ็ที่เกิดขึน้จากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั
เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

2. การไดร้บัเชือ้โรคปรสติ เวน้แต่การตดิเชือ้โรคหรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน ้า ซึง่เกดิจากบาดแผลทีไ่ดร้บัมาจากอุบตัเิหตุ 
3. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
4. ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม 

(เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน 
5. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขึ้นหรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิด้จดทะเบยีนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ

มไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์
6. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนี  การจบักุม 
9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 
10. ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน ้ามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 
11. ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัลงมอืท างานดงัต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม ้ช่างทาส ีช่างตกแต่งหรอืช่าง

ก่อสรา้ง หรอืงานที่เกี่ยวกบัการติดตัง้ งานประกอบ บ ารุงรกัษา หรอืซ่อมแซมเครื่องจกัร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรอืเครื่องจกัรไฮโดรลิก หรอื
ท างานในสถานทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืงานใชแ้รงงานอื่นๆ ทัง้นี้ไม่รวมถงึงานบรหิาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรอืงานประเภทการจดัการ
หรอืงานประกอบอาหาร 

12. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีร่ถจกัรยานยนต์โดยไม่มใีบอนุญาตขบัขีท่ีถู่กตอ้งตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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TA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเคล่ือนย้ำยเพื่อกำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉินหรือกำรเคล่ือนย้ำยกลบัประเทศภมิูล ำเนำ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

ประเทศภูมลิ าเนา หมายถงึ ประเทศใดๆ ที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัสทิธิจากรฐับาลนัน้ให้เป็นพลเมอืงหรอืประเทศที่อยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เมื่อ ผู้เอาประกันภัยได้ร ับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางใน
ต่างประเทศ และจ าเป็นตอ้งเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีี่เหมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเหน็หรอืค าแนะน าของ Travel Assist 
หรอืผูแ้ทนผูม้อี านาจของ Travel Assist เพื่อใหก้ารรกัษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรอืเพื่อน าผูเ้อาประกนัภยั กลบัสู่ประเทศภูมลิ าเนา 
บรษิทัจะจ่ายค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยดงักล่าวโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist  

วธิขีองการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ Travel Assist หรอืตวัแทนผูม้อี านาจของ Travel Assist จะตดัสนิใจและ
ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีาร รูปแบบของการเคลื่อนยา้ยและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจรวมถงึค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทางอากาศ ทางเรอื 
ทางบก ทางรถไฟ หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื่นทีเ่หมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของ การรกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ้่ายทีก่ าหนดนี้เป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัการบรกิารซึง่ก าหนด และ/หรอืจดัเตรยีมการโดย Travel Assist ส าหรบั
การขนส่งหรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทีน่ี้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลบั
ประเทศภูมลิ าเนา TA7) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้าย
กลบัประเทศ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายส าหรบัการบรกิารทัง้ปวงที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งรบัผดิชอบที่จะจ่ายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน
ตารางการเดนิทางอยู่แลว้ 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบรกิารใดๆ ที่ไม่ได้รบัการอนุมตัิและจดัการโดย Travel Assist หรอืผู้แทนผู้มอี านาจของ Travel 
Assist เว้นแต่ว่าผู้เอาประกนัภยั หรอืผู้ร่วมเดินทางของผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถแจ้งต่อ Travel Assist และมเีหตุผลอนัสมควรส าหรบั
ค่าใช้จ่ายเกนิสมควรที่เกดิขึน้และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในที่ใดที่หนึ่ง ในกรณีนี้ บรษิทัสงวนสทิธิในการ
ชดใช้เงนิที่ผูเ้อาประกนัภยัได้ส ารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรบัการบรกิารทัง้หลายเหล่านัน้ เป็นไปตามค่าใช้จ่าย
เช่นเดยีวกนั   ในสภาวะการณ์เช่นนัน้ที่ Travel Assist ก าหนด และมจี านวนเงนิสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์
5.    กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
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TA8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล ำเนำ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

ประเทศภูมลิ าเนา หมายถงึ ประเทศใด ๆ ที่ผู้เอาประกนัภัยได้รบัสทิธิจากรฐับาลนัน้ให้เป็นพลเมอืงหรอืประเทศที่อยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองเมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูเ้อาประกนัภยั 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และท าให้ผู้เอาประกนัภยัเสียชีวติภายใน 30 วนันับจากวนัที่เกิดการบาดเจ็บหรอืการ
เจ็บป่วยนัน้ Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อี านาจของ Travel Assist จะด าเนินการจดัเตรยีมการน าศพหรอือฐัิของผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่
ประเทศภูมลิ าเนา โดยบรษิทัจะจ่ายค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้ส าหรบัการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนาโดยตรงให้แก่ Travel Assist ตาม
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ค่าใชจ้่ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ดม้กีารส ารองจ่ายไปก่อน บรษิทัจะชดใชค้นืใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยัตาม
จ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการบรกิารต่างๆ และการเตรยีมการของผู้จดัการศพ (สปัเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การ
ฌาปนกจิศพ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนัทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ 

 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนา TA8) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนา อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้า่ยส าหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีบุ่คคลอื่นตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อผูเ้อาประกนัภยัหรอื ค่าใชจ้่ายใดๆทีร่วมอยู่ใน
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางแลว้ ซึง่บุคคลผูจ้ดัการเดนิทาง หรอืบรษิทัผูข้นส่งตอ้งรบัผดิชอบ 

2. ค่าใชจ้่ายใดๆ เพื่อการขนส่งศพของผูเ้อาประกนัภยัซึง่ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิและจดัเตรยีมการโดย Travel Assist  
3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์ 
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
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TA11 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพ่ือเย่ียมผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำล 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

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

บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบยีส่บิ (20) ปีบรบิูรณ์ 
 
ควำมคุ้มครอง 
 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภัยต้องเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยใน ในต่างประเทศ
ตดิต่อกนันานเกินห้า (5) วนั และอาการของผู้เอาประกนัภยัท าให้ไม่สามารถเคลื่อนยา้ยกลบัได้ และไม่มสีมาชกิของครอบครวัที่บรรลุนิติ
ภาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าเดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง
หรอืค่าเดนิทางทางเรอื ตามค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิรวมทัง้จ่ายค่าที่พกัและค่าอาหารสูงสุดวนัละ 10,000 บาท ใหแ้ก่สมาชกิของครอบครวัหรอื
เพื่อนของผู้เอาประกนัภยั สูงสุด 2 คน ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เพื่อให้
สมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  

Travel Assist หรอืผู้แทนผู้มอี านาจของ Travel Assist จะเป็นผู้ด าเนินการจดัหาตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชัน้ประหยดั ตัว๋รถไฟ
ชัน้หนึ่งหรอืตัว๋เรอืโดยสาร ส าหรบัสมาชกิของครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัหรอืเพื่อนจ านวนสงูสุดไม่เกนิ 2 คน ในการเดนิทางไปเยีย่มไข้
และ Travel Assist จะชดเชยค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไปจรงิส าหรบัการตอ้งอยู่เพื่อการเยีย่มไขน้ี้จนกว่าเอาประกนัภยัจะไดร้บัการรบัรองโดยแพทย์
ว่าสามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได้ แตท่ัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ทัง้นี้หาก
สมาชกิของครอบครวั หรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัที่จะเดนิทางไปเยีย่มไขผู้เ้อาประกนัภยัไม่ได้เดนิทางออกจากประเทศไทย ค่าใชจ่้าย
ในการเดนิทางทีเ่กดิขึน้จะตอ้งไม่เกนิกว่าค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางจากประเทศไทย 
 การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งสามารถเรยีกรอ้งคา่สนิไหม
ทดแทนผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อช่วยจดัการพธิศีพหรอืผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทโีรงพยาบาล 
(ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถเรยีกรอ้งทัง้สองขอ้ตกลงคุม้ครองพรอ้มกนัได ้
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TA12 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์รำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน 

 
ควำมคุ้มครอง 
 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นต้องพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะ
ผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยที่เกดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางต่างประเทศ 
บรษิัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นจ านวน 3,000 บาทต่อวนันับตัง้แต่วนัแรกที่เข้ารบัการรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน และในกรณีผู้เอาประกนัภยัจะต้องเขา้รบัการรกัษาต่อในประเทศไทย ผู้เอา
ประกนัภยัจะต้องเขา้พกัรกัษาตวัต่อในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในและบรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชย
รายวนัใหแ้ก่ ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวน 1,000 บาทต่อวนัโดยจะจ่ายเงนิชดเชยใหภ้ายหลงัระยะเวลาทีเ่ขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลแลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน TA12) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่ก าเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื่อพกัผ่อนหรอืเพื่ออนามยั การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใดที่มไิดเ้กี่ยวขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอื

การเจบ็ป่วย 
4. การรกัษาโรคทางพนัธุกรรมทุกชนิด 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นการรกัษาแผนปจัจุบัน รวมถึง การรกัษาโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative 

Medicine) ไดแ้ก่ การฝงัเขม็ ธรรมชาตบิ าบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดูก (Chiropractic) 
8. การบรกิารหรอืการผ่าตดัทีไ่ม่จ าเป็น 
9. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ ลดความอว้น หรอืการรกัษาเพื่อแกไ้ขความบกพร่องของร่างกาย การศลัยกรรมเสรมิสวย 

(Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่ าเป็นตอ้งกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุเพื่อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมา
ท างานไดอ้ย่างเดมิ 

10. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้ขณะที่ผูเ้อาประกนัภัยแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถึง เจต็สกดี้วย แข่งส
เกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน 
 11. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้จากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ 

 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

12. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิด้จดทะเบยีนเพื่อ
บรรทกุผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 

13. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
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TA16 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิกกำรเดินทำง 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

 
การบาดเจ็บสาหัสหรอืการ
เจบ็ป่วยหนัก 

หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึ่งต้องได้รบัการรกัษาโดยแพทย์ที่มใีบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนักนัน้ เป็นผลใหผู้เ้อาประกนัภยัได้รบัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไม่สมควรทีจ่ะเดนิทางหรอืเดนิทางต่อไปส าหรบัการเดนิทางนัน้ 

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

 
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัอนัมสีาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่ระบุ
ในขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั ก่อนวนัออกเดนิทางจากประเทศไทย (ยกเวน้เหตุการณ์ตามขอ้ 4) ดงันี้ 
 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครวั ท าให้ผู้เอา
ประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการได ้  
 2. การเกดิการนัดหยุดงานขึน้โดยไม่คาดคดิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้
เอาประกนัภยั ท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการได ้

3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายบงัคบัจากศาล 
4. เมื่อที่พกัอาศยัของผู้เอาประกันภยัที่ใช้เป็นที่อยู่อาศยัถาวรได้รบัความเสยีหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ น ้าท่วมหรอื ภัย

ธรรมชาตคิล้ายกนั เช่น พายุใต้ฝุ่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนวนัออกเดนิทางท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทาง
ตามก าหนดเวลาได ้ 
 บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิขึน้
หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงนิมดัจ าค่าเดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า และ/หรอืค่าทีพ่กั ค่าอาหารทีผู่เ้อาประกนัภยัได้
จ่ายไปล่วงหน้าเฉพาะการสูญเสยีหรอืความเสยีหายซึ่งไม่ได้รบัการชดใช้จากแหล่งอื่น และเป็นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรอืการบอกเลิก
การเดนิทางก่อนวนัเริม่ตน้การเดนิทางและ/หรอืค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย ความคุม้ครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะ
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางนัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง TA16) 
 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุม้ครองการเลื่อนหรอืการบอกเลิกการเดินทางอนัเกิดจากหรอื สบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการควบคุม หรอืกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล  
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้สนิ หรอืการขาดการช าระหนี้สนิของบรษิทัจดัการท่องเที่ยวหรอืผูท้ า

การขนส่งอนัเป็นสาเหตุใหม้กีารบอกเลกิการเดนิทาง 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ที่ได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัอื่นที่ยงัมผีลบงัคบั หรอืโครงการของ

รฐับาล หรอืการทีจ่ะไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น ได้แก่ โรงแรม สายการบนิ บรษิทัจดัการท่องเที่ยว หรอืผูด้ าเนินการอื่นใดที่เกีย่วกบัการ
เดนิทาง อาหาร และทีพ่กั 

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

จากอุบตัเิหตุของผูเ้อาประกนัภยั หรอืสมาชกิของครอบครวั) 
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TA17 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจี้เคร่ืองบิน 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

การบาดเจ็บสาหัสหรือการ
เจบ็ป่วยหนัก 

หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัซึง่ตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนักนัน้เป็นผลให้ผู้เอาประกนัภยัได้รบัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไม่สมควรทีจ่ะเดนิทาง หรอืเดนิทางต่อไปส าหรบัการเดนิทางนัน้ 

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

 
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ของผูเ้อาประกนัภยัที่ได้ช าระไปส าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าที่พกั 
และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง และ/หรอืค่าปรบัหรอืค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตามมา จากการที่ผูเ้อาประกนัภยัต้องเดนิทางกลบั
ประเทศไทยก่อนก าหนดเนื่องจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนัก และแพทยแ์นะน าใหเ้ดนิทางกลบั 
2. เครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี ้
3. สมาชกิของครอบครวั หรอืเพื่อนเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ หรอืไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วยโดยไม่คาดหมาย 
4. ภยัธรรมชาต ิเช่น พายุไตฝุ้น่ แผ่นดนิไหว เป็นตน้ ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการต่อไปได ้
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา

ประกนัภยั หรอื 
6. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย ์
บรษิทัจะชดใช้ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรบั

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเพิม่ขึน้โดยทางเครื่องบนิ ทางบก หรอืทางเรอื (ค่าโดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่ป็นไปได้) หรอืค่าที่พกัที่เกดิขึน้
และการสูญเสยีค่าเดนิทาง และ/หรอืค่าที่พกัที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า หรอืที่ผูเ้อาประกนัภยัต้องถูกรบิมดัจ าหลงัจากเริม่ตน้การเดนิทางอนัเป็น
ผลมาจากสาเหตุข้างต้น ทัง้นี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางเนื่องจากถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตาม
ค าแนะน าของแพทย ์

ความคุ้มครองนี้มีผลบังคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภัยได้เอาประกนัภัยก่อนการรบัทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการลด
จ านวนวนัเดินทางดงักล่าว ผูเ้อาประกันภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนผลประโยชน์   ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนั
เดนิทาง และผลประโยชน์การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง (ถา้ม)ี ส าหรบัเหตุการณ์เดยีวกนั พรอ้มกนัได ้

 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครื่องบนิ TA17) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุม้ครองค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจี้เครื่องบินอนัเกดิจากหรอื
สบืเนื่องจาก โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงไดเ้ป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์
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TA19 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรสูญหำยของเงินส่วนตวั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

เงนิส่วนตวั หมายถงึ เงนิสด ธนบตัร เชค็เดนิทาง หรอืดราฟท ์ทัง้นี้ไม่รวมถงึบตัรเครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง  

ใบหุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ความรบัผดิส่วนแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกของการสญูหายในแต่ละครัง้และทุกครัง้ทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้ง

รบัผดิชอบเอง 

บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารทีผู่โ้ดยสารช าระค่าโดยสารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางบก ทางน ้า หรอืทาง

อากาศ ซึง่ด าเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพื่อการขนส่งอย่างถูกตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืที่ผูอ้ืน่เป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏรอ่งรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซึง่ไดเ้ขา้ไปหรอืออกจากสถานทีท่ีเ่กบ็

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โดยการใชก้ าลงัอย่างรุนแรง และท าใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายที่

เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนตอ่ตวัสถานทีท่ี่เกบ็ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั จากการใชเ้ครื่องมอื วตัถุ

ระเบดิ ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย ์หรอืการปลน้ทรพัย ์รวมทัง้ความสญูเสยีหรอื

ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทษุรา้ย หรอืขูเ่ขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพื่อให้

ความสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รอืการพาทรพัยน์ัน้ไป หรอืใหย้ืน่ใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอืยดึถอื

เอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอืกระท าความเสยีหายแก่เครื่องใช ้กระเป๋า หรอืถุงทีเ่กบ็ทรพัยเ์พื่อการ

ลกัทรพัยน์ัน้ หรอืปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

 
ควำมคุ้มครอง 
 บรษิัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงนิส่วนตวัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั ในกรณีที่เงนิส่วนตวัของผู้เอาประกนัภยัเกิดการสูญหาย 
เนื่องจากถูกชงิทรพัย ์ปล้นทรพัยห์รอืโจรกรรม ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศตามจ านวนเงนิทีส่ญูหายจรงิไม่เกนิจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัสูงสุดที่เอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความเสยีหายส่วนแรก
เป็นจ านวนเงนิหนึ่งพนั (1,000) บาทของการสญูหายแต่ละครัง้และทุกๆ ครัง้ทีเ่กดิการสญูหาย  

ทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวแก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจที่มอี านาจในท้องที่ทีเ่กดิเหตุ ภายใน 24 ชัว่โมงนับ
จากทีเ่กดิเหตุนัน้และการเรยีกรอ้งใหช้ดใชส้ าหรบัการสญูหายดงักล่าวตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจประกอบดว้ยทุกครัง้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั TA19) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตดุงันี้ 
1. การสญูหายหรอืผลสบืเนื่องจากการสญูหายของบตัรเครดติทุกชนิด บตัรโดยสารในการเดนิทาง ใบหุน้ และเอกสารตัว๋เงนิ 
2. ในกรณีที่ไม่มกีารรายงานการสูญหายที่เกดิขึน้ของเงนิส่วนตวักบัเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มอี านาจในท้องที่เกดิเหตุภายใน 24 

ชัว่โมงภายหลงัจากเกดิเหตุ และไม่มบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ  



    
         Travel Guard International 
             Policy Wording 

 

AIG Policy Wording TG International – Individual_ 01/20 
© American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

Page.23 

3. ในกรณีทีก่ารสูญหายของเงนิส่วนตวัทีเ่ป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลมื การละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแล
รกัษาและป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรพัย์สินนัน้ตลอดจนถึงการสูญหายของเงนิส่วนตวัอันเนื่องมาจากการ
แลกเปลีย่นสกุลเงนิหรอืการลดค่าของเงนิ 

4. ในกรณีที่การสูญหายของเช็คเดนิทาง โดยที่ไม่ได้มกีารรายงานการสูญหายต่อธนาคาร หรอืตวัแทนที่ออกเช็คเดินทาง
ดงักล่าวใหภ้ายหลงัเกดิเหตุทนัท ี

5. ในกรณทีีก่ารสญูหายของเงนิส่วนตวัทีไ่ม่สามารถพสิจูน์หลกัฐานได ้หรอืการถูกลว้งกระเป๋า 
6. การสูญหายของเงนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถ

ครองสตไิด ้ 
  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

7. การสญูหายของเงนิส่วนตวัขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. การสญูหายของเงนิส่วนตวัขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม 
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TA20 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
ความรบัผดิส่วนแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบเองส าหรบัการสญูเสยีหรอืความ

เสยีหาย ในแต่ละครัง้และทุกๆ ครัง้ 

ทรพัยส์นิส่วนตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใช้ที่ใช้ประจ าในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัว่ไปจะไม่น าติดตวัไปในขณะเดินทาง ได้แก่ 
เสื้อผา้ที่ไม่จ าเป็นส าหรบัการเดนิทาง เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้าน เป็น
ตน้ 

ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นที่ระลกึถงึเหตุการณ์ สถานที ่หรอืสิง่ต่างๆ ที่จ าหน่าย หรอืให้
เป็นทีร่ะลกึ 

เครื่องประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมอื สรอ้ยคอ ก าไล ต่างหู จี้ เพชร ทอง เงนิ รวมถึงเครื่องทอง 
หรอืเครื่องเงนิทัง้ปวงและนาฬกิาทีส่วมใส่เป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอร์นิเจอร์ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา เสื้อผ้า และทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั หรือสมาชิก
ครอบครัว หรือคนรับใช้ในบ้านที่อาศัยอย่างถาวรอยู่กับผู้เอาประกันภัย ยกเว้นโฉนด 
พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ เชค็ เชค็เดนิทาง หลกัทรพัย์ เอกสารทุกประเภท เงนิ
สด ธนบตัร 

สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบั อญัมณี พระเครื่อง หรอืหนิมคี่า หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว์ 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัย์ที่ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งได้เขา้ไปหรอืออกจากสถานที่ที่เก็บ
ทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั โดยการใช้ก าลงัอย่างรุนแรง และท าใหเ้กดิร่องรอยความเสียหายที่
เห็นได้อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกันภยั จากการใช้เครื่องมอื วตัถุ
ระเบิด ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย์ หรอืการปล้นทรพัย์ รวมทัง้ความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใช้ก าลงัประทุษรา้ย หรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใช้ก าลังประทุษรา้ยเพื่อให้
ความสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รอืการพาทรพัยน์ัน้ไป หรอืใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัย์นัน้ หรอืยดึถอืเอา
ทรพัย์นัน้ไว้ หรอืกระท าความเสยีหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรอืถุงที่เก็บทรพัย์เพื่อการลัก
ทรพัยน์ัน้ หรอืปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

  
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยน าติดตัวไปด้วยและได้รบัการสูญเสียหรอืความเสยีหายในระหว่างระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1. ขณะที่กระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรอืบรษิัทผู้ขนส่ง การสูญเสยี
หรอืความเสยีหายเช่นว่านี้ตอ้งได้รบัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝา่ยบรหิารของโรงแรมนัน้ หรอืฝา่ยบรหิารของบรษิทัผูข้นส่งนัน้ 
หรอื 
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2. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายจากการถูกชงิทรพัย์ โจรกรรม หรอืปลน้ทรพัย์เพื่อเอากระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั 
และการสูญเสยีหรอืความเสยีหายนัน้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ที่เกดิการสูญเสยีหรอืความเสยีหายภายใน 24 
ชัว่โมงนับจากทีเ่กดิเหตุนัน้ การเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจเช่นว่านัน้ 

บรษิัทจะชดใช้ให้ส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผา้หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัที่อยู่ภายในกระเป๋า
เดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางหรอืเมื่อกรมธรรมป์ระกนัภยันี้สิน้สุดลงตามเวลาทีร่ะบุไว ้แล้วแต่ว่าเหตุการณ์
ใดจะเกดิขึน้ก่อน ซึง่บรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี้ 

1.  บรษิัทจะชดใช้การสูญเสยีหรอืความเสียหายของสิง่ของไม่เกินจ านวนเงนิต่อชิ้น คู่ หรือชุด ทัง้นี้ไม่เกินจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.  บรษิทัอาจเหน็ควรใหช้ดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซมในกรณีที่สิง่ของนัน้ๆ 
มอีายุไม่เกนิ 1 ปี 

3.  บรษิทัอาจชดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใช้โดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมื่อ
เป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสื่อมราคาในกรณทีีส่ ิง่ของนัน้ๆ มอีายุเกนิ 1 ปี 
  
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจ้งการสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึน้ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรอืเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบอากาศยาน 
เรอื หรอืยานพาหนะทีผู่เ้อาประกนัภยัก าลงัเดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจ้งการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเป็นหนังสอืจากผูม้อี านาจของ
ยานพาหนะนัน้ๆ เวน้เสยีแต่ว่าไม่อาจจะกระท าการดงักล่าวได ้เนื่องจากเหตุจ าเป็นหรอือยู่ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และท าใหท้ีผู่เ้อาประกนัภยั
ไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องกระท าการอนัสมควรทัง้ปวง เพื่อป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั และถ้าหาก
ทรพัย์สนิทีว่่านัน้สูญหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ เจา้หน้าทีโ่รงแรม บรษิทัขนส่ง หรอืผูม้อี านาจของที่
ท าการสถานีขนส่งปลายทางอย่างทนัทอีกีดว้ย 

3. ในกรณีบรษิทัไดจ้่ายค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้แลว้ บรษิทัจะเขา้รบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยัเพื่อใช้
สทิธเิรยีกรอ้งต่อต่อบุคคลใดๆ หรอืองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิัทได้จ่ายค่าสนิไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องให้
ความร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พรอ้มด าเนินการเท่าที่จ าเป็น เพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้และจะต้องไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อบรษิทั  

4. ผูเ้อาประกนัภยัต้องด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพื่อใหก้ระเป๋าเดนิทางพรอ้มทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการดูแลตามสมควร 

5. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบส าหรบัความเสยีหายส่วนแรกต่อการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ในจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุกๆ การสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน
ในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั  ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คอนัเนื่องจากภยัธรรมชาต ิขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์
ความคุม้ครองเครื่องประดบั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อนิ-วนั และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์
การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวั 
TA20) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้  ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรอืความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตัว 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ทรพัย์สนิต่อไปนี้จะไม่ได้รบัความคุ้มครอง ได้แก่ สตัว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครื่องยนต์ 
ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ผลไม้ สิ่งของที่เน่าเสยีได้ เครื่องอุปโภคบรโิภค สิง่ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ สิง่ประดิษฐ์ 
ภาพเขยีน ศลิปวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื่องประดบั สิง่ของมคีา่ เครื่องดนตร ีเลนสห์รอืคอนแทคเลนส์ เก้าอีม้ลี้อส าหรบัคนพกิาร ฟนัปลอม 
ขาแขนปลอม ใบหุ้น หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบัตร เหรยีญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของที่ระลกึ บตัร
ประจ าตวั ใบขบัขี ่เอกสารเดนิทาง 
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 2. การสูญเสียหรอืความเสยีหายที่มีสาเหตุมาจากการสกึหรอ การเสื่อมสภาพ แมลงหรอืสตัว์กดักิน หรอืแทะ ความช ารุด
บกพร่องที่ไม่เห็นประจกัษ์ชดั หรอืความเสยีหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากด าเนินการใดๆ เพื่อท าการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรอืการ
ดดัแปลง การแกไ้ขทรพัยส์นิใดๆ 

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

ด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว 
5. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาจากการยดึทรพัย์ การท าลายหรอืการกกักันทรพัย์ภายใต้กฎข้อบงัคบัของด่าน

กกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัย์ตามค าสัง่ของเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย การขนส่งสนิคา้ผดิกฎหมาย การ
ขนของเถื่อน หรอืกระท าการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

6. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่ได้รบัการชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัอื่น 
การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื่นใด 

7. การสูญเสยีหรอืความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัของผู้เอาประกนัภยัที่ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุ
ไปรษณีย ์หรอืส่งทางเรอื หรอืจดัส่งแยกต่างหากโดยมไิดไ้ปดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัที่ผูเ้อาประกนัภยัวางทิ้งไว ้หรอืลมืทิ้งไวใ้นสถานที่
สาธารณะ หรอืยานพาหนะใดๆ  

9. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไวก้่อนตามสมควร
เพื่อความปลอดภยัของทรพัยส์นินัน้ 

10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือุปกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของข้อมูลที่บนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ บตัรบนัทึกข้อมูล หรอืสิง่อื่นใดใน

ท านองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
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TA21 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรสญูเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำง ทรพัยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ 
 อนัเน่ืองมำจำกภยัธรรมชำติ 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

 
ควำมคุ้มครอง 

บรษิทัจะชดใช้ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามที่สูญเสยีหรอืเสยีหายจรงิสงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั ส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางรวมถงึเสื้อผา้ของผูเ้อาประกนัภยัที่อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
ทรพัย์สนิส่วนตวัรวมถงึคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กที่ผู้เอาประกนัภยัน าติดตวัไปด้วยหรอืที่ซื้อมาในขณะเดนิทางในต่างประเทศซึ่งได้รบัความ
เสยีหายจากภยัธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็นต้น) ที่เกิดจากสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภยั ณ 
จุดหมายปลายทางทีก่ าหนดไวร้ะหว่างทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  

หากทรพัย์สนิส่วนตัวรายการใดของผู้เอาประกนัภัยไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมบรษิัทจะพิจารณาการเรยีกร้องค่าชดเชยเสมือนว่า
ทรพัยส์นิรายการนัน้สญูหาย 

บรษิทัจะชดใช้ใหไ้ม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรบั ทรพัย์สนิหนึ่งชิ้น หรอื
หนึ่งคู่ หรอืหนึ่งชุด ซึ่งจ านวนความรบัผดิสูงสุดส าหรบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คจะระบุไวต้ารางกรมธรรม์ประกนัภยัเช่นเดียวกนั บรษิทัอาจ
ชดใช้โดยเลือกที่จะจดัทดแทนหรอืซ่อมแซมโดยค านึงถึงความสกึหรอ และค่าเสื่อมราคาด้วย อนึ่ง ค่าเสื่อมราคาอาจไม่มผีลบงัคบัต่อ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คทีซ่ื้อมาภายในเวลาไม่ถงึ 1 ปีนับจากวนัที่เกดิอุบตัเิหตุ ถ้าผูเ้อาประกนัภยัสามารถแสดงเอกสารประกอบการเรยีกรอ้ง 
อาท ิตน้ฉบบัใบเสรจ็ หรอืตน้ฉบบัใบรบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้ 
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจหรอืผูม้อี านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม และสายการ 
บนิที่มอี านาจควบคุมดูแลสถานทีท่ี่เกดิการสูญเสยีหรอืความเสยีหาย ภายในยีส่บิสี ่(24) ชัว่โมงนับจากเกดิเหตุการณ์ และตอ้งแนบบนัทกึ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อี านาจหน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

2. ผูเ้อาประกนัภยัต้องด าเนินการทุกประการเท่าที่จะกระท าได้เกี่ยวกบักระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั รวมถงึคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กโดย 

ก) ไม่ทิง้ไวใ้นสถานทีส่าธารณะโดยไม่มผีูดู้แล และ 
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวถิีทางตามสมควร เพื่อให้กระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ปลอดภยั  

ทรพัยส์นิส่วนตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปด้วยในการเดนิทาง 
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก หมายถงึ คอมพวิเตอร์กระเป๋าหิ้วครบชุด รวมทัง้ส่วนประกอบ หรอือุปกรณ์ประกอบที่เป็นอุปกรณ์

มาตรฐานของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่วนคอมพิวเตอร์มือถือ (handheld computer) หรอื
เครื่องมอืพกพาใดๆ จะไม่ถอืว่ารวมอยู่ในประเภทนี้ 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใช้ทีใ่ช้ประจ าในบ้านโดยปกตแิล้วบุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ 
เสื้อผ้าที่ไม่จ าเป็นส าหรบัการเดนิทาง เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้าน 
เป็นตน้ 

สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอรน์ิเจอร ์สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา เสือ้ผา้ และทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั หรอืสมาชกิ
ครอบครวั หรือคนรบัใช้ในบ้านที่อาศัยอย่างถาวรอยู่กับผู้เอาประกันภัย ยกเว้นโฉนด 
พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สัญญาใช้เงนิ เช็ค เช็คเดินทาง หลกัทรพัย์ เอกสารทุกประเภท 
เงนิสด ธนบตัร 

เครื่องประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ก าไล ต่างหู จี ้เพชร ทอง เงนิ รวมถงึเครื่องทอง 
หรอืเครื่องเงนิทัง้ปวงและนาฬกิาทีส่วมใส่เป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบั อญัมณ ีหรอืหนิมคี่า หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว ์
ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของที่เป็นสญัลักษณ์ หรอืเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรอืสิง่ต่างๆ ที่จ าหน่าย 

หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 
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 สิง่ของที่เป็นคู่หรอืชุดจะถือว่าเป็นสิ่งของหนึ่งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ่งคู่ กล้องถ่ายรูปและเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบ
มาตรฐาน 

การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งสามารถเรยีกร้องค่าสินไหม
ทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรอืความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรอืทรพัย์สินส่วนตัว ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิขอ้ตกลง
คุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเครื่องประดบั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อนิ-วนั (ถ้าม)ี ได้
เพยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั 
รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุก๊อนัเนื่องจากภยัธรรมชาต ิTA21) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั รวมถึง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ดงัต่อไปนี้ 

1. ทรพัย์สนิต่อไปนี้จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สตัว์ รถยนต์ (รวมถงึอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครื่องยนต์ 
ยานพาหนะอื่นใด สกีหมิะ ผลไม้ สิง่ของที่เน่าเสยีได้ เครื่องอุปโภคบรโิภค สิง่ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ สิง่ประดษิฐ ์
ภาพเขยีน ศิลปวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื่องประดบั สิง่ของมคี่า เครื่องดนตร ีเลนส์ หรอืคอนแท็คเลนส์  เก้าอี้มลี้อส าหรบัคนพกิาร ฟนั
ปลอม แขนขาปลอม ใบหุ้น หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของที่ระลกึ 
บตัรประจ าตวั ใบขบัขี ่เอกสารเดนิทาง 

2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการสกึหรอ การเสื่อมสภาพ แมลงหรอืสตัวก์ดั กนิ หรอืแทะ ความช ารุดบกพร่อง
ทีไ่ม่เหน็ประจกัษ์ชดั หรอืความเสยีหายที่เกดิขึน้จากการด าเนินการใดๆ เพื่อท าการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรอืการดดัแปลง การ
แกไ้ขทรพัยส์นิใด ๆ 

3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์ทีเ่ช่า ใหเ้ช่า หรอืเช่าซื้อ  
4. การสูญเสยี หรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตั ิสงครามกลางเมอืง การยดึอ านาจ หรอื

การด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว  
5. การสูญเสยี หรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาการยดึทรพัย ์การท าลายหรอืการกกักนัทรพัยภ์ายใต้กฎขอ้บงัคบัด่านกกักนั 

หรอืศุลกากร การรบิทรพัยต์ามค าสัง่ของเจา้หน้าที่ของรฐั หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย การขนส่งสนิคา้ผดิกฎหมาย การขนของ
เถื่อน หรอืกระท าการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

6. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีไ่ดร้บัการชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัอื่น 
การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื่นใด 

7. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัที่ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุไปรษณีย ์หรอืส่งทางเรอื 
หรอืจดัส่งแยกต่างหากโดยมไิดไ้ปกบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดินทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คของผู้เอาประกนัภยัที่วางทิ้งไว ้
หรอืลมืทิง้ไวใ้นสถานทีส่าธารณะหรอืยานพาหนะใดๆ   

9. การสูญเสียหรอืความเสยีหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไว้ก่อนตาม
สมควรเพื่อความปลอดภยัของของทรพัยส์นิดงักล่าว 

10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือุปกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มลูทีบ่นัทกึในเทป แผ่นบนัทกึขอ้มลู แผ่นดสิก์ หรอืวสัดุอื่นใดในท านองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
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TA23 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองเอกสำรกำรเดินทำง 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่งทางบก ทางน ้า หรอืทาง

อากาศ ซึง่ด าเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพื่อการขนส่งอย่างถูกตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ี่ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งไดเ้ขา้ไปหรอืออกจากสถานทีท่ี่เก็บ
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โดยการใชก้ าลงัอย่างรุนแรง และท าใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายที่
เหน็ได้อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั จากการใช้เครื่องมอื วตัถุ
ระเบดิ ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย ์หรอืการปลน้ทรพัย ์รวมทัง้ความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 
 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใช้ก าลงัประทุษรา้ย หรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพื่อให้
ความสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นัน้ไป หรอืใหย้ื่นให้ซึ่งทรพัย์นัน้ หรอืยดึถอื
เอาทรพัย์นัน้ไว ้หรอืกระท าความเสยีหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรอืถุงที่เก็บทรพัย์เพื่อการ
ลกัทรพัยน์ัน้หรอืปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

ควำมคุ้มครอง 

บรษิัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภัยตามที่เกิดขึ้นจรงิ สูงสุดไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยันี้ ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขอรบัหนังสอืเดนิทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดนิทางและเอกสารการเดนิทางที่เกี่ยวขอ้ง
อื่นๆ แทนเอกสารที่สูญหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พกัที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อจดัหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดินทางที่สูญหาย
เนื่องจากผู้เอาประกันภยัถูกชิงทรพัย์ ปล้นทรพัย์หรอืโจรกรรม หรอื ภยัธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็นต้น) ขณะที่อยู่ใน
ต่างประเทศ  

ทัง้นี้ ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มอี านาจในท้องที่เกดิเหตุภายใน 24 ชัว่โมง นับ
จากทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้ และการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจะตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง TA23) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่าย หรอืการสูญหายของเอกสารการเดนิทาง อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่ไม่มกีารรายงานการสญูหายที่เกดิขึน้กบัจ้าหน้าที่ต ารวจที่มอี านาจในท้องทีเ่กดิเหตุ ภายใน 24 ชัว่โมงภายหลงั
จากเกดิเหตุ และไม่มบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ  

2. ในกรณีที่การสูญหายที่เป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรกัษาและ
ป้องกนัไวก้่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภยัของหนังสอืเดนิทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดนิทางและเอกสารการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ
นัน้ 

3. ในกรณีทีค่่าขอเอกสารการเดนิทาง และ/หรอื ค่าวซี่า ส าหรบัประเทศทีไ่ม่อยู่ในแผนการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั  
4. การสญูหายทีไ่ม่ทราบสาเหตุ 
5. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้จากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่

สามารถครองสตไิด ้ 
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 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

6. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมหรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม 
8. การสญูหายเนื่องจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืค่าเสื่อมราคาของเอกสารนัน้ 
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TA24 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

 
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถงึล่าช้าในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง หรอื
สายการบนิส่งไปผดิสถานที่ หรอืสูญหายชัว่คราวหลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถงึจุดรบักระเป๋าเดนิทาง ณ จุดหมายปลายทางตาม
ก าหนดการในต่างประเทศและในประเทศไทย บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัการซื้อเสือ้ผา้ เครื่องแต่งตวั หรอืเครื่องใช้
ส่วนตวัทีจ่ าเป็นเร่งด่วนทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้ ารองจ่ายไปก่อนดงันี้ 
 1. หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 8 ชัว่โมง บรษิทัจะชดใช้เงนิคนื
ตามที่ผู้เอาประกนัภยัได้ส ารองจ่ายไปจรงิล่วงหน้าสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 2. หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 16 ชัว่โมง หากกระเป๋าเดนิทาง 
ยงัไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัจะชดใช้เงนิคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวนเงนิที่เพิม่เตมิจาก
ขอ้ 1 อกีไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 3.  หลังจากผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 24 ชัว่โมง หากกระเป๋า
เดนิทางยงัไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวนเงนิทีเ่พิม่เตมิ
จากขอ้ 2 อกีไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบบันี้ บรษิัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน
จ านวนเอาประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และทัง้นี้ผู้เอาประกันภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกร้องค่าสนิไหม
ทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย
ของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 
 บรษิัทจะรบัช่วงสทิธขิองผู้เอาประกนัภยัที่ได้รบัความคุ้มครองต่อบุคคลใดๆ หรอืองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิัทได้จ่าย
ค่าชดเชยไป ในการนี้ผู้เอาประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ  พรอ้มด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อป้องกนั
สทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะต้องไม่กระท าการใดๆ ใหเ้ป็นที่เสยีหายแก่บรษิทั และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ด าเนินการฟ้องรอ้งหลงัจาก
เกดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อบุคคลทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่านัน้ 
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TA25 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน 
 
ควำมคุ้มครอง 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยพลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศส าหรบัการเดินทางทางเครื่องบิน รถไฟ หรอืเรอืเดินทะเล ที่ได้
ยนืยนัการเดนิทางตามตารางการเดนิทางแล้ว ณ จุดที่ต้องมกีารเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อนัเนื่องมาจากการล่าช้าของเครื่องบนิ รถไฟ หรอื
เที่ยวเรอืที่เดนิทางมายงัจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนัน้และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื่นที่จะออกเดนิทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา 8 
ชัว่โมงนับแต่เวลาทีเ่ดนิทางมายงัจุดเปลีย่นถ่ายยานพาหนะ บรษิทัจะชดใชเ้งนิแก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัค่าทีพ่กั โรงแรมเพื่อ 
คา้งคนื ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มทีจ่ าเป็นทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และจะ
ชดใชใ้หเ้พยีงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านัน้ส าหรบัการเดนิทางออกจากประเทศไทยแต่ละครัง้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบนิ TA25) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่าย หรอืการพลาดการต่อเทีย่วบนิอนัเกดิจาก หรอื สบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นผลมาจากการทีผู่เ้อาประกนัภยัพลาดการเดนิทาง ณ จุดเริม่ตน้ทีอ่อกเดนิทางครัง้แรกไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม  
2. ความเสยีหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ได้น าหนังสอืแจ้งจากสายการบิน บรษิัทรถไฟ หรอืบรษิัทเดนิเรอื หรอื

ผูแ้ทนจ าหน่ายบตัรโดยสารหรอืรายการท่องเที่ยวนัน้ระบุถงึสาเหตุของการล่าช้า ระยะเวลาของการล่าช้าของสายการบนิ ขบวนรถไฟ หรอื
เรอืเดนิทะเล  

3. ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนัดหยุดงาน หรอืการประท้วง ซึ่งได้เริ่มขึ้นหรือได้ประกาศก่อนวนัที่ออกกรมธรรม์
ประกนัภยั หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นตัว๋เดนิทาง หรอืวนัทีม่กีารยนืยนัการเดนิทางวนัใดวนัหนึ่งสุดแต่ว่าวนัใดจะมาก่อน  

4. การทีร่ะบบขนส่งมวลชนใชก้ารไม่ไดเ้นื่องจากการนัดหยุดงานหรอืการประทว้งซึง่ไดเ้ริม่ขึน้ หรอืไดป้ระกาศก่อนทที่านจะออก
จากบา้น หรอืสถานทีท่ีท่่านควรทีจ่ะสามารถด าเนินการเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้

5.  จ านวนเงนิทีจ่่ายไปนัน้สามารถจะเรยีกคนืไดจ้ากสายการบนิ รถไฟสายต่างประเทศ หรอืเรอืเดนิทะเล 
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TA27 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

 
บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึง่ไมใ่ช่ญาตทิีพ่กัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และหุน้ส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 
  
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัที่เกดิขึน้โดยเหตุการณ์อนัมไิด้คาดหมายไว้
ของผู้เอาประกนัภยั โดยบรษิทัจะชดใช้ส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของบุคคลภายนอกที่เกดิขึน้ในระยะเวลาการเดนิทางอยู่ใน
ต่างประเทศ ซึ่งผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิตามกฎหมายตามจ านวนเงนิที่สญูเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยั
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรบั 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 
2. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิโดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 

 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 
 ผู้เอาประกนัภยัต้องไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงชดใช้ หรอืยอมรบัผดิต่อบุคคลภายนอก หรอืบุคคลอื่นผู้เสยีหาย หรอืการ
กระท าอนัก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดโีดยไม่ไดร้บัการยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก TA27) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิซึ่งเป็นของผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืที่อยู่ในความครอบครอง หรอืการควบคุม

ตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิ ซึง่ถอืเอาสทิธติามสญัญา 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกี่ยวข้องกับผูเ้อาประกนัภยัซึ่งกระท าโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรอืกระท าโดยประมาท

เลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
4. การมกีรรมสทิธิ ์การครอบครอง การใชย้านพาหนะลอ้เลื่อน ยานพาหนะทางน ้า อากาศยาน อาวุธปืน หรอืสตัวเ์ลีย้ง 
5. ความรบัผดิทางการคา้หรอืวชิาชพี 
6. การกระท าของสตัวท์ีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลของผูเ้อาประกนัภยั หรอืทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของควบคุมดูแล 
7. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดอีาญา 
8. ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมในการแขง่รถแรลลี ่
9. ค่าเสยีหายทีก่ าหนดขึน้เพื่อลงโทษเป็นตวัอย่างหรอืค่าเสยีหายทวคีณู 
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TA28 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยค่ำโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉิน 
 
ควำมคุ้มครอง 

บรษิัทจะชดใช้ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่ง
เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยัเพื่อจุดประสงคใ์นการตดิตอ่ขอใชบ้รกิารของ Travel 
Assist เพยีงประการเดยีว ทัง้นี้ แต่ทัง้นี้สงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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TA29 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอปุกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ หมายถงึ ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรอืรถลากถุงกอลฟ์ 
สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานที่ของรฐัหรอืเอกชนซึ่งเปิดหรอืยนิยอมให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใช้บรกิารตามที่

ก าหนดเวลาเปิดใหบ้รกิาร ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม 
 

ควำมคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองดงันี้  

1. การสญูหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ 
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่ผู้เอาประกันภัยน าติดตัวไปรวมถึงที่ซื้อใหม่ใน

ระหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ ในกรณีการสูญหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกดิขึน้ในสถานที่สาธารณะ
ระหว่างระยะเวลาเดนิทางในต่างประเทศ ของผูเ้อาประกนัภยั 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

เมื่ออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ของผูเ้อาประกนัภยัสญูหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ 
หรอืผูม้อี านาจหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการบนิ สนามกอล์ฟหรอืสนามฝึกหดักอล์ฟสาธารณะที่มอี านาจควบคุมดูแล
สถานทีท่ีเ่กดิการสญูหายหรอืความสญูเสยีภายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์ และตอ้งแนบบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูม้ี
อ านาจหน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการทุกประการทีก่ระท าได ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ของตน 
ก) ไม่ถูกวางทิง้ไวโ้ดยไม่มผีูดู้แลในสถานทีส่าธารณะ และ 
ข) ตอ้งจดัการป้องกนัทุกวถิทีางทีส่มเหตุสมผล เพื่อใหอุ้ปกรณ์อยู่ในลกัษณะปลอดภยั 
บรษิทัจะชดใชส้ าหรบัการสญูหายหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ทีเ่กดิขึน้จรงิใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัทัง้นี้

สูงสุดไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ส าหรบัอุปกรณ์หนึ่งชิ้น หรอืหนึ่งคู่ หรอืหนึ่งชุด บรษิัท
อาจจ่ายค่าชดใช้หรอืเลอืกที่จะจดัหาของใหม่มาทดแทน หรอื ซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ โดยหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา ในกรณี
ทีบ่รษิทัประเมนิมลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ไม่คุม้ค่าทีจ่ะซ่อมแซม บรษิทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยัเสมอืนหนึ่งว่าอุปกรณ์นัน้สญูหาย 
 

2. รางวลัพเิศษส าหรบัโฮล-อนิ-วนั 
2.1 ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อนิ-วนั ได้ในการแข่งขนัอย่างเป็นทางการภายใต้ กฎ ระเบยีบ 

ในการแข่งขนัที่จดัขึน้ในสนามกอลฟ์มาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ ในต่างประเทศโดยเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเข้าร่วมแขง่ขนัได้ และ โฮล-อนิ-
วนั ดงักล่าวนี้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองโดยผูแ้ขง่ขนั ผูจ้ดัการสนามและผูจ้ดัการแขง่ขนั ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิด้รบัเงนิรางวลัตามที่ระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.2 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการเล่นกอลฟ์นอกเหนือจากการแขง่ขนัทีไ่ดร้ะบุไว้
ในข้อ 2.1 และ โฮล-อิน-วนัดงักล่าวได้กระท าในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และลงลายมอืชื่อรบัรองโดยผูจ้ดัการสนาม ผูเ้อา
ประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บัรางวลัพเิศษส าหรบัโฮล-อนิ-วนั เพยีง
ครัง้เดยีวตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนัภยัไว ้ 

 
กำรจ ำกดัควำมรบัผิด 

1. ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครอง 
อุปกรณ์กอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั รวมกนัไม่เกนิจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. การประกนัภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบบันี้ ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งสามารถใช้สทิธิ
เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและโฮล-อิน-วนั ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวั หรอืขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความ
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เสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิ(ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลง
คุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั TA29) 

การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายส าหรบัอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอนัเกิดจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การสญูหายหรอืความเสยีหายของลูกกอลฟ์ หรอืไมก้อลฟ์ระหว่างการเล่นจรงิในสนามกอลฟ์ หรอืการฝึกตใีนสนามฝึกซอ้ม 
2. การสูญหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิการสกึหรอ หรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากกระบวนการซ่อม หรอืในขณะที่ท าการ

ซ่อมอนัเป็นผลมาจากความเสยีหายดงักล่าว 
3. การสูญหายหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการกระท าโดยเจตนา หรอืความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อา

ประกนัภยั 
4. การสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการยดึทรพัย ์หรอืยดึหน่วงโดยศุลกากรหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
5. การสญูหายหรอืความเสยีหายทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่นใด 
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TA30 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ 
 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิส่วนแรกใดๆ ของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ส าหรบัรถทีผู่เ้อาประกนัภยัเช่า กรณี
ทีผู่เ้อาประกนัภยัมคีวามรบัผดิตามกฎหมายตอ้งชดใชก้ารสญูหายหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศ   
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

ก) ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบรษิทัรถเช่าทีม่ใีบอนุญาตประกอบธุรกจิรถเช่า 
ข) สญัญาเช่ารถต้องก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซื้อประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึ่งคุม้ครองการสูญหายหรอื ความเสยีหายต่อรถที่

เช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ช่า 
ค) ผูเ้อาประกนัภยัต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทุกขอ้ของบรษิัทรถเช่าภายใต้สญัญาเช่า และเงื่อนไขของผู้รบัประกนัภยัภายใต้

สญัญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทัง้กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิส่วนแรกส าหรบัรถเช่า TA30) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองความรบัผดิส่วนแรกส าหรบัรถเช่าอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสูญหายหรอืความเสียหายที่เกิดจากการขบัขี่รถที่เช่าโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขของสญัญาเช่าหรอื การสูญหายหรอืความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ หรอืเนื่องจากการฝา่ฝืนกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ 
2. การสูญหายหรอืความเสยีหายที่เกดิจากการสกึหรอ การเสื่อมสภาพ ความเสยีหายจากแมลง หรอืสตัว์กดักิน หรอืแทะ 

ความช ารุดบกพร่อง หรอืความเสยีหายทีไ่ม่เหน็ประจกัษ์ 
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            TA32 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง 
 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองในกรณียานพาหนะสาธารณะที่เดนิทางตามตารางเวลาการออกเดนิทางที่ผูเ้อาประกนัภยัได้
เตรยีมการไวว้่าจะใชเ้ดนิทางในต่างประเทศเกดิความล่าชา้เป็นเวลาอย่างต ่าหก (6) ชัว่โมงตดิต่อกนันับจากเวลาทีร่ะบุในแผนการเดนิทาง
ทีใ่หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เนื่องจากสภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอืการนัดหยุดงาน หรอืการปฏบิตังิานอื่นโดยลูกจา้ง
ของยานพาหนะสาธารณะที่ท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได้ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ส าหรบัการล่าชา้ของยานพาหนะสาธารณะนัน้ทุกเวลาหก (6) ชัว่โมงเตม็ต่อเนื่องของความล่าชา้ 
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หมวดท่ี 5:   เอกสำรแนบท้ำย 
ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแย้งกบัข้อความในกรมธรรม์ประกนัภยั ให้ใช้ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายแทน ส่วน

เงื่อนไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื่น ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
 
 

TG Exclusion 1 
เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางทัว่โลก) 
เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่               วนัท าเอกสาร  

ชื่อผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่                      เวลา            สิน้สุดวนัที ่                               เวลา 

เบีย้ประกนัภยั                อากรแสตมป์               บาท ภาษ ี                บาท รวม                        บาท 

 
 เป็นที่ตกลงและเขา้ใจกนัว่า การประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัที่เอกสารแนบท้ายฉบบันี้แนบตดิ ภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยัไม่คุม้ครองถงึความสญูเสยี หรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย หรอืความรบัผดิตามกฎหมายอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
 

1. การเดนิทางไป หรอืการเดินทางผ่าน หรอืการเดนิทางภายในประเทศ Afghanistan, Cuba, Democratic Republic 
of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria 

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

 ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัใหใ้ช้ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วน
เงื่อนไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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สรปุสำระส ำคญั 
กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงทัว่โลก 

Travel Guard Global Travel Insurance 

  
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่เป็นการเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศ

ถิน่ฐานของผูเ้อาประกนัภยั โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 
 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั 
 เป็นระยะเวลาการเดนิทางไปต่างประเทศแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 

1. แบบรายเทีย่ว (Single Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางครัง้เดยีว ความคุม้ครองเริม่ตน้กอ่นผูเ้อาประกนัภยั   เดนิทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและสิน้สุดเมื่อผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนับแต่กลบัถงึ
ประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั   แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน 

2. แบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยมรีะยะเวลาคุม้ครองการเดนิทางแต่
ละครัง้เช่นเดียวกับแบบรายเดี่ยว (Single Trip) แต่จ ากดัระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ไม่เกิน 120 วนั หากผู้เอาประกนัภัยเข้ารบัการ
รกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคบัและจ าเป็นต้องรบัการรกัษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์
ประกนัภยันี้จะขยายความคุม้ครองไปจนผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรคืนเบีย้ประกนัภยั 
1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2. แบบรายเที่ยว (Single Trip) ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ภายหลังจากที่กรมธรรม์

ประกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
3. แบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรอืบรษิทัต่างสามารถบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัไดด้งันี้ 
 3.1 บรษิทัจะบอกเลกิไดด้้วยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึผู้

เอาประกนัภยัตามทีอ่ยู่คร ัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ โดยบรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบั
ระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

 3.2 ผู้เอาประกนัภยัจะบอกเลิกได้โดยการแจ้งให้บรษิัททราบเป็นหนังสอื และได้รบัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกั
เบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี้ได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามอตัราเบี้ยประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางที่ระบุไว้
ดงัต่อไปนี้  

ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกนิ/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 
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ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 

หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ 
1. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรอืการกระท าที่มุ่งรา้ยคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกีารประกาศ

สงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

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

เชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร ์
5. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรอืวตัถุอนัตรายอื่นใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการ

นิวเคลยีรไ์ด ้
6. ขณะทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 

              7.การกระท าโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรอืการยึดทรพัย์ การยดึหน่วง การท าลายโดยศุลกากร หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผู้เอาประกนัภัยที่จะด าเนินการป้องกนัตามสมควรเพื่อ
หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากได้รบัการเตอืนผ่านหรอืโดยสื่อมวลชนทัว่ไปเกี่ยวกบัเจตนา
จะนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

8. เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อค าแนะน าของแพทยผ์ูไ้ดร้บัอนุญาตให้
รกัษาโรค 

9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
10. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พื่อเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
ขอ้ตกลงคุม้ครอง แผน A และแผน B แผน C แผน D 

TA1 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ๏ ๏ ๏ 
TA2 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ๏ ๏ ๏ 
TA6 ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
เนื่องจากอุบตัเิหต ุ

๏ ๏ ๏ 

TA7 ผลประโยชน์การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนยา้ยกลบั
ประเทศภูมลิ าเนา 

๏ ๏ ๏ 

TA8 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนา ๏ ๏ ๏ 
TA11 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล ๏ ๏  
TA12 ผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ๏ ๏  
TA16 ผลประโยชน์การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง ๏ ๏  
TA17 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครื่องบนิ ๏ ๏  
TA19 ผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั ๏   
TA20 ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวั ๏ ๏  
TA21 ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิ

๏ ๏  

TA23 ผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง ๏   
TA24 ผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง ๏ ๏  
TA25 ผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบนิ ๏ ๏  
TA27 ผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ๏ ๏ ๏ 
TA28 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน ๏ ๏ ๏ 
TA29 ผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ และโฮล-อนิ-วนั ๏   
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TA30 ผลประโยชน์ความรบัผดิส่วนแรกส าหรบัรถเช่า ๏ ๏  
TA32 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าชา้ในการเดนิทาง ๏ ๏  

หมายเหตุ  ขอ้ตกลงคุม้ครองตามแผนประกนัภยั A และ B จะมขีอ้ตกลงคุม้ครองเดยีวกนัแต่จ านวนเงนิเอาประกนัภยัแตกต่างกนั 

 

เอกสำรแนบท้ำย 
 TG – exclusion 1 การขยายขอ้ยกเวน้ทัว่ไปเพิม่เตมิ  
หมำยเหตุ :  

1. ความคุม้ครองและเงื่อนไขทีล่ะเอยีดครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางทัว่โลกที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

2. ทัง้นี้บรษิทัสามารถเลอืกขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย เพื่อจดัท าแผนประกนัภยัได ้
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    กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงทัว่โลกแบบกลุ่ม - พิเศษ 
Group Travel Guard Global Travel Insurance Policy - Special  

 
โดยการเชื่อถอืขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกนัภยันี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัทีผู่ถ้อื

กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เงื่อนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ย
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัใหส้ญัญากบัผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม 
 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถอืเป็นความหมายเดยีวกนัทัง้หมด 

ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

 
1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงือ่นไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 

ข้อก าหนด เอกสารแนบท้าย  ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ใบรบัรองการประกันภัย และเอกสารสรุปสาระส าคัญตามกรมธรรม์
ประกนัภยันี้ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่แห่งสญัญาประกนัภยั 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

1.3 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ บุคคลหรือองค์กร ทีร่ะบุชือ่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยันี้ ซึง่เป็นผูจ้ดัใหม้กีารประกนัภยัเพือ่ประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้  และ/หรือ
เอกสารแนบทา้ยซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

1.5 อุบตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นอย่างฉบัพลนั จากปจัจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อา
ประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุ่งหวงั  

1.6 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัเิหตุ ซึง่เกดิขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอสิระจากเหตุอืน่ 

1.7 การเจบ็ป่วย หมายถงึ อาการความผดิปกต ิการป่วยไขห้รอืการเกดิโรคทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั   

1.8 ความสญูเสยี หรอืความ 
เสยีหายใดๆ 

หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบตัเิหตุและท าใหผู้เ้อาประกนัภยั
เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรอืไดร้บับาดเจบ็ 

1.9 แพทย ์ หมายถงึ ผูท้ีส่ าเรจ็การศึกษาได้รบัปรญิญาแพทย์ศาสตร์บณัฑติได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากแพทยสภา และได้ร ับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิน่        
ทีใ่หบ้รกิารทางการแพทย ์หรอืทางดา้นศลัยกรรม ซึง่มใิช่บุคคลดงัต่อไปนี้ 

• บุคคลผูเ้อาประกนัภยั หรอื 
• คู่สมรสตามกฎหมาย หรอืบุตรตามกฎหมายของบุคคลผู้เอาประกนัภยั 

เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นและไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทั 
1.10 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.11 ผูป่้วยใน หมายถงึ ผูท้ีจ่ าเป็นต้องเข้ารกัษาในโรงพยาบาล ซึง่ต้องลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รบั

การวนิิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึง่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ส าหรบัการรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยนัน้ๆ 
และใหร้วมถงึกรณีรบัตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติ 
 

1.12 ผูป่้วยนอก หมายถงึ ผูท้ีร่บับรกิารอนัเนือ่งจากการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรอืในหอ้งงรกัษา
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกซึง่ไม่มคีวาม 
จ าเป็นตามขอ้วนิิจฉยัและขอ้บ่งชี้ทีเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รกัษาเป็น
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ผูป่้วยใน 
1.13 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัให้บรกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไว้คา้งคนื

และมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีท่ีม่จี านวนบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่พียงพอ
ตลอดจนการจดัการใหบ้รกิารทีค่รบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่มหีอ้งส าหรบัการผ่าตดั
ใหญ่และได้รบัอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.14 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จดัให้บรกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไว้คา้งคนื
และได้รบัอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ        

1.15 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปจัจุบนัทีไ่ด้รบัอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์ท า
การรกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไม่สามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคนืได ้

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

1.17 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควร หมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาล และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีค่วรจะเป็น  เมือ่เทยีบกบัการใหบ้รกิารที ่
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก เรยีกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของ
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการ
รกัษานัน้   

1.18 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต์่างๆ ทีม่เีงือ่นไข ดงันี้ 
1) ต้องสอดคล้องกบัการวนิิจฉัย และการรกัษาตามภาวะการบาดเจบ็  หรอืการ

เจบ็ป่วยของผูร้บับรกิาร 
2) ตอ้งมขีอ้บ่งชี้ทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏบิตัปิจัจุบนั 
3) ตอ้งมใิช่เพือ่ความสะดวกของผูร้บับรกิาร หรอืของครอบครวัผูร้บับรกิาร หรอื   

ของผูใ้หบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพยีงฝา่ยเดยีว และ 
4) ต้องเป็นการบรกิารรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทีเ่หมาะสม 

ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็ของผูร้บับรกิารนัน้ๆ 
1.19 สภาพทีเ่ป็นมาก่อน 

การเอาประกนัภยั  
(Pre-existing Conditions) 

หมายถงึ สภาพของผูเ้อาประกนัภยัทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
1) กรณีการประกันภัยรายเทีย่ว (Single Trip) และการประกันภัยรายปีพิเศษ 

(Open Policy) ให้หมายความถึง โรค (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ 
ความผิดปกติทีเ่กิดขึ้นกับผู้เอาประกนัภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวนัทีค่วาม
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะมผีลบงัคบัซึง่มนีัยส าคญัเพยีงพอทีท่ าให้
วญิญูชนทัว่ไปพงึแสวงหาการวนิิจฉัยดูแลหรอืรกัษา หรอืท าให้แพทย์พงึให้
การวนิิจฉยั ดูแล หรอืรกัษา 

2) กรณีการประกนัภยัรายปี (Annual Trip) ใหห้มายความถงึ ภาวะทางการแพทย์
ทีผู่เ้อาประกนัภยัได้เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนระหว่างการเดนิทางครัง้ก่อน 
หรือภาวะทางการแพทย์ทีผู่้ เอาประกันภัยขอรับการบ าบัดรักษา หรือ
วนิิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
โดยถือว่าภาวะดังกล่าวเป็นสภาพทางการแพทย์ทีเ่ป็นอยู่ก่อนส าหรบัการ
เดนิทางครัง้ต่อไป 

1.20 เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมคิุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึง่เกิดจากการติด
เชื้อไวรสัเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก
รา้ยแรง (Malignant Neoplasm) หรอืการติดโรค หรอื การเจ็บป่วยใดๆ ซึง่โดยผล
การตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) การตดิเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส ใหร้วมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเชื้อทที าใหเ้กดิโรค
ปอดบวมหรอืปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่ าใหเ้กดิโรค
ล าไส้อกัเสบหรอืเรื้อรงั (Organism Or Chronic Enterities) เชื้อไวรสั (Virus) และ/
หรือ เชื้อราทีแ่พร่กระจายอยู่ทั ว่ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้ องอก
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ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s 
Sarcoma เนื้องอกเซลน ้ าเหลืองทีร่ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืน่ๆ ซึง่เป็นทีรู่้จักในปจัจุบันนี้ว่าเป็น
อาการของภูมคิุ ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรอืซึง่
เป็นสาเหตุทีท่ าใหค้นทีเ่ป็นเสยีชวีติ อย่างกระทนัหนั เจบ็ป่วย หรอืทุพพลภาพ โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) โรคทีท่ าใหเ้ยือ่สมองเสือ่ม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ
เชื้อไวรสั 

1.21 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึง่ปีนับแต่วนัทีก่รมธรรม์ประกนัภยัมผีลบงัคบั หรอืนับแต่วนัครบรอบปี
กรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

1.22 การก่อการรา้ย หมายถงึ การกระท าซึง่ใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอืมกีารขม่ขูโ่ดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
ใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพยีงล าพงั การกระท าการแทนหรอืทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 
องค์กรใด หรือรฐับาลใด ซึง่กระท าเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือ
จุดประสงคท์ีค่ล้ายคลงึกนั รวมทัง้เพือ่ต้องการส่งผลใหร้ฐับาลและ/หรอืสาธารณชน 
หรอืส่วนหนึง่ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่ตระหนกหวาดกลวั 

1.23 Travel Assist หมายถงึ บริษัททีใ่ห้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยในขณะอยู่ต่างประเทศในเรือ่งของข้อมูล
เกีย่วกบัการเดนิทาง ค าแนะน าเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล ค าปรกึษาทางกฎหมาย 
การใหบ้รกิาร การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลบัประเทศ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยทัว่ไป และบรกิารอืน่ใดตามความคุ้มครองของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัและเพือ่ประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั หากมกีารเปลีย่นแปลง 
ผู้ให้บริการจาก Travel Assist เป็นผู้อืน่ทีบ่ริษัทแต่งตัง้ในระหว่างทีก่รมธรรม์
ประกันภัยนี้มผีลบงัคบั ให้บรษิัทผู้ให้บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้นัน้ใช้แทน  Travel 
Assist ในทุกทีท่ีป่รากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยนี้และให้มคีวามหมายตามค าจ ากดั
ความนี้เช่นเดยีวกนั 

1.24 ยานขนส่งทัว่ไป หมายถงึ อากาศยานทีม่ีปีกทีต่ิดตัง้ถาวร ซึง่ให้บริการและประกอบการโดยสายการบิน
พาณิชย์ทีจ่ดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสารทีจ่่ายค่าโดยสาร ทีเ่ดินทางตาม
ตารางเวลา และเฮลิคอปเตอร์ทีใ่ห้บรกิาร และประกอบการโดยสายการบินทีจ่ด
ทะเบยีนเพือ่บรรทุกผูโ้ดยสารทีจ่่ายค่าโดยสารทีเ่ดนิทางตามตารางเวลาระหว่างท่า
อากาศยานพาณิชย์ซึ ่งเป็นที ่ยอมรับทัว่ไป หรือ สนามบินพาณิชย์ส าหรับ
เฮลคิอปเตอรท์ีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้ง 

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

1.26 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถงึ รูปแบบการขนส่งทีใ่ห้บรกิารเป็นประจ าตามตารางเวลาและด าเนินการโดยบรษิัท
ขนส่งทีมใีบอนุญาต และมุ่งหมายใหส้าธารณะชนในท้องถิน่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
เดนิทางและทีป่ระเทศนัน้ยอมรบั (เช่น หมายถงึ รถโดยสารประจ าทาง เรอืขา้มฟาก 
ยานเหนือน ้ า (hovercraft) เรอืไฮโดรฟอยล์ เรอื รถไฟ รถราง หรอืรถไฟใต้ดนิ เป็น
ต้น) ยกเว้นการขนส่งทุกรูปแบบทีเ่ช่าเหมาล า หรือจัดให้เป็นส่วนหนึ ่งของการ
ทศันาจร แม้เมือ่เป็นบรกิารทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ าตามตารางเวลา เพือ่ประโยชน์ของผู้
เอาประกันภัย  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถือว่ายานขนส่งทัว่ไปเป็นยานพาหนะ
สาธารณะ 

1.27 การเดนิทางภายในประเทศ หมายถงึ การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของผู้เอาประกนัภยั ตามทีแ่จ้งไวก้บั
บรษิทัประกนัภยั 

1.28 การเดนิทางในต่างประเทศ หมายถงึ การเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศถิน่ฐานของผูเ้อาประกนัภยั 
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หมวดท่ี 2 เง่ือนไขทัว่ไป และ ข้อก ำหนด 
2.1. สญัญำประกนัภยั 

สญัญาประกนัภยันี้เกดิขึน้จากการที่บรษิทัเชื่อถอืขอ้แถลงของผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอา
ประกนัภยั และข้อแถลงเพิม่เติม (ถ้าม)ี ที่ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัลงลายมอืชื่อให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรบั
ประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บรษิทัจงึไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห ้

ในกรณทีีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัรูอ้ยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรอื
รูอ้ยู่แล้ว ในขอ้ความจรงิใดแต่ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไม่แจ้งใหบ้รษิทัทราบ ซึ่งหากบรษิทัทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจู้งใจให้
บรษิัทเรยีกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรอืบอกปดัไม่ยอมท าสญัญาประกนัภัย สญัญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บรษิทัจะไม่ปฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัได้แถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

 
2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสญัญำประกนัภยัและกำรเปล่ียนแปลงข้อควำมในสญัญำประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกนัภยันี้ รวมทัง้ขอ้ตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสญัญาประกนัภยั การเปลี่ยนแปลง
ขอ้ความใดๆ ในสญัญาประกนัภยัจะต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิทัและได้บนัทกึไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หรอืในเอกสารแนบท้าย
แลว้จงึจะสมบูรณ์ 

 
2.3 กำรแจ้งและกำรเรียกร้อง    

ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั ผู้เอาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้ทราบ
ทนัท ีความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที่มกีารเสยีชีวติต้องแจ้งให้บรษิัททราบทนัที เวน้แต่จะพสิูจน์ได้ว่ามเีหตุ
จ าเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจแจง้ใหบ้รษิทัทราบในทนัทไีด ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าที่จะกระท าไดแ้ลว้ 

 
2.4 กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย 

2.4.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ การรกัษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การ
รกัษาพยาบาลที่เกดิขึน้ในต่างประเทศส าหรบัการป่วยที่เกี่ยวขอ้งกบัการตัง้ครรภ์ การรกัษาพยาบาลที่เกดิขึน้ในต่างประเทศส าหรบัการ
รกัษาโดยแพทยจ์นีโบราณ การรกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัเิหตุ 

การเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้
ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วนันับจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมหรอืคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์
ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยั 
  2.4.1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
  2.4.1.2 ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา 

2.4.1.3 ใบเสรจ็รบัเงนิเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.4.1.4 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
ใบเสรจ็รบัเงนิที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรบัเงนิต้นฉบับ และบรษิัทจะคืนต้นฉบบัใบเสร็จที่รบัรอง

ยอดเงนิที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้เอาประกันภัยไปเรยีกรอ้งส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกนัภัยรายอื่น แต่หากผู้เอา
ประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดกิารของรฐั หรอื สวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภัยอื่นมาแล้วใหผู้ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผู้
เอาประกนัภยัส่งส าเนาทีม่กีารรบัรองยอดเงนิทีจ่่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่นเพื่อเรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากบรษิทั 

2.4.2 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืการสญูเสยีอวยัวะเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ  
ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนั นับจากวนัที่แพทย์ลง

ความเหน็ว่าทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืสญูเสยีอวยัวะโดยค่าใชจ้่ายของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.2.1 แบบฟอรม์เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.2.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 
2.4.2.3 หนังสอืยนืยนัการเกิดอุบตัิเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรอืการสูญเสยี

อวยัวะเนื่องมาจากอุบตัเิหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบนิพาณิชย)์ 
2.4.2.4 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 

2.4.3 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากเสยีชวีติ 
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ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูร้บัประโยชน์ จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนั นับจากวนัที่ผู้
เอาประกนัภยัเสยีชวีติ โดยค่าใชจ้่ายของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูร้บัประโยชน์ 

2.4.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.3.2 ใบมรณบตัร 
2.4.3.3 ส าเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 
2.4.3.4 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ 
2.4.3.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.3.6 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั หรอืหลกัฐานการเดนิทาง 
2.4.3.7 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 
2.4.3.8 หนังสอืยนืยนัการเกดิอุบตัเิหตุจากสายการบนิพาณิชย์ (กรณีการเสยีชวีติเนื่องจากอุบตัเิหตุขณะโดยสาร

อยู่ในสายการบนิพาณิชย)์ 
2.4.4 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการเคลื่อนยา้ยเพื่อรบัการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน 

2.4.4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.4.2 ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบีแจง้บรษิทั หรอื Travel Assist ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
2.4.4.3 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็ในถิน่ทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรตดิต่อแพทยท์อ้งถิน่เพื่อท าการ 

รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ (First Aid) หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิใีนการเคลื่อนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์ าหรบั
การรกัษาพยาบาลในขัน้ต่อไป 

2.4.5 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการส่งศพกลบัประเทศ 
ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืญาติ หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องรบีแจ้ง Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชกัช้า 

หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการส่งศพกลบัภูมลิ าเนา 
2.4.5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.5.2 ผู้รบัประโยชน์ หรอืญาติ หรอืผู้เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารที่จ าเ ป็นในข้อ 2.4.3 ให้ครบถ้วนส่งบรษิัท

ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีเ่สยีชวีติ 
2.4.6 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัพธิศีพ 

2.4.6.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.4.6.3 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.6.4 ประวตักิารรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.6.5 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 

2.4.7 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อช่วยจดัการพธิศีพ 
 ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืญาต ิหรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้งตดิต่อ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้และ

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั 
2.4.7.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิทั 
2.4.7.2 ใบมรณบตัรของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.7.3 ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
2.4.7.4 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 
2.4.7.5 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิครอบครวัทีเ่ดนิทางไปช่วยจดัการพธิศีพ 

2.4.8 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล 
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืญาต ิหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตดิต่อ Travel Assist ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้และ

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั 
2.4.8.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.8.2 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.8.3 จดหมายยนืยนัจากโรงพยาบาลที่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาว่าไม่มสีมาชกิของครอบครวัของผูเ้อา

ประกนัภยัดูแลอยู่ในขณะทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษา 
2.4.8.4 ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.8.5 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
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2.4.8.6 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัค่าที่พกัและอาหารที่เกิดขึ้นจรงิของสมาชิกของครอบครวัที่เดนิทางไปเยี่ยมผูเ้อา
ประกนัภยั 

2.4.9 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 
2.4.9.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.9.2 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 

2.4.10 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งผูเ้ยาวก์ลบัประเทศภูมลิ าเนา 
  2.4.10.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 

2.4.10.2 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
2.4.10.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์กรณีบุตรยงัไม่มบีตัรประชาชนใหใ้ชส้ าเนาสตูบิตัร 
2.4.10.4 ก าหนดการเดนิทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้อาประกนัภยัและบุตร 
2.4.10.5 ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
2.4.10.6 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์
2.4.10.7 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัค่าทีพ่กัและอาหารทีเ่กดิขึน้จรงิของสมาชกิครอบครวัทีเ่ดินทางไปรบัผูเ้ยาว ์

2.4.11 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์การประกนัสนิเชื่อบตัรเครดติ 
  2.4.11.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
  2.4.11.2 ใบแสดงรายการการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติของผูเ้อาประกนัภยั 

2.4.12 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการบอกเลกิการเดนิทาง 
2.4.12.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.12.2 หนังสอืจากบรษิทัทวัร ์หรอืสายการบนิระบุจ านวนเงนิทีเ่กบ็ 
2.4.12.3 ในกรณีที่ตอ้งยกเลกิการเดนิทางเนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วย หรอืเนื่องจาก

การประสบอุบตัิเหตุหรอืการเจ็บป่วยของคู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผู้เอาประกนัภยั บิดา-มารดาของคู่สมรสให้น า
ใบรบัรองแพทยม์าดว้ย 

2.4.12.4 ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีการเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต)ิ 
2.4.13 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการลดจ านวนวนัเดนิทาง 

2.4.13.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.13.2 ส าเนาตัว๋เครื่องบนิล่าสุดทีซ่ื้อ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.4.13.3 ใบรบัรองแพทย์ ในกรณีที่ต้องลดจ านวนวนัเดินทางเนื่องจากผู้เอาประกนัภัยประสบอุบตัเหตุหรอืการ

เจบ็ป่วย หรอืเนื่องจากการประสบอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยกะทนัหนัของ คู่สมรส บดิา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้อาประกนัภยั 
บดิา-มารดาของคู่สมรส 

2.4.13.4 ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีการเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยัหรอืญาต ิ
2.4.14 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของเทีย่วบนิ 

2.4.14.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.14.2 ตัว๋เครื่องบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
2.4.14.3 จดหมายแจง้จากผูท้ีม่อี านาจรบัผดิชอบต่อการเดนิทางเทีย่วนัน้ 
2.4.14.4 จดหมายแจง้จากสายการบนิพาณิชยน์ัน้ๆ ระบุว่าเกดิการล่าชา้จรงิ 

2.4.15 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั 
2.4.15.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.15.2 จดหมายรบัรองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากฝา่ยบรหิารโรงแรมหรอืฝา่ยบรหิารของบรษิทั

ผูข้นส่ง กรณีการสญูเสยีหรอืความเสยีหายนัน้อยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรอืบรษิทัผูข้นส่ง 
2.4.15.3 รายการและราคาของที่สญูเสยีหรอืเสยีหาย หากของที่สญูเสยีหรอืเสยีหายนัน้เป็นของที่ถูกซื้อมาไม่เกนิ 

3 เดอืน จะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิของๆ ชิน้นัน้ๆ มาแสดง 
2.4.15.4 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องถิ่น กรณีการสูญเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจาการขู่เขญ็หรอื

บงัคบัในลกัษณะรุนแรง 
2.4.16 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 

  2.4.16.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.16.2 ใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัซื้อเสือ้ผา้ หรอืเครื่องใชท้ีจ่ าเป็น 
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2.4.16.3 จดหมายรบัรองจากสายการบนิ 
2.4.17 กรณีเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก 

2.4.17.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.4.17.2 ใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ กรณีท าใหผู้อ้ื่นประสบอุบตัเิหตุ 
2.4.17.3 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าซ่อมแซม หรอืใบเสรจ็รบัเงนิและจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ในกรณีที่จ าเป็นตอ้งซื้อ

ของชิน้นัน้ๆ เนื่องจากท าใหข้องชิน้นัน้เสยีหาย 
  
 2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย ์

            บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภัยเท่าทีจ่ าเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมี
สทิธทิ าการชนัสตูรพลกิศพในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 
 
2.6 กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน 
           บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัที่บรษิทัได้รบัหลกัฐานแสดงการสูญเสยี หรอืความเสยีหายที่ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าสนิไหมทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติ บรษิัทจะจ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์ ส่วนค่าสนิไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรียกรอ้งเพื่อใหบ้รษิทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้อาจขยายออกไปอกีได้ตามความจ าเป็นแต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนันับ
แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 
 หากบรษิทัไม่อาจจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ล้วเสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจะรบัผดิชอบชดใชด้อกเบี้ยใหอ้กีใน
อตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้นับแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ 

 หากการรกัษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บรษิัทจะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล 
 
2.7 ระยะเวลำประกนัภยั 

2.7.1 กรณีการประกนัภยัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ระยะเวลาประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัจะเริม่ตน้และสิน้สุดภายใน 
ระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุใว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรอืใบรบัรองการประกันภัย ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย
ภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนับแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยัแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ
เกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้) 

2.7.2  กรณีการประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครัง้ของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนใน
ระยะเวลาประกนัภยั (1 ปี) ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้
ของผู้เอาประกนัภยัจะเริม่ต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยความคุ้มครองเริม่ต้นก่อนผู้เอาประกนัภยัเดินทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึที่อยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 
ชัว่โมงนับแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยัแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไว้
เป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัและจ าเป็นตอ้งรับการ
รกัษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรอื
สถานพยาบาลเวชกรรม 

2.7.3 กรณีการประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ในระยะเวลาประกนัภยั (1 ปี)  

ตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั ซึง่ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นผูจ้ดัการ และด าเนินการให้
มกีารเดนิทางขึน้ ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัจะเริม่ตน้และสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยความคุม้ครอง
เริม่ต้นก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึที่
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัว่โมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิ้นสุดระยะเวลาประกนัภัยแล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้) 

หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั 
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และจ าเป็นต้องรบัการรกัษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรม์ประกนัภยันี้จะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออก
จากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 
 
2.8 กำรจ ำกดัระยะเวลำกำรเดินทำง 

2.8.1 กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ทีไ่ดร้บัความ 
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี้สงูสุดไม่เกนิ 120 วนั 

2.8.2 กรณีการประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ทีไ่ดร้บั 
ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี้สงูสุดไม่เกนิ 30 วนั 
 
2.9 กำรแจ้งรำยช่ือผู้เอำประกนัภยั 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งด าเนินการแจ้งรายชื่อผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาการเดนิทางใหบ้รษิทัทราบก่อนการเดนิทาง 
ในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุขึ้น และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกนัภยัที่แจ้งไว้ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ หน้าที่ในการพิสูจน์เป็นของผูถ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยั 

 
2.10 กำรค ำนวณเบีย้ประกนัภยัและกำรปรบัปรงุเบีย้ประกนัภยั 

2.10.1 กรณีการประกนัภยัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเริม่ตน้และ 
สิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุใว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภัย บรษิัทจะค านวณเบี้ย
ประกนัภยัตามจ านวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิตามทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบเมื่อเริม่สญัญาประกนัภยั 

2.10.2 กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตาม 
ทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั บรษิทัจะค านวณเบีย้ประกนัภยัตามจ านวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิ
ตามทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบเมื่อเริม่สญัญาประกนัภยั 

2.10.3 กรณีการประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) ระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตามทีร่ะบุไวใ้น 
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั บรษิทัจะค านวณเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นโดยประมาณการจากจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยั และจ านวนผูเ้อาประกนัภยัในระยะเวลาหนึ่งปี ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะท าการปรบัปรุงเบี้ยประกนัภยัเป็นรายเดอืน 
ราย 3 เดอืน หรอืราย 6 เดอืน แล้วแต่ว่าจะเหน็เหมาะสม โดยค านวณจากจ านวนเงนิเอาประกนัภยั และจ านวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ท้จรงิ ณ 
เวลานัน้ ๆ  

หากเบีย้ประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิ ณ เวลาทีม่กีารปรบัปรุงเบีย้ประกนัภยัสงูกว่าเบีย้ประกนัภยัเบือ้งตน้ทีป่ระมาณการเมื่อ 
ตน้ปีสญัญาประกนัภยั บรษิทัจะเรยีกเกบ็เบี้ยประกนัภยัเพิม่ตามส่วนต่างของเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นที่ประมาณการไว้กบัเบี้ยประกนัภยัที่
แท้จรงิ หากเบี้ยประกนัภยัที่แท้จรงิต ่ากว่าเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นที่ประมาณการเมื่อต้นปีสญัญาประกนัภยั บรษิัทจะคนืเบี้ยประกนัภัย
ส่วนเกนินัน้ใหก้บัผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
2.11 กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.11.1 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัทนัทเีมื่อถงึก าหนดช าระ หรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2.11.2 กรณีที่เป็นการประกนัภยัแบบรายเที่ยว (Single Trip) ผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภยั หรอืผู้เอาประกนัภยัไม่สามารถ

บอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดภ้ายหลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.11.3 กรณีทีเ่ป็นการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืบรษิทัต่าง สามารถใชส้ทิธใินการ 

บอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้ดงันี้ 
2.11.3.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดด้้วยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัภยัตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายที่แจ้งใหบ้รษิัททราบ ในกรณีนี้บรษิัทจะคนืเบี้ยประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

2.11.3.2 ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได ้โดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนังสอื 
และมสีทิธไิด้รบัเบีย้ประกนัภยัคนื และมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัคนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้
ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยั ระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 
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     ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกนิ/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 

 

2.11.4 กรณีทีเ่ป็นการประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรอื 
บรษิทัต่างสามารถใชส้ทิธ ิในการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้ดงันี้ 

2.11.4.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดด้ว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัภยัตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายที่แจ้งใหบ้รษิัททราบ ในกรณีนี้บรษิัทจะคนืเบี้ยประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัจ านวนผูเ้อาประกนัภยัที่กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้ใช้บงัคบัมาแล้วออก
ตามส่วน 

2.11.4.2 ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้โดยแจ้งใหบ้รษิทั
ทราบเป็นหนังสอื และ มสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัจ านวนผูเ้อาประกนัภยัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้
ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

 
การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้นี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝา่ยใดกต็ามตอ้งเป็นการบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่

สามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้
 
2.12 กำรระงบัข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
 ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ระหว่างผู้มสีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและ
ใหท้ าการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบยีบส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 
ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
 
2.13 เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
 บรษิทัอาจจะไม่รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เวน้แต่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บั
ประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 

หรอืเกดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ 
3.1 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
3.2 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งรา้ยต่อศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระท าที่มุ่งรา้ยคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

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

ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด าเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 
3.5 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดจากระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลยีรไ์ด ้
3.6 การกระท าโดยเจตนาที่ผดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรัพย์ การยดึหน่วง การท าลายโดยศุลกากร หรอื

พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรฐับาล หรอืการละเลยของผู้เอาประกันภัย หลงัจากได้รบัการเตือนผ่านหรอืโดย
สื่อมวลชนทัว่ไปเกีย่วกบัเจตนาจะนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

3.7 เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อค าแนะน าของแพทยผ์ูไ้ดร้บัอนุญาต
ใหร้กัษาโรค  

3.8 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท  
 3.9 ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจุีดประสงคเ์พื่อเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด  

 
 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใตข้อ้บงัคบั เงื่อนไขทัว่ไป ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั เพื่อเป็น
การตอบแทนเบีย้ประกนัภยัทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บรษิทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั
เฉพาะความคุม้ครองทีร่ะบุในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเอกสารขอ้ตกลงคุม้ครองทีแ่นบตดิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
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GTA1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรรกัษำพยำบำล 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 
แพทยแ์ผนไทยโบราณ หมายถงึ แพทย์แผนโบราณที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพรไทย 

ซึง่แพทยไ์ทยแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกจิ นายจา้ง ลูกจา้ง 
หรอืตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

แพทยแ์ผนจนีโบราณ หมายถงึ แพทย์ที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรคโดยสมุนไพร โดยการฝงัเขม็ 
และการจดักระดูก แพทย์แผนโบราณดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกนัภยั หุ้นส่วนธุรกิจ 
นายจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางใดกับผู้เอา
ประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 

ขณะที่กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั หากผู้
เอาประกนัภยัได้รบัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ หรอืการเจบ็ป่วยที่เกดิขึน้อย่างกะทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งเกิดขึน้ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุใหต้อ้งได้รบัการรกัษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรอืผูป่้วยนอก บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยส าหรบั
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึง่เกดิขึ้นจากการรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจ านวนเงนิ
ที่ต้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยัคนื
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีการบาดเจบ็เนื่องจากประสบอุบตัเิหตุในต่างประเทศ และจ าเป็นต้องรกัษาโดยแพทยแ์ผนไทยโบราณ หรอื แพทยแ์ผน
จนีโบราณ ยกเวน้การแตกหรอืหกัของกระดูก บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ้่ายไปจรงิสูงสุดไม่เกนิ 1,500 บาท ต่อคน
ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 

ค่าใชจ้่ายทีคุ่ม้ครอง มดีงัต่อไปนี้  
1. ค่าแพทยต์รวจรกัษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบรกิารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยกจดัเตรยีม และ

วเิคราะหเ์พื่อการใหโ้ลหติ หรอืส่วนประกอบของโลหติ ค่าตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และพยาธวิทิยาค่าตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยา ค่าตรวจ
วนิิจฉัยโดยวธิพีเิศษอื่นๆ รวมถงึค่าแพทย์อ่านผล ค่าใชจ้่ายในการใช้หรอืใหบ้รกิาร อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมอืทางการแพทย์ นอกหอ้ง
ผ่าตดั วสัดุสิ้นเปลอืงทางการแพทย์ (เวชภณัฑ์ 1) ค่าหอ้งผ่าตดั และอุปกรณ์ในหอ้งผ่าตดั ไม่รวมถงึการจ้างพยาบาลพเิศษระหว่างที่พกั
รกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยใน  

3. ค่าบรกิารรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรบัการเคลื่อนยา้ยผู้เอาประกนัภยัไปหรอืมาจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกนิกว่า 14 วนั 
5. ค่าห้องพกัผู้ป่วยหนัก หรอืห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้

ส าหรบัผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจ าวนั   
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอื่นใดบริษัทจะชดใช้ค่า

รกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนทีเ่กนิกว่าจ านวนที่เบกิคนืได ้
 

ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล GTA1) 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่ก าเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื่อพกัผ่อนหรอืเพื่ออนามยั การนวดเพื่อสุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ คา่ตรวจรกัษาใด

ทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
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5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค ้ายนั แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) 

เครื่องช่วยการพดู (Speech Device) เครื่องกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อีร้ถเขน็ เป็นตน้ 
8. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ แต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั 

การจดัฟนั การครอบฟนั การขูดหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอืค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัการรกัษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสยีง
ตามธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

9. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยอนัเกดิขึน้เพื่อหวงัผลก าไรจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรกัษาสิว ฝ้า กระ รงัแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรอื การรกัษาเพื่อแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกิด
อุบตัเิหตุ เพื่อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานไดอ้ย่างเดมิ 

11. ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทยท์ีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา  
คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

12. การปลูกฝี หรอืการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ภายหลงั 
การถูกสตัวท์ ารา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

13. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถึงเจต็สกดี้วย แข่งส
เกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน  

14. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
15. การบาดเจบ็ที่เกดิขึ้นขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรอืขณะที่ถูกจบักุม หรอืหลบหนีการ

จบักุม 
16. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติ

ได ้
ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ในกรณีที่มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ ในอากาศยานที่มไิด้จดทะเบยีนเพื่อ

บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 
18. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ า 

อากาศยานใดๆ 
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GTA2 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
 

ควำมคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้ใหค้วามคุ้มครองถงึค่ารกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็นต้องจ่ายเพื่อเป็นค่าบ าบดัรกัษาหรอืการตดิตามอาการในประเทศ

ไทย ส าหรบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัขณะที่อยู่ในต่างประเทศ โดยจ ากดัระยะเวลาขอรบัการรกัษาพยาบาลดงันี้ 
1. กรณีผูเ้อาประกนัภยัไม่เคยรบัการรกัษาพยาบาลส าหรบัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วยดงักล่าว ในต่างประเทศมาก่อน ผู้

เอาประกนัภยัต้องขอรบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยภายในเจ็ด (7) วนันับจากวนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทย และการรกัษา 
พยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ต้องไม่เกนิยีส่บิเอด็ (21) วนันับจากวนัที่ได้รบั  การรกัษาพยาบาลเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ทัง้นี้บรษิทัจะ
ชดใชเ้งนิแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิสงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอื
ใบรบัรองการประกนัภยั 

2. กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษาพยาบาลตัง้แต่อยูใ่นต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัมกี าหนดเวลา ไม่เกนิยีส่บิเอด็ (21) 
วนั นับจากวนัที่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย ที่จะรบัการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย หรอืภายในก าหนดเวลาที่ระบุในแผน
ประกนัภยัทีเ่ลอืก แลว้แต่กรณีใดเกดิขึน้ก่อน 

ทัง้นี้บรษิัทจะจ่ายค่าชดเชยส าหรบัค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการ 
แพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมสีิทธิขอเบิกคนืค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง หรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรอืแหล่งอื่นใด บรษิัทจะชดใช้ค่า
รกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่เบิกคนืได้ แต่ไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์  
ประกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้ฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย (ถา้ม)ี 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย GTA2) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่ก าเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื่อพกัผ่อนหรอืเพื่ออนามยั การนวดเพื่อสุขภาพหรอืผ่อนคลาย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษา    
   ใด ทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย 
4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติ ประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรกัษาแผนปจัจุบนั รวมถงึ การรกัษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การ

ฝงัเขม็ ธรรมชาตบิ าบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดูก (Chiropractic)  
8. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภ้ณฑ์ 2) ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค ้ายนั แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) 

เครื่องช่วยการพดู (Speech Device) เครื่องกระตุน้หวัใจทุกชนิด เกา้อีร้ถเขน็ เป็นต้น 
9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ แต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั 

การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม หรอืค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัการรกัษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสยีง
ตามธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 

10. การบรกิารหรอืการผ่าตดัทีไ่ม่จ าเป็นหรอืเพื่อการฉ้อโกง 
11. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรกัษาสิว ฝ้า กระ รงัแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรอื การรกัษาเพื่อแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศลัยกรรมเสรมิสวย (Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกิด
อบุตัเิหตุ เพื่อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานไดอ้ย่างเดมิ 

12. ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลที่เกดิจากแพทย์ที่เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้อา
ประกนัภยั 
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13. การปลูกฝี หรอืการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ภายหลงัการถูกสตัวท์ ารา้ย และวคัซนี
ป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 

14. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถึงเจต็สกดี้วย แข่งส
เกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน  

15. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
16. การบาดเจบ็ที่เกดิขึ้นขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที่มคีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะที่ถูกจบักุม หรอืหลบหนีการ

จบักุม 
17. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติ

ได ้
ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ในกรณีที่มกีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก าลงัขึ้นหรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิด้จดทะเบยีนเพื่อ

บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 
19. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
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GTA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
การสญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้แต่ข้อมือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย

สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
ไดย้นิ 

หมายถงึ การสญูเสยีสมรรถภาพในการไดย้นิอย่างถาวร 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการ
พดู 

หมายถงึ การสญูเสยีความสามารถในการเปล่งเสยีงสามในสีป่ระเภททีป่ระกอบกนัเป็นการพดู คอื
เสยีงทางรมิฝีปาก เสยีงจากโพรงปาก เสยีงจากลิ้น และเสยีงจากเพดานปาก หรอืการ
สูญเสยีเสน้เสยีงอย่างถาวรสิ้นเชิง หรอืความเสยีหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูด 
อนัเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพดูได ้

การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไม่มทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพ

อื่นๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 
 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้คุ ้มครองการสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบตัเิหตุ
และท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิภายใน 180 วนั  นับแต่วนัที่เกดิอุบตัเิหตุ หรอืการ
บาดเจบ็ที่ได้รบัท าให้ผู้เอาประกนัภยัต้องรกัษาตวัติดต่อกนัในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชีวติ
เพราะการบาดเจบ็นัน้เมื่อใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหด้งันี้ 

 

 บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมสนิไหมทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีสู่งสุดรายการเดยีวเท่านัน้ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะ
จ่ายค่าสนิไหมทดแทนส าหรบัผลทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้รวมกนัไม่เกนิจ านวนเงนิดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอื
ใบรบัรองการประกนัภยั หากบรษิัทจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ยงัไม่เต็มจ านวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิัทจะยงัคงให้
ความคุม้ครองจนสิน้สุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 

 

1. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการเสยีชวีติ 
2. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิและการ 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั ้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่ว ันที่เกิด
อุบตัเิหตุ หรอืมขีอ้บ่งชีท้างการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อา 
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

3. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง 
4. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 
 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของหแูละการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดู 
 75% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู2 ขา้ง  
7.  60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื  
8.  60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 
10.  15% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของห ู1 ขา้ง 
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ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบตัเิหตุ GTA6) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี้ 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสตไิด ้  
ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ในกรณีที่มกีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 มลิลิกรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
2. การไดร้บัเชือ้โรคปรสติ เวน้แต่การตดิเชือ้โรคหรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน ้า ซึง่เกดิจากบาดแผลทีไ่ดร้บัมาจากอุบตัเิหตุ 
3. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
4. ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิด รวมถงึเจ็ตสกดี้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม 

(เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน 
5. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิด้จดทะเบยีนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร และ

มไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์
6. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม 
9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 
10.    ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน ้ามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 
11.    ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัลงมอืท างานดงัต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม ้ช่างทาส ีช่างตกแต่งหรอืช่าง

ก่อสรา้ง หรอืงานที่เกี่ยวกบัการติดตัง้ งานประกอบ บ ารุงรกัษา หรอืซ่อมแซมเครื่องจกัร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรอืเครื่องจกัรไฮโดรลิก หรอื
ท างานในสถานทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืงานใช้แรงงานอื่นๆ ทัง้นี้ไม่รวมถงึงานบรหิาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจดัการ
หรอืงานประกอบอาหาร 

12.    ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีร่ถจกัรยานยนต์โดยไม่มใีบอนุญาตขบัขีท่ีถู่กตอ้งตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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GTA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเคล่ือนย้ำยเพ่ือกำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉินหรือกำรเคล่ือนย้ำยกลบัประเทศภมิูล ำเนำ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

ประเทศภูมลิ าเนา หมายถงึ ประเทศใด ๆ ที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัสทิธจิากรฐับาลนัน้ให้เป็นพลเมอืงหรอืประเทศที่อยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เมื่อ ผู้เอาประกันภัยได้รบับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางใน
ต่างประเทศ และจ าเป็นต้องเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีี่เหมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเหน็ หรอืค าแนะน าของ Travel Assist 
หรอืผูแ้ทนผูม้อี านาจของ Travel Assist เพื่อใหก้ารรกัษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรอืเพื่อน าผูเ้อาประกนัภัย กลบัสู่ประเทศภูมลิ าเนา 
บรษิทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนยา้ยดงักล่าวโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist ตามจ านวนเงนิที่ตอ้งจ่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั 

วธิขีองการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ Travel Assist หรอืตวัแทนผูม้อี านาจของ Travel Assist จะตดัสนิใจและ
ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีาร รูปแบบของการเคลื่อนยา้ยและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจรวมถงึค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทางอากาศ ทางเรอื 
ทางบก ทางรถไฟ หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื่นทีเ่หมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของ การรกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ้่ายทีก่ าหนดนี้เป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัการบรกิารซึง่ก าหนด และ/หรอืจดัเตรยีมการโดย Travel Assist ส าหรบั
การขนส่งหรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามทีไ่ด้ระบุไวใ้นทีน่ี้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลบั
ประเทศภูมลิ าเนา GTA7) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้าย
กลบัประเทศ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายส าหรบัการบรกิารทัง้ปวงที่ผู้เอาประกนัภยัไม่ตอ้งรบัผดิชอบที่จะจ่ายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน
ตารางการเดนิทางอยู่แลว้ 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบรกิารใดๆ ที่ไม่ได้รบัการอนุมตัิและจดัการโดย Travel Assist หรอืผู้แทนผู้มอี านาจของ Travel 
Assist เว้นแต่ว่าผู้เอาประกนัภยั หรือผู้ร่วมเดินทางของผู้เอาประกนัภยัไม่สามารถแจ้งต่อ Travel Assist และมเีหตุผลอนัสมควรส าหรบั
ค่าใช้จ่ายเกนิสมควรที่เกดิขึน้และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในที่ใดที่หนึ่ง ในกรณีนี้ บรษิทัสงวนสทิธใินการ
ชดใช้เงนิที่ผูเ้อาประกนัภยัได้ส ารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรบัการบรกิารทัง้หลายเหล่านัน้ เป็นไปตามค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกนัในสภาวะการณ์เช่นนัน้ที่ Travel Assist ก าหนด และมจี านวนเงนิสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

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

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล ำเนำ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

ประเทศภูมลิ าเนา หมายถงึ ประเทศใด ๆ ที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัสทิธจิากรฐับาลนัน้ให้เป็นพลเมอืงหรอืประเทศที่อยู่อาศยั
ถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองเมื่อผูเ้อาประกนัภยัได้รบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
การเดินทางในต่างประเทศ และท าให้ผู้เอาประกนัภยัเสยีชีวติภายใน 30 วนันับจากวนัที่เกิดการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยนัน้ Travel 
Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อี านาจของ Travel Assist จะด าเนินการจดัเตรยีมการน าศพหรอือฐัขิองผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศภูมลิ าเนา โดย
บรษิทัจะจ่ายค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ส าหรบัการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนาโดยตรงใหแ้ก่ Travel Assist ตามจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายจรงิ 
ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั 

ค่าใชจ้่ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ดม้กีารส ารองจ่ายไปก่อน บรษิทัจะชดใชค้นืใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยัตาม
จ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการบรกิารต่างๆ และการเตรยีมการของผู้จดัการศพ (สปัเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การ
ฌาปนกจิศพ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนัทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ 

 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนา GTA8) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนา อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายส าหรบัการบรกิารทัง้ปวงที่บุคคลอื่นต้องรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อผูเ้อาประกนัภยั หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่รวมอยู่
ในค่าใชจ้่ายในการเดนิทางแลว้ ซึง่บุคคลผูจ้ดัการเดนิทาง หรอืบรษิทัผูข้นส่งตอ้งรบัผดิชอบ 

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

ผลประโยชน์คำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพ่ือเยี่ยมผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำล 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

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

บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบยีส่บิ (20) ปีบรบิูรณ์ 
 
ควำมคุ้มครอง 
 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัต้องเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ
ตดิต่อกนันานเกินห้า (5) วนั และอาการของผู้เอาประกนัภยัท าให้ไม่สามารถเคลื่อนยา้ยกลบัได้ และไม่มสีมาชกิของครอบครวัที่บรรลุนิติ
ภาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าเดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง
หรอืค่าเดนิทางทางเรอื ตามค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิรวมทัง้จ่ายค่าที่พกัและค่าอาหารสูงสุดวนัละ 10,000 บาท ใหแ้ก่สมาชกิของครอบครวัหรอื
เพื่อนของผูเ้อาประกนัภยั สงูสุด 2 คนทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรอื
ใบรบัรองการประกนัภยั เพื่อใหส้มาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  

Travel Assist หรอืผู้แทนผู้มอี านาจของ Travel Assist จะเป็นผู้ด าเนินการจดัหาตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชัน้ประหยดั ตัว๋รถไฟ
ชัน้หนึ่งหรอืตัว๋เรอืโดยสาร ส าหรบัสมาชกิของครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัหรอืเพื่อนจ านวนสงูสุดไม่เกนิ 2 คน ในการเดนิทางไปเยีย่มไข้
และ Travel Assist จะชดเชยค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไปจรงิส าหรบัการตอ้งอยู่เพื่อการเยีย่มไขน้ี้จนกว่าเอาประกนัภยัจะไดร้บัการรบัรองโดยแพทย์
ว่าสามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได้ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรอื
ใบรบัรองการประกนัภยั ทัง้นี้หากสมาชกิของครอบครวั หรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัทีจ่ะเดนิทางไปเยีย่มไขผู้เ้อาประกนัภยัไม่ไดเ้ดนิทาง
ออกจากประเทศไทย ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางทีเ่กดิขึน้จะตอ้งไม่เกนิกว่าค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจากประเทศไทย 
 การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งสามารถเรยีกร้องค่าสินไหม
ทดแทนผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อช่วยจดัการพธิศีพหรอืผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล 
(ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถเรยีกรอ้งทัง้สองขอ้ตกลงคุม้ครองพรอ้มกนัได ้
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GTA12 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์รำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน 
 
ควำมคุ้มครอง 
 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นต้องพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะ
ผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเนื่องมาจากการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยที่เกดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางต่างประเทศ 
บรษิัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นจ านวน 3,000 บาทต่อวนันับตัง้แต่วนัแรกที่เข้ารบัการรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน และในกรณีผู้เอาประกนัภยัจะต้องเขา้รบัการรกัษาต่อในประเทศไทย ผู้เอา
ประกนัภยัจะต้องเขา้พกัรกัษาตวัต่อในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในและบรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชย
รายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวน 1,000 บาทต่อวนัโดยจะจ่ายเงนิชดเชยใหภ้ายหลงัระยะเวลาทีเ่ขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลแลว้ 
 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน GTA12) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตัง้แต่ก าเนิด 
3. การรกัษาตวัเพื่อพกัผ่อนหรอืเพื่ออนามยั การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใดทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอื

การเจบ็ป่วย 
4. การรกัษาโรคทางพนัธุกรรมทุกชนิด 
5. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
7. การรกัษาพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปจัจุบัน รวมถึง การรกัษาโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative 

Medicine) ไดแ้ก่ การฝงัเขม็ ธรรมชาตบิ าบดั การรกัษาโดยการนวด การกดจุด และการจดักระดูก (Chiropractic) 
8. การบรกิารหรอืการผ่าตดัทีไ่ม่จ าเป็น 
9. การรกัษาเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ ลดความอว้น หรอืการรกัษาเพื่อแกไ้ขความบกพร่องของร่างกาย การศลัยกรรมเสรมิสวย 

(Cosmetic Surgery) เวน้แต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่ าเป็นตอ้งกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุเพื่อใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมา
ท างานไดอ้ย่างเดมิ 

10. การบาดเจบ็ที่เกดิขึน้ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนิด รวมถงึ เจต็สกดี้วย แข่งส
เกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน 
 11. การบาดเจบ็ที่เกดิขึ้นจากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ 

 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มกีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

12. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิด้จดทะเบยีนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณิชย ์ 

13. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
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GTA16 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิกกำรเดินทำง 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

การบาดเจ็บสาหสัหรอืการ
เจบ็ป่วยหนัก 

หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึ่งต้องได้รบัการรกัษาโดยแพทย์ที่มใีบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนักนัน้ เป็นผลใหผู้้เอาประกนัภยัได้รบัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไม่สมควรทีจ่ะเดนิทางหรอืเดนิทางต่อไปส าหรบัการเดนิทางนัน้ 

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

 
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัอนัมสีาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่ระบุ
ในขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั ก่อนวนัออกเดนิทางจากประเทศไทย (ยกเวน้เหตุการณ์ตามขอ้ 4) ดงันี้ 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนักของผูเ้อาประกนัภยัหรอืสมาชกิของครอบครวั ท าใหผู้เ้อา 
ประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการได ้  

2. การเกดิการนัดหยุดงานขึน้โดยไม่คาดคดิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ 
ผูเ้อาประกนัภยั ท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการได ้

3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายบงัคบัจากศาล 
4. เมื่อที่พกัอาศยัของผู้เอาประกนัภยัที่ใช้เป็นที่อยู่อาศยัถาวรได้รบัความเสยีหายรา้ยแรงจากเหตุไฟไหม้ น ้าท่วม หรอื ภัย

ธรรมชาตคิล้ายกนั เช่น พายุใต้ฝุ่น แผ่นดนิไหว เป็นต้น ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนวนัออกเดนิทางท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทาง
ตามก าหนดเวลาได ้ 
 บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิขึน้
หลงัจากที่กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัแลว้ ได้แก่ เงนิมดัจ าค่าเดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้าและ/หรอืค่าทีพ่กั ค่าอาหารที่ผูเ้อาประกนัภยัได้
จ่ายไปล่วงหน้าเฉพาะการสูญเสยีหรอืความเสยีหายซึ่งไม่ได้รบัการชดใช้จากแหล่งอื่น และเป็นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรอืการบอกเลิก
การเดนิทางก่อนวนัเริม่ตน้การเดนิทางและ/หรอืค่าใชจ้่ายทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบตามกฎหมาย ความคุม้ครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะ
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทางนัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง GTA16) 
 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการเลื่อนหรอืการบอกเลิกการเดินทางอนัเกิดจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการควบคุม หรอืกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล  
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้สนิ หรอืการขาดการช าระหนี้สนิของบรษิทัจดัการท่องเที่ยวหรอืผู้ท า

การขนส่งอนัเป็นสาเหตุใหม้กีารบอกเลกิการเดนิทาง 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ที่ได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยอื่นที่ยงัมผีลบงัคบั หรอืโครงการของ

รฐับาล หรอืการทีจ่ะไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น ได้แก่ โรงแรม สายการบนิ บรษิทัจดัการท่องเที่ยว หรอืผูด้ าเนินการอื่นใดที่เกีย่วกบัการ
เดนิทาง อาหาร และทีพ่กั 

4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
6. การท าประกนัภยันี้ภายในเวลาต ่ากว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัออกเดนิทาง (ยกเวน้กรณีการเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็สาหสั

จากอุบตัเิหตุของผูเ้อาประกนัภยั หรอืสมาชกิของครอบครวั) 
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GTA17 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจี้เคร่ืองบิน 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

การบาดเจบ็สาหสั หรอืการ
เจบ็ป่วยหนัก 

หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัซึง่ตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจ็บป่วยหนักนัน้เป็นผลให้ผู้เอาประกนัภัยได้รบัการรบัรอง
โดยแพทยว์่าไม่สมควรทีจ่ะเดนิทาง หรอืเดนิทางต่อไปส าหรบัการเดนิทางนัน้ 

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

 
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ของผูเ้อาประกนัภยัที่ได้ช าระไปส าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าที่พกั 
และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง และ/หรอืค่าปรบัหรอืค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ตามมาจากการที่ผู้เอาประกนัภยัต้องเดนิทางกลบั
ประเทศไทยก่อนก าหนดเนื่องจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็สาหสั หรอืการเจบ็ป่วยหนัก และแพทยแ์นะน าใหเ้ดนิทางกลบั 
2. เครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี ้
3. สมาชกิของครอบครวั หรอืเพื่อนเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ หรอืไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการ 

เจบ็ป่วยโดยไม่คาดหมาย 
4. ภยัธรรมชาต ิเช่น พายุไตฝุ้น่ แผ่นดนิไหว เป็นตน้ ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการต่อไปได ้
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา

ประกนัภยั หรอื 
6. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย์ 
บรษิทัจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/

หรอื ใบรบัรองการประกนัภยั ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิม่ขึน้โดยทางเครื่องบนิ ทางบก หรอืทางเรอื (ค่าโดยสารชัน้ประหยดัใน
กรณีที่เป็นไปได้) หรอืค่าที่พกัที่เกดิขึน้และการสูญเสยีค่าเดนิทาง และ/หรอืค่าที่พกัที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า หรอืที่ผูเ้อาประกนัภยัต้องถูกรบิ
มดัจ าหลังจากเริม่ต้นการเดินทางอันเป็นผลมาจากสาเหตุข้างต้น  ทัง้นี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทาง
เนื่องจากถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย ์

ความคุ้มครองนี้มีผลบังคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรบัทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการลด
จ านวนวนัเดินทางดงักล่าว ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนั
เดนิทาง และผลประโยชน์การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง (ถา้ม)ี ส าหรบัเหตุการณ์เดยีวกนั พรอ้มกนัได ้
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครื่องบนิ GTA17) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุม้ครองค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจี้เครื่องบินอนัเกดิจากหรอื
สบืเนื่องจาก โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงไดเ้ป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส ์
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GTA19 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรสูญหำยของเงินส่วนตวั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 

เงนิส่วนตวั หมายถงึ เงนิสด ธนบตัร เชค็เดนิทาง หรอืดราฟท ์ทัง้นี้ไม่รวมถงึบตัรเครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง ใบ

หุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ความรบัผดิส่วนแรก หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกของการสูญหายในแต่ละครัง้และทุกครัง้ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง

รบัผดิชอบเอง 

บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่งทางบก ทางน ้า หรอืทาง

อากาศ ซึง่ด าเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพื่อการขนส่งอย่างถูกตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัย์ที่ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซึ่งไดเ้ขา้ไปหรอืออกจากสถานที่ทีเ่ก็บ

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โดยการใชก้ าลงัอย่างรุนแรง และท าใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายที่

เหน็ได้อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั จากการใช้เครื่องมอื วตัถุ

ระเบดิ ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย ์หรอืการปล้นทรพัย์ รวมทัง้ความสูญเสยีหรอื

ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย หรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใช้ก าลงัประทุษรา้ยเพื่อให้

ความสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นัน้ไป หรอืให้ยื่นใหซ้ึ่งทรพัย์นัน้ หรอืยดึถอื

เอาทรพัย์นัน้ไว ้หรอืกระท าความเสยีหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรอืถุงที่เก็บทรพัย์เพื่อการ

ลกัทรพัยน์ัน้ หรอืปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

 
ควำมคุ้มครอง 
 บรษิัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงนิส่วนตวัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั ในกรณีที่เงนิส่วนตวัของผู้เอาประกนัภยัเกิดการสูญหาย 
เนื่องจากถูกชงิทรพัย ์ปล้นทรพัยห์รอืโจรกรรม ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศตามจ านวนเงนิทีส่ญูหายจรงิไม่เกนิจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัสูงสุดที่เอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยัจะต้อง
รบัผดิชอบความเสยีหายส่วนแรกเป็นจ านวนเงนิหนึ่งพนั (1,000) บาทของการสญูหายแต่ละครัง้และทุกๆ ครัง้ทีเ่กดิการสญูหาย  

ทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวแก่เจา้หน้าทีต่ ารวจที่มอี านาจในท้องที่ทีเ่กดิเหตุ ภายใน 24 ชัว่โมงนับ
จากทีเ่กดิเหตุนัน้และการเรยีกรอ้งใหช้ดใชส้ าหรบัการสญูหายดงักล่าวตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจประกอบดว้ยทุกครัง้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั GTA19) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุดงันี้ 
1. การสญูหายหรอืผลสบืเนื่องจากการสญูหายของบตัรเครดติทุกชนิด บตัรโดยสารในการเดนิทาง ใบหุน้ และเอกสารตัว๋เงนิ 
2. ในกรณีที่ไม่มกีารรายงานการสูญหายที่เกดิขึน้ของเงนิส่วนตวักบัเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มอี านาจในท้องที่เกดิเหตุภายใน 24 

ชัว่โมงภายหลงัจากเกดิเหตุ และไม่มบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ  
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3. ในกรณีทีก่ารสูญหายของเงนิส่วนตวัทีเ่ป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลมื การละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแล
รกัษาและป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรพัย์สินนัน้ตลอดจนถึงการสูญหายของเงนิส่วนตัวอันเนื่องมาจากการ
แลกเปลีย่นสกุลเงนิหรอืการลดค่าของเงนิ 

4. ในกรณีที่การสูญหายของเชค็เดินทาง โดยที่ไม่ได้มกีารรายงานการสูญหายต่อธนาคาร หรอืตวัแทนที่ออกเช็คเดินทาง
ดงักล่าวใหภ้ายหลงัเกดิเหตุทนัท ี

5. ในกรณีทีก่ารสญูหายของเงนิส่วนตวัทีไ่ม่สามารถพสิจูน์หลกัฐานได ้หรอืการถูกลว้งกระเป๋า 
6. การสญูหายทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัตกอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษรา้ยแรงจนไม่สามารถครองสตไิด ้ 

  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

7. การสญูหายของเงนิส่วนตวัขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. การสญูหายของเงนิส่วนตวัขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรอืขณะทีถู่กจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม 
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GTA20 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
ความรบัผดิส่วนแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกที่ผูเ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบเองส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหาย 

ในแต่ละครัง้และทุกๆ ครัง้ 

ทรพัยส์นิส่วนตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจ าในบา้นโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ไดแ้ก่ เสือ้ผา้
ทีไ่ม่จ าเป็นส าหรบัการเดนิทาง เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของที่เป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรอืสิง่ต่างๆ ที่จ าหน่าย หรอืให้
เป็นทีร่ะลกึ 

เครื่องประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ก าไล ต่างหู จี้ เพชร ทอง เงนิ รวมถงึเครื่องทอง หรอื
เครื่องเงนิทัง้ปวง และนาฬกิาที่สวมใส่เป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา เสื้อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรอืสมาชิก
ครอบครวั หรอืคนรบัใช้ในบ้านที่อาศยัอย่างถาวรอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ยกเวน้โฉนด พนัธบตัร 
ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เชค็ เชค็เดนิทาง หลกัทรพัย ์เอกสารทุกประเภท เงนิสด ธนบตัร 

สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบั อญัมณี พระเครื่อง หรอืหนิมคี่า หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว ์ 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัย์ที่ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งได้เข้าไปหรอืออกจากสถานที่ที่เก็บ
ทรพัยส์นิที่เอาประกนัภยั โดยการใชก้ าลงัอย่างรุนแรง และท าใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายทีเ่หน็
ได้อย่างชดัเจนต่อตัวสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภัย จากการใช้เครื่องมอื วตัถุระเบิด 
ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิงทรพัย์ หรอืการปล้นทรพัย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษรา้ย หรอืขูเ่ขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพื่อใหค้วาม
สะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นัน้ไป หรอืให้ยื่นใหซ้ึ่งทรพัย์นัน้ หรอืยดึถอืเอาทรพัย์
นัน้ไว ้หรอืกระท าความเสยีหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรอืถุงที่เก็บทรพัย์เพื่อการลกัทรพัย์นัน้ 
หรอืปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

  
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยน าติดตัวไปด้วยและได้รบัการสูญเสียหรือความเสยีหายในระหว่างระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1. ขณะที่กระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรอืบรษิทัผูข้นส่ง การสูญเสยี
หรอืความเสยีหายเช่นว่านี้ตอ้งได้รบัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝา่ยบรหิารของโรงแรมนัน้ หรอืฝา่ยบรหิารของบรษิทัผูข้นส่งนัน้ 
หรอื 



    
         Travel Guard International 
             Policy Wording 

 

                                                                                                                                                                              AIG Policy Wording TG International – Group_ 01/20 

           © American International Group, Inc. All Rights Reserved.  
      Page. 68 

2. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายจากการถูกชงิทรพัย์ โจรกรรม หรอืปลน้ทรพัย์เพื่อเอากระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั 
และการสูญเสยีหรอืความเสยีหายนัน้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ที่เกดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายภายใน 24 
ชัว่โมงนับจากทีเ่กดิเหตุนัน้ การเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจเช่นว่านัน้ 

บรษิัทจะชดใช้ให้ส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผา้หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัที่อยู่ภายในกระเป๋า
เดินทางของผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการเดินทางหรือเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้  สิ้นสุดลงตามเวลาที่ระบุไว้ แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน ซึง่บรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี้ 

1.  บรษิัทจะชดใช้การสูญเสยีหรอืความเสียหายของสิง่ของไม่เกินจ านวนเงนิต่อชิ้น คู่ หรอืชุ ด ทัง้นี้ไม่เกินจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั 

2.  บรษิทัอาจเห็นควรใหช้ดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใช้โดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม   ในกรณีที่สิง่ของ
นัน้ๆ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี 

3.  บรษิทัอาจชดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใช้โดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมื่อ
เป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ๆ มอีายุเกนิ 1 ปี 
 และทัง้นี้การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผู้เอาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหม
ทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั และขอ้ตกลงคุม้ครอง
ผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได้ 
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึน้ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรอืเจ้าหน้าที ่ที่รบัผดิชอบอากาศยาน 
เรอื หรอืยานพาหนะทีผู่เ้อาประกนัภยัก าลงัเดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจ้งการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเป็นหนังสอืจากผูม้อี านาจของ
ยานพาหนะนัน้ๆ เวน้เสยีแต่ว่าไม่อาจจะกระท าการดงักล่าวได ้เนื่องจากเหตุจ าเป็นหรอือยู่ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และท าใหท้ีผู่เ้อาประกนัภยั
ไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องกระท าการอนัสมควรทัง้ปวง เพื่อป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั และถ้าหาก
ทรพัย์สนิทีว่่านัน้สูญหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจ้งต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ เจา้หน้าทีโ่รงแรม บรษิทัขนส่ง หรอืผูม้อี านาจของที่
ท าการสถานีขนส่งปลายทางอย่างทนัทอีกีดว้ย 

3. ในกรณีบรษิทัไดจ้่ายค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้แลว้ บรษิทัจะเขา้รบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยัเพื่อใช้
สทิธเิรยีกรอ้งต่อต่อบุคคลใดๆ หรอืองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิทัได้จ่ายค่าสนิไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องให้
ความร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พรอ้มด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้และจะต้องไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อบรษิทั  

4. ผูเ้อาประกนัภยัต้องด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพื่อใหก้ระเป๋าเดนิทางพรอ้มทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการดูแลตามสมควร 

5. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบส าหรบัความเสยีหายส่วนแรกต่อการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ในจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุกๆ การสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

การประกนัภยัภายใต้ความคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน
ในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื่องจากภยัธรรมชาต ิขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์
ความคุ้มครองเครื่องประดับ ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน และข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้

 
ข้อยกเวน้เฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิสว่นตวั 
GTA20) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรอืความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตัว 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ทรพัย์สนิต่อไปนี้จะไม่ได้รบัความคุ้มครอง ได้แก่ สตัว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครื่องยนต์ 
ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ผลไม้ สิง่ของที่เน่าเสยีได้ เครื่องอุปโภคบริโภค สิง่ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ สิง่ประดิษฐ ์
ภาพเขยีน ศลิปวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื่องประดบั สิง่ของมคี่า เครื่องดนตร ีเลนสห์รอืคอนแทคเลนส์ เก้าอีม้ลี้อส าหรบัคนพกิาร ฟนัปลอม 
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ขาแขนปลอม ใบหุ้น หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของที่ระลกึ บตัร
ประจ าตวั ใบขบัขี ่เอกสารเดนิทาง 
 2. การสูญเสยีหรือความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการสึกหรอ  การเสื่อมสภาพ แมลงหรือสตัว์กัดกิน หรอืแทะ หรอืความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากด าเนินการใดๆ เพื่อท าการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรอืการดดัแปลง การแกไ้ขทรพัยส์นิใดๆ 

3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรอืใหเ้ช่า หรอืเช่าซื้อ 
4. การสญูเสยี หรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตัิ สงครามกลางเมอืง การยดึอ านาจ หรอืการ

ด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว 
5. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาจากการยดึทรพัย์ การท าลายหรอืการกกักนัทรพัย์ภายใต้กฎข้อบงัคบัของด่าน

กกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัย์ตามค าสัง่ของเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย การขนส่งสนิคา้ผดิกฎหมาย การ
ขนของเถื่อน หรอืกระท าการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

6. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่ได้รบัการชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัอื่น 
การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิหรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื่นใด 

7. การสูญเสยีหรอืความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัของผู้เอาประกนัภยัที่ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุ
ไปรษณีย ์หรอืส่งทางเรอื หรอืจดัส่งแยกต่างหากโดยมไิดไ้ปดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญเสียหรอืความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรอืทรพัย์สินส่วนตัวที่ผู้เอาประกันภัยวางทิ้งไว้ หรอืลืมในสถานที่
สาธารณะ หรอืยานพาหนะใดๆ  

9. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไวก้่อนตามสมควร
เพื่อความปลอดภยัของทรพัยส์นินัน้ 

10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือุปกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสูญเสยีหรอืความเสียหายของขอ้มูลที่บนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ บตัรบนัทึกข้อมูล หรอืสิง่อื่นใดใน

ท านองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    
         Travel Guard International 
             Policy Wording 

 

                                                                                                                                                                              AIG Policy Wording TG International – Group_ 01/20 

           © American International Group, Inc. All Rights Reserved.  
      Page. 70 

GTA21 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำง ทรพัยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ 
 อนัเน่ืองมำจำกภยัธรรมชำติ 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

 
ควำมคุ้มครอง 

บรษิทัจะชดใช้ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามที่สูญเสยีหรอืเสยีหายจรงิสงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั ส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางรวมถงึเสื้อผา้ของผูเ้อาประกนัภยัที่อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
ทรพัย์สนิส่วนตวัรวมถงึคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คที่ผู้เอาประกนัภยัน าติดตวัไปด้วยหรอืที่ซื้อมาในขณะเดนิทางในต่างประเทศซึ่งได้รบัความ
เสยีหายจากภยัธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็นต้น) ที่เกิดจากสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภยั ณ 
จุดหมายปลายทางทีก่ าหนดไวร้ะหว่างทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  

หากทรพัย์สนิส่วนตัวรายการใดของผู้เอาประกันภัยไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมบรษิัทจะพิจารณาการเรยีกร้องค่าชดเชยเสมือนว่า
ทรพัยส์นิรายการนัน้สญูหาย 

บริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรอืใบรบัรองการ
ประกนัภยั ส าหรบัทรพัย์สนิหนึ่งชิ้น หรอืหนึ่งคู่ หรอืหนึ่งชุด ซึ่งจ านวนความรบัผิดสูงสุดส าหรบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คจะระบุไว้ตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัเช่นเดยีวกนั บรษิทัอาจชดใช้โดยเลอืกทีจ่ะจดัทดแทนหรอืซ่อมแซมโดยค านึงถงึความสกึหรอ และค่าเสื่อมราคาด้วย 
อนึ่ง ค่าเสื่อมราคาอาจไม่มผีลบงัคบัต่อคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คที่ซื้อมาภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี นับจากวนัที่เกดิอุบตัเิหตุ ถ้าผูเ้อาประกนัภยั
สามารถแสดงเอกสารประกอบการเรยีกรอ้ง อาท ิตน้ฉบบัใบเสรจ็หรอื  ตน้ฉบบัใบรบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้ 
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจหรอืผูม้อี านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรมและสายการบนิที ่
มอี านาจควบคุมดูแลสถานที่ทีเ่กดิการสูญเสยีหรอืความเสยีหาย ภายในยีส่บิสี ่(24) ชัว่โมงนับจากเกดิเหตุการณ์ และต้องแนบบนัทกึเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อี านาจหน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

2. ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการทุกประการเท่าที่จะกระท าได้เกี่ยวกบักระเป๋าเดินทางทรพัย์สนิส่วนตัวรวมถึงคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค โดย 

ก) ไม่ทิง้ไวใ้นสถานทีส่าธารณะโดยไม่มผีูดู้แล และ 
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวถิีทางตามสมควร เพื่อให้กระเป๋าเดินทาง ทรพัย์สนิส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ปลอดภยั  

ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค หมายถงึ คอมพวิเตอร์กระเป๋าหิ้วครบชุด รวมทัง้ส่วนประกอบ หรอือุปกรณ์ประกอบที่เป็นอุปกรณ์

มาตรฐานของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค ส่วนคอมพวิเตอร์มอืถือ (Handheld Computer) หรอื
เครื่องมอืพกพาใดๆ จะไม่ถอืว่ารวมอยู่ในประเภทนี้ 

ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใช้ทีใ่ช้ประจ าในบ้านโดยปกตแิล้วบุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ 
เสื้อผ้าที่ไม่จ าเป็นส าหรบัการเดนิทาง เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้าน 
เป็นตน้ 

สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอรน์ิเจอร ์สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา เสือ้ผา้ และทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกันภยั หรอืสมาชกิ
ครอบครวั หรือคนรบัใช้ในบ้านที่อาศัยอย่างถาวรอยู่กับผู้เอาประกันภัย ยกเว้นโฉนด 
พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ เช็ค เช็คเดินทาง หลกัทรพัย์ เอกสารทุกประเภท 
เงนิสด ธนบตัร 

เครื่องประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ก าไล ตา่งหู จี ้เพชร ทอง เงนิ รวมถงึเครื่องทอง 
หรอืเครื่องเงนิทัง้ปวงและนาฬกิาทีส่วมใส่เป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบั อญัมณี หรอืหนิมคี่า หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว์ 
ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของที่เป็นสญัลักษณ์ หรอืเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรอืสิง่ต่างๆ ที่จ าหน่าย 

หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 
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 สิง่ของที่เป็นคู่หรือชุดจะถือว่าเป็นสิ่งของหนึ่งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ่งคู่ กล้องถ่ายรูปและเลนส์  และอุปกรณ์ประกอบ
มาตรฐาน 

การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งสามารถเรยีกร้องค่าสินไหม
ทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรอืความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรอืทรพัย์สินส่วนตัว ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิขอ้ตกลง
คุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเครื่องประดบั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อนิ-วนั (ถ้าม)ี ได้
เพยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใด ขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่งเท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั 
รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กอนัเนื่องจากภยัธรรมชาต ิGTA21) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั รวมถงึ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ดงัต่อไปนี้ 

1. ทรพัย์สนิต่อไปนี้จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สตัว์ รถยนต์ (รวมถงึอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครื่องยนต์ 
ยานพาหนะอื่นใด สกีหมิะ ผลไม้ สิง่ของที่เน่าเสยีได้ เครื่องอุปโภคบรโิภค สิ่งของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ สิง่ประดษิฐ ์
ภาพเขยีน ศิลปวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื่องประดบั สิง่ของมคี่า เครื่องดนตร ีเลนส์ หรอืคอนแท็คเลนส์  เก้าอี้มลี้อส าหรบัคนพกิาร ฟนั
ปลอม แขนขาปลอม ใบหุ้น หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรียญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของที่ระลกึ 
บตัรประจ าตวั ใบขบัขี ่เอกสารเดนิทาง 

2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการสกึหรอ การเสื่อมสภาพ แมลงหรอืสตัวก์ดั กนิ หรอืแทะ ความช ารุดบกพร่อง
ทีไ่ม่เหน็ประจกัษ์ชดั หรอืความเสยีหายที่เกดิขึน้จากการด าเนินการใดๆ เพื่อท าการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรอืการดดัแปลง การ
แกไ้ขทรพัยส์นิใด ๆ 

3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์ทีเ่ช่า ใหเ้ช่า หรอืเช่าซื้อ  
4. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตัิ สงครามกลางเมอืง การยดึอ านาจ หรอื

การด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว  
5. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุมาจาก การยดึทรพัย์ การท าลายหรอืการกกักนัทรพัย์ภายใต้กฎข้อบังคบัด่าน

กกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัย์ตามค าสัง่ของเจ้าหน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย การขนส่งสินคา้ผดิกฎหมาย การ
ขนของเถื่อน หรอืกระท าการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

6. การขนส่งสนิคา้ผดิกฎหมาย การขนของเถื่อน หรอืกระท าการอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 
7. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัที่ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพสัดุไปรษณีย ์หรอืส่งทางเรอื 

หรอืจดัส่งแยกต่างหากโดยมไิดไ้ปกบัผูเ้อาประกนัภยั 
8. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดินทาง ทรพัย์สนิส่วนตวั คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คของผู้เอาประกนัภยัที่วางทิ้งไว ้

หรอืลมืทิง้ไวใ้นสถานทีส่าธารณะหรอืยานพาหนะใดๆ   
9. การสูญเสียหรอืความเสยีหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้ เอาประกันภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนัไว้ก่อนตาม

สมควรเพื่อความปลอดภยัของของทรพัยส์นิดงักล่าว 
10. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือุปกรณ์ประเภทใด ๆ 
11. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มลูทีบ่นัทกึในเทป แผ่นบนัทกึขอ้มลู แผ่นดสิก์ หรอืวสัดุอื่นใดในท านองเดยีวกนั 
12. การสญูหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
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GTA23 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองเอกสำรกำรเดินทำง 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

 
บตัรโดยสารในการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่งทางบก ทางน ้า หรอืทาง

อากาศ ซึง่ด าเนินงานโดยมใีบอนุญาตเพื่อการขนส่งอย่างถูกตอ้ง 

ลกัทรพัย ์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

โจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ี่ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งไดเ้ขา้ไปหรอืออกจากสถานทีท่ี่เก็บ
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โดยการใชก้ าลงัอย่างรุนแรง และท าใหเ้กดิร่องรอยความเสยีหายที่
เหน็ได้อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั จากการใช้เครื่องมอื วตัถุ
ระเบดิ ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจากการ ชงิทรพัย ์หรอืการปลน้ทรพัย ์รวมทัง้ความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใช้ก าลงัประทุษรา้ย หรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพื่อให้
ความสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นัน้ไป หรอืใหย้ื่นใหซ้ึ่งทรพัย์นัน้ หรอืยดึถอื
เอาทรพัย์นัน้ไว ้หรอืกระท าความเสยีหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรอืถุงที่เก็บทรพัย์เพื่อการ
ลกัทรพัยน์ัน้ หรอืปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอืใหพ้น้จากการจบักุม 

ปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

 

ควำมคุ้มครอง 
บรษิัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภัยตามที่เกิดขึ้นจรงิ สูงสุดไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกันภยัตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขอรบัหนังสอืเดนิทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดนิทางและ
เอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แทนเอกสารที่สูญหาย รวมถงึค่าเดินทางและค่าที่พ ักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อจดัหาเอกสารทดแทน 
เอกสารการเดินทางที่สูญหายเนื่องจากผู้เอาประกันภัยถูกชิงทรพัย์ ปล้นทรพัย์หรือโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น 
แผ่นดนิไหว เป็นตน้) ขณะทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  

ทัง้นี้ ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มอี านาจในท้องที่เกดิเหตุภายใน 24 ชัว่โมง นับ
จากทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้ และการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจะตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง GTA23) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่าย หรอืการสูญหายของเอกสารการเดนิทาง อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่ไม่มกีารรายงานการสญูหายทีเ่กดิขึน้กบัเจา้หน้าที่ต ารวจที่มอี านาจในท้องที่เกดิเหตุ ภายใน 24 ชัว่โมงภายหลงัจาก
เกดิเหตุ และไม่มบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ  

2. ในกรณีที่การสญูหายที่เป็นผลมาจากความผดิพลาด การหลงลมื การละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดูแลรกัษาและป้องกนั
ไวก้่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภยัของหนังสอืเดนิทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดนิทางและเอกสารการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆนัน้ 

3. ในกรณีทีค่่าขอเอกสารการเดนิทาง และ/หรอื ค่าวซี่า ส าหรบัประเทศทีไ่ม่อยู่ในแผนการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั  
4. การสญูหายทีไ่ม่ทราบสาเหตุ 
5. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะตกอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษรา้ยแรงจนไม่สามารถครองสตไิด้ 
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  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา” นัน้ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมั
เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 

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

ผลประโยชน์กำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

 
ควำมคุ้มครอง 

 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถงึล่าช้าในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง หรอื
สายการบนิส่งไปผดิสถานที่ หรอืสูญหายชัว่คราวหลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางมาถงึจุดรบักระเป๋าเดนิทาง ณ จุดหมายปลายทางตาม
ก าหนดการในต่างประเทศและในประเทศไทย บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัการซื้อเสือ้ผา้ เครื่องแต่งตวั หรอืเครื่องใช้
ส่วนตวัทีจ่ าเป็นเร่งด่วนทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้ ารองจ่ายไปก่อนดงันี้ 
 1.  หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 8 ชัว่โมง บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนื
ตามที่ผู้เอาประกนัภยัได้ส ารองจ่ายไปจรงิล่วงหน้าสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 2.  หลังจากผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 16 ชัว่โมง หากกระเป๋า
เดินทางยงัไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผู้เอาประกนัภัย บรษิัทจะชดใช้เงนิคนืให้แก่ผู้เอาประกนัภัยเป็นจ านวนเงนิที่
เพิม่เตมิจากขอ้ 1 อกีไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมาถงึจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอืในประเทศไทยเกนิกว่า 24  
ชัว่โมง หากกระเป๋าเดนิทางยงัไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็น
จ านวนเงนิทีเ่พิม่เตมิจากขอ้ 2 อกีไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
 การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ บรษิัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน
จ านวนเอาประกนัภยัสงูสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และท/หรอืใบรบัรองการประกนัภยัทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่ง
ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั (ถา้ม)ี พรอ้มกนัในเหตุการณ์เดยีวกนัได ้
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 
 บรษิัทจะรบัช่วงสทิธขิองผู้เอาประกนัภยัที่ได้รบัความคุ้มครองต่อบุคคลใดๆ หรอืองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิัทได้จ่าย
ค่าชดเชยไป ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องให้ความร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พรอ้มด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อป้องกนั
สทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะต้องไม่กระท าการใดๆ ใหเ้ป็นที่เสยีหายแก่บรษิทั และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ด าเนินการฟ้องรอ้งหลงัจาก
เกดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อบุคคลทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่านัน้ 
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GTA25 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน 
 
ควำมคุ้มครอง 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัพลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศส าหรบัการเดินทางทางเครื่องบิน รถไฟ หรอืเรอืเดินทะเล ที่ได้
ยนืยนัการเดนิทางตามตารางการเดนิทางแล้ว ณ จุดที่ต้องมกีารเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อนัเนื่องมาจากการล่าช้าของเครื่องบนิ รถไฟ หรอื
เที่ยวเรอืที่เดนิทางมายงัจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนัน้และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื่นที่จะออกเดนิทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา 8 
ชัว่โมงนับแต่เวลาทีเ่ดนิทางมายงัจุดเปลีย่นถ่ายยานพาหนะ บรษิทัจะชดใชเ้งนิแก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัค่าทีพ่กั โรงแรมเพื่อ 
คา้งคนื ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มทีจ่ าเป็นที่จ่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/
หรอืใบรบัรองการประกนัภยั และจะชดใชใ้หเ้พยีงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านัน้ส าหรบัการเดนิทางออกจากประเทศไทยแต่ละครัง้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบนิ GTA25) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใช้จ่าย หรอืการพลาดการต่อเที่ยวบนิอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นผลมาจากการทีผู่เ้อาประกนัภยัพลาดการเดนิทาง ณ จุดเริม่ตน้ทีอ่อกเดนิทางครัง้แรกไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม  
2. ความเสยีหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ได้น าหนังสอืแจ้งจากสายการบิน บรษิัทรถไฟ หรอืบรษิัทเดนิเรอื หรอื

ผูแ้ทนจ าหน่ายบตัรโดยสารหรอืรายการท่องเที่ยวนัน้ระบุถงึสาเหตุของการล่าช้า ระยะเวลาของการล่าช้าของสายการบนิ ขบวนรถไฟ หรอื
เรอืเดนิทะเล  

3. ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนัดหยุดงาน หรอืการประท้วง ซึ่งได้ เริ่มขึ้นหรือได้ประกาศก่อนวนัที่ออกกรมธรรม์
ประกนัภยั หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นตัว๋เดนิทาง หรอืวนัทีม่กีารยนืยนัการเดนิทางวนัใดวนัหนึ่งสุดแต่ว่าวนัใดจะมาก่อน  

4. การทีร่ะบบขนส่งมวลชนใชก้ารไม่ไดเ้นื่องจากการนัดหยุดงานหรอืการประทว้งซึง่ไดเ้ริม่ขึน้ หรอืไดป้ระกาศก่อนทที่านจะออก
จากบา้น หรอืสถานทีท่ีท่่านควรทีจ่ะสามารถด าเนินการเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้

5.  จ านวนเงนิทีจ่่ายไปนัน้สามารถจะเรยีกคนืไดจ้ากสายการบนิ รถไฟสายต่างประเทศ หรอืเรอืเดนิทะเล 
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      GTA27 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

 
บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึง่ไม่ใช่ญาตทิีพ่กัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และหุน้ส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 
  
ควำมคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัที่เกดิขึน้โดยเหตุการณ์อนัมไิด้คาดหมายไว้
ของผู้เอาประกนัภยั โดยบรษิทัจะชดใช้ส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของบุคคลภายนอกที่เกดิขึน้ในระยะเวลาการเดนิทางอยู่ใน
ต่างประเทศโดยอุบตัเิหตุซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายตามจ านวนเงนิทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั ส าหรบั 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 
2. ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิโดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 

 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 
 ผูเ้อาประกนัภยัต้องไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงชดใช้ หรอืยอมรบัผดิต่อบุคคลภายนอก หรอืบุคคลอื่น ผู้เสยีหาย หรอืการ
กระท าอนัก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดโีดยไม่ไดร้บัการยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก GTA27) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิซึ่งเป็นของผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืที่อยู่ในความครอบครอง หรอืการควบคุม

ตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิ ซึง่ถอืเอาสทิธติามสญัญา 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกี่ยวข้องกบัผูเ้อาประกนัภยัซึ่งกระท าโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรอืกระท าโดยประมาท

เลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
4. การมกีรรมสทิธิ ์การครอบครอง การใชย้านพาหนะลอ้เลื่อน ยานพาหนะทางน ้า อากาศยาน อาวุธปืน หรอืสตัวเ์ลีย้ง 
5. ความรบัผดิทางการคา้หรอืวชิาชพี 
6. การกระท าของสตัวท์ีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลของผูเ้อาประกนัภยั หรอืทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของควบคุมดูแล 
7. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดอีาญา 
8. ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมในการแขง่รถแรลลี ่
9. ค่าเสยีหายทีก่ าหนดขึน้เพื่อลงโทษเป็นตวัอย่างหรอืค่าเสยีหายทวคีณู 
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GTA28 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยค่ำโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉิน 
 
ควำมคุ้มครอง 

บรษิัทจะชดใช้ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตวัระหว่าง เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่ง
เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บรกิารของ 
Travel Assist เพยีงประการเดยีว ทัง้นี้ แต่ทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรอื
ใบรบัรองการประกนัภยั 

 
GTA29 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอปุกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 
 

ค ำนิยำมเพ่ิมเติม 
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ หมายถงึ ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรอืรถลากถุงกอลฟ์ 
สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานที่ของรฐัหรอืเอกชนซึ่งเปิดหรอืยนิยอมใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใช้บรกิารตามที่

ก าหนดเวลาเปิดใหบ้รกิาร ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม 
 

ควำมคุ้มครอง 
การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองดงันี้  

1. การสญูหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ 
การประกนัภัยนี้ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่ผู้เอาประกันภยัน าติดตวัไปรวมถึงที่ซื้อใหม่ในระหว่างระยะเวลา

เดินทางในต่างประเทศ ในกรณีการสูญหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกิดขึน้ในสถานที่สาธารณะระหว่างระยะเวลา
เดนิทางในต่างประเทศ ของผูเ้อาประกนัภยั 

 
เงื่อนไขความคุม้ครอง 

เมื่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผูเ้อาประกนัภยัสูญหายหรอืเสยีหาย ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจ้งความต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ หรอืผูม้ี
อ านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการบนิ สนามกอลฟ์หรอืสนามฝึกหดักอลฟ์สาธารณะทีม่อี านาจควบคุมดูแลสถานที่ที่
เกดิการสูญหายหรอืความสูญเสยีภายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาที่เกดิเหตุการณ์ และต้องแนบบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผู้มอี านาจ
หน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการทุกประการทีก่ระท าได ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ของตน 
ก) ไม่ถูกวางทิง้ไวโ้ดยไม่มผีูดู้แลในสถานทีส่าธารณะ และ 
ข) ตอ้งจดัการป้องกนัทุกวถิทีางทีส่มเหตุสมผล เพื่อใหอุ้ปกรณ์อยู่ในลกัษณะปลอดภยั 
บรษิทัจะชดใช้ส าหรบัการสูญหายหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เกดิขึน้จรงิใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัทัง้นี้สูงสุดไม่

เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั ส าหรบัอุปกรณ์หนึ่งชิน้ หรอืหนึ่ง
คู่ หรอืหนึ่งชุด บรษิทัอาจจ่ายค่าชดใชห้รอืเลอืกที่จะจดัหาของใหม่มาทดแทน หรอื ซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหกัค่าสกึหรอและ
ค่าเสื่อมราคา ในกรณีทีบ่รษิทัประเมนิมลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แล้วไม่คุม้ค่าทีจ่ะซ่อมแซม บรษิทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยัเสมอืนหนึ่ง
ว่าอุปกรณ์นัน้สญูหาย 
 
2. รางวลัพเิศษส าหรบัโฮล-อนิ-วนั 

2.1 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการแขง่ขนัอย่างเป็นทางการภายใต ้กฎ ระเบยีบ ในการแข่งขนัทีจ่ดั
ขึน้ในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ ในต่างประเทศโดยเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนัได ้และ โฮล-อนิ-วนั ดงักล่าวนี้ได้ลง
ลายมอืชื่อรบัรองโดยผูแ้ข่งขนั ผู้จดัการสนามและผูจ้ดัการแข่งขนั ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิด้รบัเงินรางวลัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั 
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2.2 ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อนิ-วนั ได้ในการเล่นกอล์ฟนอกเหนือจากการแข่งขนัที่ได้ระบุไว้ในขอ้ 2.1 และ 

โฮล-อิน-วนัดงักล่าวได้กระท าในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และลงลายมอืชื่อรบัรองโดยผูจ้ดัการสนาม ผู้เอาประกนัภยัมสีทิธิ
ได้รบัเงนิรางวลัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะได้รบัรางวลัพเิศษส าหรบั
โฮล-อนิ-วนั เพยีงครัง้เดยีวตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนัภยัไว ้ 

 
กำรจ ำกดัควำมรบัผิด 

1. ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครอง 
อปุกรณ์กอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั รวมกนัไม่เกนิจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั 

2. การประกนัภยัภายใต้ความคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ่งสามารถใช้สทิธเิรยีกรอ้งค่า
สนิไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและโฮล-อนิ-วนั ข้อตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การ
สูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวั หรอืขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของ
กระเป๋าเดนิทาง ทรพัยส์นิ รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิ(ถา้ม)ี ไดเ้พยีงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่ง
เท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั GTA29) 

การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายส าหรบัอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอนัเกิดจากหรือสบืเนื่องจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การสญูหายหรอืความเสยีหายของลูกกอลฟ์ หรอืไมก้อลฟ์ระหว่างการเล่นจรงิในสนามกอลฟ์ หรอืการฝึกตใีนสนามฝึกซอ้ม 
2. การสูญหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิการสึกหรอ หรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากกระบวนการซ่อม หรอืในขณะที่ท าการ

ซ่อมอนัเป็นผลมาจากความเสยีหายดงักล่าว 
3. การสูญหายหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการกระท าโดยเจตนา หรอืความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อา

ประกนัภยั 
4. การสญูหายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการยดึทรพัย์ หรอืยดึหน่วงโดยศุลกากรหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
5. การสญูหายหรอืความเสยีหายทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอื่นใด 
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GTA30 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ 
 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิส่วนแรกใดๆ ของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ส าหรบัรถทีผู่เ้อาประกนัภยัเช่า กรณี
ทีผู่เ้อาประกนัภยัมคีวามรบัผดิตามกฎหมายตอ้งชดใชก้ารสญูหายหรอืความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศ   
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

ก) ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบรษิทัรถเช่าทีม่ใีบอนุญาตประกอบธุรกจิรถเช่า 
ข) สญัญาเช่ารถต้องก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซื้อประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึ่งคุม้ครองการสูญหายหรอืความเสยีหายต่อรถที่

เช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ช่า 
ค) ผูเ้อาประกนัภยัต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทุกขอ้ของบรษิัทรถเช่าภายใต้สญัญาเช่า และเงื่อนไขของผูร้บัประกนัภยัภายใต้

สญัญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทัง้กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความรบัผดิส่วนแรกส าหรบัรถเช่า GTA30) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองความรบัผดิส่วนแรกส าหรบัรถเช่าอนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสูญหายหรอืความเสยีหายที่เกิดจากการขบัขี่รถที่เช่าโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขของสญัญาเช่าหรอื การสูญหายหรอืความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ หรอืเนื่องจากการฝา่ฝืนกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ 
2. การสูญหายหรอืความเสยีหายที่เกดิจากการสกึหรอ การเสื่อมสภาพ ความเสยีหายจากแมลง หรอืสตัว์กดักิน หรอืแทะ 

ความช ารุดบกพร่อง หรอืความเสยีหายทีไ่ม่เหน็ประจกัษ์ 
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            GTA32 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง 
 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองในกรณียานพาหนะสาธารณะที่เดนิทางตามตารางเวลาการออกเดนิทางที่ผูเ้อาประกนัภยัได้
เตรยีมการไวว้่าจะใชเ้ดนิทางในต่างประเทศเกดิความล่าชา้เป็นเวลาอย่างต ่าหก (6) ชัว่โมงตดิต่อกนันับจากเวลาทีร่ะบุในแผนการเดนิทาง
ทีใ่หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เนื่องจากสภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอืการนัดหยุดงาน หรอืการปฏบิตังิานอื่นโดยลูกจา้ง
ของยานพาหนะสาธารณะที่ท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได้ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองการประกนัภยั ส าหรบัการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน้ทุกเวลาหก (6) ชัว่โมงเต็มต่อเนื่องของความ
ล่าชา้ 
 
หมวดท่ี 5:   เอกสำรแนบท้ำย 

ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแย้งกบัข้อความในกรมธรรม์ประกนัภยั ให้ใช้ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายแทน ส่วน
เงื่อนไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื่น ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 

 
GTA Exclusion 1 

เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำย 
ข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางทัว่โลกแบบกลุ่ม - พเิศษ) 
 

เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่               วนัท าเอกสาร  

ชื่อผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ชื่อผูเ้อาประกนัภยั 

ชื่อผูร้บัผลประโยชน์ 

ระยะเวลาประกนัภยั:วนัเริม่ตน้คุม้ครอง                       เวลา                        น. สิน้สุดวนัที ่                          เวลา                        น. 

เบีย้ประกนัภยั                อากรแสตมป์                     ภาษ ี                               รวม                         

 
 เป็นที่ตกลงและเขา้ใจกนัว่า การประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัที่เอกสารแนบท้ายฉบบันี้แนบตดิภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยัไม่คุม้ครองถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยหรอืความรบัผดิตามกฎหมาย อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่อง
จากสาเหตุ หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มม 
 

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

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

 ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแยง้กับขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัใหใ้ช้ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วน
เงื่อนไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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สรปุสำระส ำคญัตำมแผนประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงทัว่โลกแบบกลุ่ม – พิเศษ 

Group Travel Guard Global Travel Insurance – Special 

 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่เป็นการเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศ
ถิน่ฐานของผูเ้อาประกนัภยั โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั 
 เป็นระยะเวลาการเดนิทางไปต่างประเทศแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 

1. แบบรายเทีย่ว (Single Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางครัง้เดยีว ความคุม้ครองเริม่ตน้กอ่นผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและสิน้สุดเมื่อผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนับแต่กลบัถงึ
ประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั   แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน 

2. แบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ในปีกรมธรรม์ประกนัภยั (1 ปี) ความคุ้มครองเริม่ต้นและสิ้นสุด
ของการเดนิทางแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) แต่จ ากดัระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ไม่เกนิ 120 วนั 

3. แบบรายปีพิเศษ (Open Policy) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครัง้ในระยะเวลาประกนัภัย (1 ปี) ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัซึ่งผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นผู้จดัการ และด าเนินการให้มกีารเดนิทางขึน้ ความคุม้ครองเริม่ต้นและสิน้สุดของการ
เดนิทางแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัแบบรายเทีย่ว (Single Trip) แต่จ ากดัระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ไม่เกนิ 30 วนั 
 
กำรแจ้งรำยช่ือผู้เอำประกนัภยั 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งด าเนินการแจ้งรายชื่อผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาการเดนิทางใหบ้รษิทัทราบก่อนการเดนิทาง 
ในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุขึ้น และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกนัภยัที่แจ้งไว้ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ หน้าที่ในการพสิูจน์เป็นของผูถ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยั 
 
กำรค ำนวณเบีย้ประกนัภยัและกำรปรบัปรงุเบีย้ประกนัภยั 

1. แบบรายเทีย่ว (Single Trip) บรษิทัจะค านวณเบีย้ประกนัภยัตามจ านวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิตามทีผู่ถ้อืกรมธรรม์ 
ประกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบเมื่อเริม่สญัญาประกนัภยั 

2. กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) บรษิทัจะค านวณเบีย้ประกนัภยัตามจ านวนผูเ้อาประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิตามทีผู่ถ้อื 
กรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้ใหบ้รษิทัทราบเมื่อเริม่สญัญาประกนัภยั 

3. กรณีการประกนัภยัแบบรายปีพเิศษ (Open Policy) บรษิทัจะค านวณเบีย้ประกนัภยัเบือ้งตน้โดยประมาณการจากจ านวนเงนิ 
เอาประกนัภยั และจ านวนผู้เอาประกนัภยัในระยะเวลาหนึ่งปี ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิัทจะท าการปรบัปรุงเบี้ยประกนัภยัเป็นราย
เดือน ราย 3 เดอืน หรอืราย 6 เดือน แล้วแต่ว่าจะเหน็เหมาะสม โดยค านวณจากจ านวนเงนิเอาประกนัภัย และจ านวนผูเ้อาประกนัภัยที่
แท้จรงิ ณ เวลานัน้ ๆ หากเบี้ยประกนัภยัที่แท้จรงิ ณ เวลาที่มกีารปรบัปรุงเบี้ยประกนัภยัสูงกว่าเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นเมื่อต้นปีสญัญา
ประกนัภยั บรษิทัจะเรยีกเกบ็เบีย้ประกนัภยัเพิม่ตามส่วนต่างของเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นที่ประมาณการไว้กบัเบี้ยประกนัภยัที่แท้จรงิ หาก
เบีย้ประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิต ่ากว่าเบี้ยประกนัภยัเบือ้งตน้ทีป่ระมาณการเมื่อตน้ปีสญัญาประกนัภยั บรษิัทจะคนืเบีย้ประกนัภยัส่วนเกนินัน้ใหก้บั
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1. ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ้งช าระเบี้ยประกนัภยัทนัทเีมื่อถงึก าหนดช าระ หรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
1.1. แบบรายเที่ยว (Single Trip) ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ภายหลังจากที่กรมธรรม์

ประกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
1.2. แบบรายปี (Annual Trip) 

1.2.1  บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัได้ดว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยัซึง่จะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูถ้อื
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบั
แลว้ออกตามส่วน 

1.2.2  ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัได้ โดยการแจ้งใหบ้รษิัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รบัเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหกัเบี้ยประกันภัยส าหรบัระยะเวลาที่
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กรมธรรม์ประกนัภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางที่ระบุ
ไวด้งัต่อไปนี้ 
 
ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกนิ/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           บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ 
น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะคืนเบี้ย
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัจ านวนผูเ้อาประกนัภยั
ทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

1.3.2 ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัได้โดยการแจ้งใหบ้รษิัททราบเป็น
หนังสือ และมีสทิธิได้รบัเบี้ยประกนัภัยคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกันภัยส าหรบัจ านวนผู้เอา
ประกนัภยัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ 

หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ 
1. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรอืการกระท าที่มุ่งรา้ยคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกีารประกาศ

สงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

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

อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร ์
5. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสหีรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรอืวตัถุอนัตรายอื่นใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการ

นวิเคลยีรไ์ด ้
 6. การกระท าโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย หรอืการยึดทรพัย์ การยดึหน่วง การท าลายโดยศุลกากร หรอื

พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของ ผู้เอาประกนัภัยที่จะด าเนินการป้องกนัตามสมควรเพื่อ
หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากได้รบัการเตอืนผ่านหรอืโดยสื่อมวลชนทัว่ไปเกี่ยวกบัเจตนา
จะนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสงครามกลางเมอืง 



    
         Travel Guard International 
             Policy Wording 

 

                                                                                                                                                                              AIG Policy Wording TG International – Group_ 01/20 

           © American International Group, Inc. All Rights Reserved.  
      Page. 83 

7. เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อค าแนะน าของแพทยผ์ูไ้ดร้บัอนุญาตให้
รกัษาโรค 

8. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ หรอืโรคในระบบเสน้ประสาท 
9. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พื่อเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
แผน A และ 
แผน B 

แผน C แผน D 

GTA1 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ๏ ๏ ๏ 
GTA2 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ๏ ๏ ๏ 
GTA6 ผลประโยชน์การเสยีชีวติ การสูญเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบตัเิหตุ 

๏ ๏ ๏ 

GTA7 ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศภูมลิ าเนา 

๏ ๏ ๏ 

GTA8 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภูมลิ าเนา ๏ ๏ ๏ 
GTA11 ผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล ๏ ๏  
GTA12 ผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ๏ ๏  
GTA16 ผลประโยชน์การเลื่อนหรอืการบอกเลกิการเดนิทาง ๏ ๏  
GTA17 ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจี้เครื่องบนิ ๏ ๏  
GTA19 ผลประโยชน์ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั ๏   
GTA20 ผลประโยชน์การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวั ๏ ๏  
GTA21 ผลประโยชน์การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดินทาง ทรพัย์สนิ รวมถึง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิ

๏ ๏  

GTA23 ผลประโยชน์ความคุม้ครองเอกสารการเดนิทาง ๏   
GTA24 ผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง ๏ ๏  
GTA25 ผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบนิ ๏ ๏  
GTA27 ผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ๏ ๏ ๏ 
GTA28 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน ๏ ๏ ๏ 
GTA29 ผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ และโฮล-อนิ-วนั ๏   
GTA30 ผลประโยชน์ความรบัผดิส่วนแรกส าหรบัรถเช่า ๏ ๏  
GTA32 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าชา้ในการเดนิทาง ๏ ๏  

หมายเหตุ ขอ้ตกลงคุม้ครองตามแผนประกนัภยั A และ B จะมขีอ้ตกลงคุม้ครองเดยีวกนัแต่จ านวนเงนิเอาประกนัภยัแตกตา่งกนั 

เอกสำรแนบท้ำย 
 TG – exclusion 1 การขยายขอ้ยกเวน้ทัว่ไปเพิม่เตมิ 

หมำยเหตุ :  

1. ความคุม้ครองและเงื่อนไขทีล่ะเอยีดครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางทัว่โลกแบบกลุ่ม-พเิศษทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

2. ทัง้นี้บรษิทัสามารถเลอืกขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย เพื่อจดัท าแผนประกนัภยัได ้
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Travel Guard Global Travel Insurance 

 In reliance upon the statements that are contained in the insurance application which is an 

integral part of this Policy, and in consideration of the premium paid by the Insured subject to the 

general terms and conditions, insuring agreements, exclusions and attachments of this insurance 

Policy, the Company agrees with the Insured as follows: 

Section 1: Definitions 

Unless specified otherwise in this Policy, words or expressions to which specific meanings 

have been ascribed in any part of this Policy shall have such specific meanings whenever they are 

used in this Policy. 

1.1 "Policy" means Policy schedule, benefits schedule, terms and conditions, 

insuring agreements, exclusions, attachments, 

endorsements, summary documents showing the 

material contents under this Policy, which are all 

regarded as being part of the insurance contract. 

1.2 "Company" means the Company issuing this Policy. 

1.3 "Insured" means the person named as the Insured in this schedule and/or 

attachments, and under coverage of this Policy. 

1.4 "Accident" means an event which happens suddenly due to an external 

cause and gives rise to a result which is not intended or 

anticipated by the Insured. 

1.5 "Injury" means bodily injury directly resulting from an Accident that 

happens solely and independently from other causes. 

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

the Insured. 

1.7 "Loss or Damage" means bodily Injury of the Insured caused by Accident, and 

leading to death, dismemberment, loss of sight, 

disability or Injury. 

1.8 "Physician" means a person who graduated with a degree in Medical 

Sciences and is legally registered with the Medical 

Council to perform as a medical professional in the 

locality in which medical services or surgeries are 

provided. A Physician shall not be: 

• the Insured, or 

• legal spouse or child of the Insured, unless there 

is necessity and consent is given by the 

Company. 

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

profession. 

1.10 "Inpatient" means a person who is required to receive medical treatment in 

a Hospital and registered as an Inpatient by diagnosis 

and advice of the Physician based on indication of 

Medical Standards for treatment of such Injury or 

Sickness, including the case of an Inpatient who dies 

after admission. 

1.11 "Outpatient" means a person who receives medical services in an Outpatient 

department or emergency room of a Hospital, Medical 
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Facility or Clinic, for a condition which by diagnosis 

and indication of the Medical Standards does not need to 

be admitted as an Inpatient. 

1.12 "Hospital" means any medical facility that provides medical services, can 

accommodate overnight patients, has an adequate 

number of medical personnel and facilities and a 

complete range of services, particularly a major 

operating room, and is registered as a Hospital in 

accordance with the law on medical facilities in that 

locality. 

1.13 "Medical Facility" means any medical facility that provides medical services, can 

accommodate overnight patients, and is permitted to be 

registered as a Medical Facility in accordance with the 

law in that locality. 

1.14 "Clinic" means a modern medical facility that is permitted by law to 

provide medical treatment and diagnoses by Physicians, 

but cannot accommodate overnight patients.  

1.15 "Medical Standards" means international rules or practices of modern medical 

providers for creating suitable treatment plans that are 

based on Medical Necessity and appropriateness, taking 

into account the conclusions drawn from the Injury or 

Sickness record, medical findings, diagnosis results and 

other pertinent information (if any). 

1.16 "Necessary and 

Reasonable Expenses" 
means medical treatment costs and/or other expenses that 

correspond to the amounts normally charged to general 

patients for similar services by the Hospital, Medical 

Facility or Clinic where the Insured has been treated. 

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

conditions:  

 (1) the services correspond with the diagnosis, 

and the treatment is consistent with the treated person’s 

Injury or Sickness; 

 (2) there are clear medical indications based on 

current Medical Standards;  

 (3) the services must not be solely for the 

convenience of the treated person or his or her family or 

the treatment provider; and 

 (4) the services must be medical services 

provided in accordance with Medical Standards and 

suitable for caring for the patient based on the patient’s 

needs in light of the Injury or Sickness. 

1.18 "Pre-existing Conditions" means any disease (including complications), symptom or 

abnormality of the Insured occurring within 24 months 

preceding the effective date of coverage of this Policy 

with sufficient indication for a general person to seek for 

diagnosis, care or treatment, or for which a Physician 

shall provide diagnosis, care or treatment.  
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For the annual Policy, Pre-existing Conditions shall 

mean the medical condition for which indemnity was 

claimed by the Insured during his or her previous trip, or 

the medical condition in which treatment or diagnosis 

was sought by the Insured within a 12-month period 

before his or her trip. Such conditions shall be regarded 

as Pre-existing Conditions of the next trip.  

1.19 "AIDS" means Acquired Immune Deficiency Syndrome which is 

caused by HIV virus infection, and shall include 

opportunistic infection, Malignant Neoplasm, infections 

or any Sickness that reveals an HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) positive blood test result. 

Opportunistic infection shall include, but is not limited 

to, Pneumocystis Carinii Pneumonia, Organism of 

Chronic Enteritis, virus, and/or Disseminated Fungi 

Infection. 

Malignant Neoplasm shall include Kaposi’s sarcoma, 

Central Nervous System Lymphoma, and/or other severe 

disease which is presently known to be a symptom of 

Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which 

causes sudden death, Sickness, or disability to infected 

persons.  

AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency 

Virus), Encephalopathy Dementia, and outbreak of 

virus.  

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

of the Policy or commencing on the anniversary of the 

Policy year. 

1.21 "Terrorism" means any action using force or violence and/or involving 

threat by any person or group of persons regardless of 

whether such action is taken alone, on behalf of, or in 

relation to any organization or government with an aim 

for results involving politics, religions or cults, or 

similar purposes, and to cause the government and/or the 

public or any part thereof to be in panic. 

1.22 "Travel Assist" means a company providing services to the Insured while being 

overseas in terms of travel information, medical care 

advice, legal counsel, emergency medical evacuation, 

body repatriation, general information, and other 

services under the insurance coverage. If a service 

provider is to be changed from Travel Assist to another 

entity appointed by the Company during the effective 

term of this Policy, the entity so appointed shall be 

referred to in place of Travel Assist in all provisions 

specified in this Policy and shall have the same meaning 

as specified in definitions herein. 

1.23 "Common Conveyance" means A service aircraft with permanent wings operated by a 

commercial airline registered to carry fare-paid 

passengers who travel according to flight schedules, and 
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a service helicopter operated by an airline registered to 

carry fare-paid passengers who travel according to flight 

schedules between generally accepted commercial 

airports or commercial airports for helicopters that are 

duly registered.  

1.24 "Public Place" means any place to which the general public has access, for 

example (but not limited to) airports, shops, restaurants, 

hotel foyers, public parks, beaches, golf courses, driving 

ranges, public buildings and the like. 

1.25 "Public Conveyance" means any regularly scheduled type of transportation provided 

and operated by a duly licensed carrier with the aim for 

the local public to use as means to travel, and recognized 

by the country (e.g. bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, 

ship, train, tram or subway). This would exclude all 

types of transportation that are chartered or arranged as 

part of a tour even if the services are regularly 

scheduled. Common Conveyance in this Policy is 

regarded as Public Conveyance. 

1.26 "Domestic Trip" means a trip taken within the country of residence of the 

Insured as notified to the insurance company. 

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

Insured. 

 

 

Section 2: General Terms and Conditions 

 

2.1 Insurance Contract 

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

In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations 

mentioned in paragraph one, or knowingly conceals relevant facts which, if made known to the 

Company, might motivate the Company to demand a higher premium or refuse to execute the 

insurance contract, this insurance contract shall become void in accordance with section 865 of the 

Civil and Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate the insurance 

contract. 

The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations 

made in the documents in accordance with paragraph one. 

 

2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract 

This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of 

the insurance contract. Any change of wording in the insurance contract must be approved by the 

Company and recorded in the Policy or attachments before such change becomes valid. 

 

2.3 Period of Insurance 

Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of insurance: 
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2.3.1 For single trip coverage: the coverage starts two hours prior to the departure from 

Thailand and continues until the Insured travels back to his or her place of residence in Thailand, or 

for two hours upon arrival in Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever 

is earlier (unless specified otherwise in this Policy). 

2.3.2 For annual trip coverage to cover multiple trips: the coverage for each trip starts and 

ends as mentioned in 2.3.1, subject to the maximum duration of journey for each trip not exceeding 

120 days. If the Insured receives medical treatment during the effective period of the Policy and is 

required to receive continuous treatment as an Inpatient, this Policy shall extend the coverage until 

the Insured is discharged from the Hospital or Medical Facility. 

2.4 Report and Claim 

The Insured, the beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, must 

report any Loss or Damage to the Company without delay. In the event of death, an immediate notice 

must be made to the Company, unless it can be proven that immediate notice was not practicable but 

was given as soon as possible. 

2.5 Claim and Submission of Evidence of Loss or Damage 

 2.5.1 Claim for benefit in case of medical treatment overseas, medical treatment in Thailand, 

medical treatment overseas for Sickness related to pregnancy, medical treatment overseas by a 

Chinese Traditional Physician, medical treatment due to an Accident 

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

 
 2.5.1.1 Claim form as prescribed by the Company. 

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

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

2.5.1.4 Copy of the Insured’s passport. 
The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such 

receipts that certify the amount paid to the Insured to further claim the remaining amount from 

another insurer. If the Insured has been indemnified by government welfare, other welfare, or other 

insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid by government 

welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company. 

 
2.5.2 Claim for benefit in case of permanent disability or dismemberment resulting from an  

Accident 
The Insured shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company 

within 30 days from the date on which the Physician concludes that the Insured suffers permanent 
disability or dismemberment. 

2.5.2.1 Claim form as prescribed by the Company. 

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

2.5.2.3 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of 

permanent disability or dismemberment from an Accident when being on a commercial airplane). 

2.5.2.4 Copy of the Insured’s passport. 

 

 2.5.3 Claim for compensation in case of death 
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  The beneficiary shall, at his or her expense, submit the following evidence to the 

Company within 30 days from the date of the Insured’s death. 

  2.5.3.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.3.2 Death certificate. 

  2.5.3.3 Copy of autopsy report. 

  2.5.3.4 Copy of police report. 

  2.5.3.5 Copies of ID card and house registration of the Insured with the wording 

"Deceased" thereon. 

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

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

  2.5.3.8 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of death 

from an Accident when being on a commercial airplane). 

 2.5.4 Claim for compensation in case of emergency medical evacuation 

  2.5.4.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.4.2 The Insured or related person shall notify the Company or Travel Assist 

without delay. 

2.5.4.3 If the Insured is injured in a remote area, the Insured should contact a local 

Physician for first aid, and Travel Assist shall consider transportation methods and cooperate with the 

Physician for further treatment. 

 2.5.5 Claim for compensation in case of body repatriation 

   The beneficiary, relative or related person shall notify the Company or Travel Assist 

without delay. Travel Assist shall then consider the best method for body repatriation. 

  2.5.5.1 Claim form as prescribed by the Company. 

 2.5.5.2 The beneficiary, relative or related person shall gather necessary documents 

as specified in  

2.5.3 and submit them to the Company within 30 days from the date of death. 

2.5.6 Claim for benefit in case of expenses for funeral arrangements 

  2.5.6.1 Claim form as prescribed by the Company. 

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

2.5.6.3 Death certificate of the Insured. 
2.5.6.4 Medical record of the Insured. 
2.5.6.5 Copy of the Insured’s passport. 

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

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

2.5.7.1 Claim form as prescribed by the Company. 
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2.5.7.2 Death certificate of the Insured. 

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

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

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

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

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

2.5.8.1 Claim form as prescribed by the Company. 

2.5.8.2 Report of the Insured’s Physician. 

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

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

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

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

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

  2.5.9.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.9.2 Report of the Insured’s Physician. 

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

2.5.10.1 Claim form as prescribed by the Company. 

2.5.10.2 Report of the Insured’s Physician. 

  2.5.10.3 Copy of ID card of the minor. Copy of birth certificate is required in case of 

no ID card. 

  2.5.10.4 Travel Itinerary of the Insured and the child. 

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

minor. 

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

minor. 

  2.5.10.7 Receipt for actual costs of accommodation and food of the family member 

making a trip to pick up the minor. 

 2.5.11 Claim for benefit in case of credit card insurance 
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  2.5.11.1 Claim form as prescribed by the Company. 

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

 2.5.12 Claim for compensation in case of trip cancellation 

  2.5.12.1 Claim form as prescribed by the Company. 

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

  2.5.12.3 In the case of trip cancellation resulting from the Insured suffering an 

Accident or Sickness, or from an Accident or Sickness of his or her spouse, father or mother, 

grandfathers, grandmothers, children, or father or mother of the spouse, a medical certificate is 

required. 

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

 2.5.13 Claim for compensation in case of trip curtailment 

  2.5.13.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.13.2 Copy of plane ticket recently purchased and receipt. 

  2.5.13.3 Medical certificate in the case of trip curtailment resulting from the Insured 

suffering an Accident or Sickness, or from an Accident or Sickness of his or her spouse, father or 

mother, grandfathers, grandmothers, children, or father or mother of the spouse. 

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

 2.5.14 Claim for compensation in case of flight delay 

  2.5.14.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.14.2 All existing plane tickets and boarding passes. 

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

  2.5.14.4 Letter of notification from the commercial airline specifying that the delay 

actually occurred. 

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

Belonging 

 2.5.15.1 Claim form as prescribed by the Company. 

2.5.15.2 Letter certifying Loss or Damage incurred from the management of the hotel or transport 

company in the case that such Loss or Damage is under supervision of the hotel staff or transport 

company. 

  2.5.15.3 List and prices of the lost or damaged items. If the lost or damaged item was 

purchased within three months, receipt thereof is required. 

2.5.15.4 Daily report of a local police officer in the case that Loss or Damage incurs 

due to threat or violent force. 

 

 2.5.16 Claim for compensation in case of baggage delay 

  2.5.16.1 Claim form as prescribed by the Company. 
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  2.5.16.2 Receipt for purchase of necessary clothes or necessary supplies. 

  2.5.16.3 Certification letter from the airline. 

 2.5.17 Claim for compensation in case of third-party liability 

   2.5.17.1 Claim form as prescribed by the Company. 

  2.5.17.2 Medical certificate and receipt in the case that the Insured causes another 

person to have an Accident. 

  2.5.17.3 Receipt for cost of repair, or receipt and confirmation letter from a store in 

the case that an item must be purchased as the Insured damaged the same. 

2.6 Medical Examination 

The Company has the right to examine the Insured’s medical record and diagnosis records as 

may be necessary for this insurance. The Company also has the right to conduct an autopsy, if 

necessary and not contrary to the law, at the Company’s expense. 

2.7 Compensation Payment 

The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the 

Company has received a complete and correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for 

death will be paid to the beneficiary while other types of compensation will be paid to the Insured. If 

there is a reasonable doubt that the aforesaid claim was not made in accordance with the insuring 

agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be 

extended if necessary but in no event shall this period last more than 90 days from the date on which 

all documents are received by the Company. 

If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable 

to pay interest at 15 percent per annum of the amount due accrued from the due date of the 

compensation. 

If the treatment is in a Hospital, Medical Facility, or Clinic outside Thailand, the Company 

will pay benefit based on a foreign exchange rate of the date stated in medical treatment receipts. 

2.8 Payment of Premium and Premium Refund 

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

2.8.2 For single trip insurance, the Insured may not cancel this Policy after its coverage has 

gone into in effect. 

2.8.3 For annual trip, the Insured or the Company may exercise the right to cancel the Policy 

under the following conditions. 

  2.8.3.1 The Company may cancel this Policy by giving written notice no less than 15 

days in advance by registered mail to the Insured at the last known address as declared to the 

Company. The Company will refund the premium to the Insured after deducting a partial premium for 

the effective period of this Policy on a pro-rata basis. 

  2.8.3.2 The Insured may cancel this Policy by giving written notice to the Company 

and may be entitled to premium refund after a partial premium for the effective period of this Policy 

has been deducted based on a short period premium rate under following schedule. 
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Short Period Premium Schedule 

Period of insurance 

(not over/month) 

Percent of annual 

premium 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

Cancellation of the Policy under this condition made by any party shall mean the whole 

Policy being terminated. It is not possible to cancel some or part of the insurance coverage during the 

Policy Year. 

2.9 Dispute Resolution by Arbitration 

 In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled 

to claim under the Policy and the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of 

arbitration, the Company shall comply and allow the case to be decided by an arbitrator according to 

the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration. 

2.10 Conditions Precedent 

The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the Insured, the 

beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, has fully complied with the 

insurance contract and the conditions of the Policy. 

Section 3: General Exclusions 

This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of 

the following causes or which occurs at the times as follows. 

3.1 Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury. 

3.2 War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or 

not), civil war, uprising, insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, 

proclamations of martial law, or any events which lead to the proclamation or maintenance of martial 

law. 

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

3.4 Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the 

combustion of nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear fission/fusion.  

3.5 Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause 

an explosion in a nuclear process. 

3.6 At any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the 

attachment (if any). 
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3.7 Any intentional illegal act by the Insured or confiscation, detention, or destruction by 

customs or other authorities. Any violation of regulations of a government, or the Insured’s 

negligence to conduct proper prevention to avoid claiming under the Policy after receiving a warning 

through or by general media with respect to an intention to cause strike, riot or civil war. 

3.8 While the Insured is not in a proper condition to travel, or travels against the advice of the 

Physician permitted to provide treatment. 

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

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

Section 4: Insuring Agreement 

Subject to the rules, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions, and 

attachments of the Policy, and in consideration for the premium paid by the Insured, the Company 

agrees to provide coverage only as specified in the following schedule. 
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TA1 

Insuring Agreement 

Medical Expenses Benefit 

Definitions 

"Thai Traditional Physician" means a Thai Traditional Physician legally licensed for 

providing treatment with Thai herbs. The Thai 

Traditional Physician shall not be the Insured, business 

partner, employer, employee or agent of the Insured, or a 

person related in any way to the Insured. 

"Chinese Traditional Physician" means a Physician legally licensed for providing treatment with 

herbs, acupuncture and chiropractic. The Chinese 

Traditional Physician shall not be the Insured, business 

partner, employer, employee or agent of the Insured, or a 

person related in any way to the Insured. 

Coverage 

 During the validity of the Policy, subject to the coverage benefit conditions of the Policy, if 

the Insured is injured from an Accident or has a sudden or unanticipated Sickness during the period of 

insurance, causing the Insured to receive medical treatment whether as an Inpatient or Outpatient, the 

Company shall reimburse the Insured the Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical 

treatment based on Medical Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more 

than the sum insured specified in the insurance schedule. 

 In case of Injury due to Accident overseas which requires treatment by a Thai Traditional 

Physician or Chinese Traditional Physician, exclusive of bone fracture or broken bone, the Company 

shall reimburse the Insured the expenses paid by the Insured at the maximum not exceeding Baht 

1,500 per person per accident. 

 The covered expenses are as follows. 

 1. Physician fees. 

 2. Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the 

separation, preparation or analysis of blood or blood components, laboratory tests and pathology fees, 

radiology diagnosis, other special diagnostic methods, including Physician’s reading fee, expenses 

related to the use or provision of services, medical tools and equipment outside the operating room, 

medical consumables (medical supplies 1), operating room fees and equipment, excluding cost of 

hiring a special Nurse while in a Hospital or a Medical Facility as an Inpatient. 

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

Medical Facility for Medical Necessity. 

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

 5. Cost for an ICU room or standard single room plus meals provided for the patient by the 

Hospital or Medical Facility, and daily nursing service fee. 

 In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any 

person or source, the Company will reimburse the Insured the medical expenses only for the amount 

exceeding the amount that may be claimed. 
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Exclusions (only apply to the Overseas Medical Expenses Benefit Agreement TA1) 

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

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 

checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness.  

4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including 

narcotic addiction, or genetic disorder. 

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

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

7. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, 

eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemaker, wheelchair, etc. 

8. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not 

include the expense for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, 

filling, dentures, or expenses for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment 

after an Accident. 

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

10. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or 

treatment to remedy bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence 

of an Accident to reconstruct or restore the function of an organ. 

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

spouse, or child of the Insured. 

12. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after 

being injured by an animal and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

13. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 

jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 

traveling in a hot air balloon, or gliding. 

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

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

escaping arrest. 

16. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 

alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 

level of 150 milligram percent and over. 

17. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for 

carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

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

Insuring Agreement 

Medical Expenses in Thailand Benefit 

Coverage 

This insurance covers medical treatment costs necessary to be paid to treat or follow up 

certain symptom in Thailand for Injury or Sickness sustained by the Insured overseas under the limit 

of treatment period as follows. 

1. In case that the Insured has never received medical treatment for such Injury or Sickness 

while being overseas, the Insured must request treatment in Thailand within seven (7) days from the 

date of arrival in Thailand. The continuous treatment shall not exceed twenty one (21) days from the 

date on which treatment is firstly received in Thailand. The Company shall compensate the Insured in 

the amount actually paid at the maximum not exceeding the sum insured specified in the schedule. 

2. In the case that the Insured has received treatment while being overseas, the Insured shall 

have no more than twenty one (21) days from the date of arrival at Thailand to receive continuous 

treatment in Thailand or within the prescribed time specified in the insurance plan chosen, whichever 

is earlier. 

The Company shall compensate Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical 

treatment according to the Medical Necessity and Medical Standards in the amount actually payable, 

but not exceeding the sum insured specified in the schedule. 

In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or 

source, the Company will reimburse the Insured the medical expenses only for the amount exceeding 

the amount that may be claimed, but not exceeding the maximum sum insured specified in the 

schedule. The Company shall reimburse only the expenses incurred in Thailand (if any). 

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

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

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 

checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness.  

4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including 

narcotic addiction, or genetic disorder. 

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

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

7. Treatment which is not considered as modern medicine, including alternative medicine, 

e.g. acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure and chiropractic. 

8. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, 

eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemaker, wheelchair etc. 

9. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not 

include the expense for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, 
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filling, dentures, or expense for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment 

after an Accident. 

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

11. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or 

treatment to remedy bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence 

from an Accident to reconstruct or restore the function of an organ. 

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

spouse, or child of the Insured. 

13. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after 

being injured by an animal and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

14. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 

jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 

traveling in a hot air balloon, or gliding. 

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

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

escaping arrest. 

17. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 

alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 

level of 150 milligram percent and over. 

18. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for 

carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft.  

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

Insuring Agreement 

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

 

Coverage 

 This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an 

Accident, which causes death, dismemberment, loss of vision or permanent disability to the Insured 

within 180 days from the date of Accident; or Injury for which continuous treatment as an Inpatient in 

a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which subsequently causes death at any 

time. The Company shall pay the following compensation. 

1. 100% of the sum insured In case of death. 

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

than 12 months from the date of Accident, or there is a clear 

medical indication that the Insured has become permanently 

disabled. 

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

both eyes. 

4. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and one foot from the ankle. 

5. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and vision of one eye. 

6. 100% of the sum insured For one foot from the ankle and vision of one eye. 

 100% of the sum insured For loss of hearing and loss of speech. 

 75% of the sum insured For loss of hearing of both ears. 

7. 60% of the sum insured For one hand from the wrist. 

8. 60% of the sum insured For one foot from the ankle. 

9. 60% of the sum insured For vision of one eye. 

10. 15% of the sum insured For loss of hearing of one ear. 

 

The Company shall pay compensation in accordance with this clause only for one maximum 

item throughout the period of insurance. The Company shall compensate the consequence arising in 

accordance with this insuring agreement in aggregate not exceeding the amount specified in the 

schedule. If the Company has not compensated the full sum insured, the Company shall continue to 

provide coverage until the expiry of the period of insurance only in the amount of the remaining sum 

insured. 

 

Definitions 

"Dismemberment" means the cutting of a wrist or ankle from the body, and shall 

include total loss of usability of the aforesaid organ, and 

there is a clear medical indication that it will never be 

able to function again. 

"Loss of Hearing" means permanent Loss of Hearing. 

"Loss of Speech" means loss of ability to use three-fourths of the pronunciation 

principles incorporated into speaking, i.e. lips, oral 

cavity, tongue and palate; permanent loss of vocal cords; 

or damage to the motor speech center causing inability 

to speak. 
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"Loss of Vision" means total blindness that is incurable. 

"Permanent Disability" means disability to the extent of permanent inability to perform 

any function in a full-time job or any other occupation. 

 

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

Accident Benefit TA6) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover any Injury, loss, or damage 

arising from or as a result of, or occurring during: 

1. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 

alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 

level of 150 milligram percent and over. 

2. Infectious parasite, with an exception of infection of tetanus or rabies from a wound 

suffered as the result of an Accident. 

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

4. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 

jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 

traveling in a hot air balloon, or gliding. 

5. While the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying 

passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

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

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

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

arrest. 

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

to suppress crime. 

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

11. While the Insured is working as a plumber, electrician, mechanic, carpenter, painter, 

decorator or building contractor; working related to installation, assembly, maintenance or repair of 

machinery, electric appliance or hydraulic machinery; or working in a high-risk location or other 

labour work, exclusive of work related to management, supervision, sale, or food management and 

preparation. 

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

the country. 
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TA7 

Insuring Agreement 

 Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Domicile Benefit 

Definitions 

"Country of Domicile" means any country in which the Insured is entitled by its 

government to be a citizen, or a permanent country of 

residence of the Insured. 

Coverage 

 This insurance provides benefit coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during 

his or her Overseas Trip and it is necessary to evacuate the Insured by the method suitable for 

necessity based on opinion or advice of Travel Assist, or its authorized representative, in order to 

receive appropriate medical treatment; or to evacuate the Insured back to the Country of Domicile. 

The Company shall pay the evacuation expense directly to Travel Assist. 

 With respect to the movement method for emergency medical treatment, Travel Assist or its 

authorized representative will decide and determine the method and type of movement, and the 

destination, which may include cost of patient transport vehicle by air, sea, land, train or other 

suitable transport methods, and based on necessary medical treatment.  

 The coverage specified herein is for expenses for services which are determined and/or 

prepared by Travel Assist with respect to transport or medical treatment, and cost of medical tools 

incurred out of necessity as a result of the transport for emergency medical treatment of the Insured 

specified herein. 

Exclusions (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of 

Domicile Benefit TA7) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for emergency medical 

evacuation and transportation to the Country of Domicile arising from or as a result of the following 

causes. 

1. Expenses for all services for which the Insured is not obligated to pay or any expense 

already included in the expenses specified in the traveling schedule. 

2. Any expense related to service that is not approved or managed by Travel Assist, or its 

authorized representative, unless the Insured or his or her traveling companion is unable to notify 

Travel Assist and has a reasonable cause for the immoderate and incontrollable expense incurred 

during emergency medical treatment at any place. In this case, the Company reserves the right to 

compensate the amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from those services 

under the situation specified by Travel Assist, and in the maximum amount not exceeding the sum 

insured specified in the schedule.  

3. Pre-existing Conditions. 

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

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

Insuring Agreement 

Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit 

Definitions 

"Country of Domicile" means any country in which the Insured is entitled by its 

government to be a citizen, or a permanent country of 

residence of the Insured. 

 

Coverage 

 This insurance provides coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or 

her Overseas Trip, which causes death to the Insured within 30 days from the date of such Injury or 

Sickness. Travel Assist, or its authorized representative, shall arrange for the repatriation of the body 

or ashes of the Insured to the Country of Domicile. The Company shall pay the expenses incurred 

from repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile directly to Travel Assist in the 

amount actually payable, provided that it does not exceed the maximum sum insured specified in the 

schedule.  

 The Company shall indemnify any expense for repatriation of the body of the Insured that has 

been advanced to the Insured’s estate in accordance with the amount actually incurred for services 

and arrangement by a funeral director (undertaker), including costs of casket, embalming, cremation, 

and other similar expenses. 

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

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for the repatriation of 

the body or ashes to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which another person must be legally responsible for the 

Insured or any expense already included in traveling expenses for which the person arranging the trip 

or the transport company must be responsible. 

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

by Travel Assist.  

3. Pre-existing Conditions. 

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

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

Insuring Agreement 

Hospital Visitation Benefit  

Definitions 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 

grandfathers and great grandmothers, son, daughter, 

spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers, 

grandmothers, great grandfathers and great 

grandmothers of the spouse. 

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

 

Coverage 

 If the Insured is required to receive medical treatment in a Hospital or Medical Facility as an 

Inpatient overseas for more than five (5) consecutive days, the Insured’s condition prevents 

transportation back to his or her country, and no Family Member who has attained the Age of 

Majority is present with the Insured overseas, the Company shall pay only travel expense by economy 

class air travel, first class rail travel, or sea travel in the actual amount incurred, including 

accommodation and food expenses up to maximum Baht 10,000 per day, to the maximum of two 

Family Members or friends of the Insured, provided that it does not exceed the maximum sum 

insured as specified in the schedule, in order for the Family Members or friends to visit the Insured 

overseas. 

Travel Assist or its authorized representative shall obtain economy class round trip air tickets, 

first class train tickets, or ship tickets for not more than two Family members or friends of the Insured 

for Hospital visitation. Travel Assist shall indemnify the actual expenses for stay during Hospital 

visitation until the Insured has been approved by the Physician that he or she can travel back to 

Thailand, provided that it does not exceed the maximum sum insured as specified in the schedule. If a 

Family Member or friend of the Insured who will travel to visit the Insured does not travel out of 

Thailand, the travel expense incurred shall not exceed the expense for traveling from Thailand. 

With respect to the insurance subject to this insuring agreement, an Insured may claim 

indemnity under either the benefit in case of travel expense for funeral arrangement assistance, or the 

benefit in case of travel expense for Hospital visitation (if any), and may not claim benefits under 

both insuring agreements at the same time. 
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TA12 

Insuring Agreement 

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

Coverage 

 This insurance provides coverage in the case that the Insured is required to receive medical 

treatment in a Hospital or Medical Facility as an Inpatient overseas as a result of Injury from an 

Accident or Sickness occurring during the Overseas Trip. The Company shall pay daily compensation 

to the Insured in the amount of Baht 3,000 per day from the first day of receipt of medical treatment 

in the Hospital as an Inpatient. In the event that the Insured is required to continue to receive 

treatment in Thailand, and in a Hospital or Medical Facility as an Inpatient, the Company shall pay 

daily compensation to the Insured in the amount of Baht 1,000 per day. The compensation shall be 

paid after the period in which the Insured has received medical treatment in the Hospital. 

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

Inpatient TA12) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover medical treatment in a Hospital 

as an Inpatient arising from the following causes. 

 1. Pre-existing Conditions. 

 2. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, rehabilitation, bodily checkups, other treatment costs 

unrelated to the Injury or Sickness.  

4. Treatment of all kinds of genetic disorders. 

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

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

7. Treatment which is not considered a modern medicine, including alternative medicine, e.g. 

acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure and chiropractic. 

8. Unnecessary services or surgeries.  

9. Treatment for beauty, i.e. dietary, treatment to remedy bodily deficiency, or cosmetic 

surgery, except in case of necessity as a consequence from an Accident to reconstruct or restore the 

function of an organ. 

10. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, 

jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 

traveling in a hot air balloon, or gliding. 

11. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 

alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 

level of 150 milligram percent and over. 

12. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for 

carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

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

Insuring Agreement 

Trip Postponement or Cancellation Benefit 

Definitions 

"Serious Injury or Sickness" means any person who requires medical treatment by a legally 

licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness 

must result in the Insured being certified by the 

Physician as unfit to travel or continue with the trip. 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 

grandfathers and great grandmothers, son, daughter, 

spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers, 

grandmothers, great grandfathers and great 

grandmothers of the spouse. 

 

Coverage 

 This insurance provides coverage in case of the Insured’s trip postponement or cancellation 

caused by the events specified in this insuring agreement that occurs within 30 days before the date of 

departure from Thailand (except for the event in 4) as follows. 

 1. Death, or Serious Injury or Sickness of the Insured or his or her Family Member prevents 

the Insured from traveling in accordance with the itinerary. 

 2. Unexpected strike, riot, or civil war which is out of the Insured’s control prevents the 

Insured from traveling in accordance with the itinerary. 

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

from the court. 

 4. The Insured’s permanent residence is seriously damaged from fire, flood or similar natural 

disasters such as typhoon and earthquake within one week before departure, resulting in the Insured 

being unable to travel in accordance with the itinerary. 

 The Company shall reimburse the Insured for Loss or Damage of trip postponement or 

cancellation occurring after the Policy has become effective, i.e. travel deposit, advanced ticket 

purchase, and/or accommodation and food expenses paid in advance by the Insured only for Loss or 

Damage for which reimbursement is not provided by other sources, and as a consequence of the trip 

postponement or cancellation before the date of trip commencement and/or expenses for which the 

Insured must be legally responsible. This coverage comes into effect only when the Insured has been 

insured before becoming aware of any event which may cause the trip postponement or cancellation. 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover trip postponement or cancellation 

arising from or as a result of the following causes. 

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

2. Bankruptcy, lack of liquidity in debt repayment, or lack of debt repayment by the travel 

agencies or carriers which causes trip cancellation. 
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3. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, or 

compensation from other sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operator of 

business related to travel, food and accommodation. 

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

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

6. Taking out of this insurance less than seven (7) days before the date of departure (except in 

the case of death or Serious Injury of the Insured or his or her Family Member). 
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TA17 

Insuring Agreement 

Trip Curtailment Expenses and Aircraft Hijacking Benefit 

Definitions 

"Serious Injury or Sickness" means any person who requires medical treatment by a legally 

licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness 

must result in the Insured being certified by the 

Physician as unfit to travel or continue with the trip. 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 

grandfathers and great grandmothers, son, daughter, 

spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers, 

grandmothers, great grandfathers and great 

grandmothers of the spouse. 

 

Coverage 

 This insurance covers additional expenses paid by the Insured for travel, accommodation, and 

food during the trip period and/or fines or expenses subsequently incurred from the Insured’s 

premature return to Thailand caused by any of the following. 

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

Thailand. 

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

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

Sickness. 

 4. A natural disaster such as typhoon or earthquake preventing the Insured from continuing 

the trip in accordance with the itinerary. 

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

 6. Being quarantined by advice of the Physician. 

 The Company shall compensate the actual expenses but no more than the maximum sum 

insured as specified in the schedule for additional expenses for traveling by plane, land or ship 

(economy class, if possible), or accommodation expense and loss of travel expense and/or 

accommodation expense paid in advance, or deposit withheld after the commencement of the trip as a 

result of the aforesaid causes. This shall include any expense arising from the extension of trip due to 

quarantine by advice of the Physician. 

 This coverage comes into effect only when the Insured has been insured before becoming 

aware of any event which causes the trip curtailment. An Insured may not claim trip curtailment 

benefit and trip postponement or cancellation benefit (if any) for the same event at the same time. 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for trip curtailment and 

aircraft hijacking arising from or as a result of AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, 

and other diseases related to AIDS. 
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TA19 

Insuring Agreement 

Loss of Personal Money Benefit 

Definitions 

"Personal Money" means cash, banknotes, traveler’s checks or drafts, excluding 

any kind of credit cards, travel cards, share certificates, 

bills of exchange or promissory notes. 

"Deductible" means amount of Deductible of each and every loss for which 

the Insured must be responsible. 

"Travel Card" means a travel card to which travel fare is paid to service 

providers of land, water or air transportation which 

operate with a legal transportation license.  

"Theft" means taking of the property of another person or joint owner 

in bad faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who 

enters or exists the location at which the insured 

property is kept by using aggressive force and causing a 

clear trail of damage to the said location by use of tools, 

explosives, electricity, or chemicals or arising from 

Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage 

arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening 

to do any act of violence immediately in order to 

facilitate the theft or taking away of property; obtaining 

delivery of the property; taking hold of the property; 

causing damage to equipment, or the case or bag in 

which the property is kept for the purpose of Robbery; 

concealing the commission of such offense; or avoiding 

arrest. 

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

 

Coverage 

 The Company shall compensate the Insured in case of loss of the Insured’s Personal Money 

due to Robbery, Gang Robbery or Burglary during his or her Overseas Trip in the actual amount lost 

but no more than the maximum sum insured as specified in the schedule. The Insured shall pay 

Deductible of Baht 1,000 for each and every loss. 

 The Insured must report to the police having jurisdiction at the place of the incident within 24 

hours from the incident, and police report must be provided in the claim for such loss. 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage arising from or 

as a result of the following causes. 
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1. Loss or consequence of Loss of all kinds of credit cards, Travel Cards, share certificates, 

and bill of exchange documents. 

 2. In the event that there is no report of loss of Personal Money to the police officer having 

jurisdiction at the place of the incident within 24 hours from the incident, and there is no police 

report. 

 3. In the event that loss of Personal Money results from failure, forgetfulness, or negligence 

of the Insured to take appropriate care and precaution for the safety of the property, as well as loss of 

Personal Money arising from currency exchange or depreciation. 

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

check immediately after the incident. 

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

6. Loss of Personal Money while the Insured is under the influence of alcohol, addictive 

substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

 The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 

level of 150 milligram percent and over. 

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

a brawl. 

8. Loss of Personal Money while the Insured is committing a felony or while the Insured is 

being arrested or escaping arrest. 
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TA20 

Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit 

Definitions 

"Deductible" means amount of Deductible of each and every loss for which 

the Insured must be responsible. 

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

while traveling. 

"Household Effects" means articles for household use which are not usually carried 

with a person while traveling, i.e. clothes unnecessary 

for traveling, kitchenware, and household facilities.  

"Souvenirs" means articles that are a symbol or reminder of an event, place 

or things, and that are sold or given as souvenirs. 

"Accessories" means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, 

earrings, pendants, diamonds, gold, silver, including all 

gold ornaments and silverware, and watches worn as 

body accessories. 

"Household Contents" means furniture, fixture and fittings, clothes and personal 

effects of the Insured or his or her Family Member or 

domestic servant permanently residing with the Insured, 

except for title deeds, bonds, bills of exchange, 

promissory notes, checks, traveler’s checks, securities, 

all types of documents, cash and banknotes.  

"Valuables" means Accessories, jewelry, Buddha amulets, precious stones 

or precious metals, and wool cloths. 

"Theft" means taking of the property of another person or joint owner 

in bad faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who 

enters or exists the location at which the insured 

property is kept by using aggressive force and causing a 

clear trail of damage to the said location by use of tools, 

explosives, electricity, or chemicals or arising from 

Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage 

arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening 

to do any act of violence immediately in order to 

facilitate the theft or taking away of property; obtaining 

delivery of the property; taking hold of the property; 

causing damage to equipment, of the case or bag in 

which the property is kept for the purpose of Robbery; 

concealing the commission of such offense; or avoiding 

arrest. 

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

 This insurance covers Loss or Damage of the Insured’s baggage or Personal Effects which 

are carried with the Insured and lost or damaged during Overseas Trip in the following cases: 

 1. while the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a 

transport company. Such Loss or Damage must be certified in writing by management of the hotel or 

transport company; or 

 2. Loss or Damage from Robbery, Burglary or Gang Robbery of the baggage or Personal 

Effects, and such Loss or Damage must be reported by the Insured to a police officer at the place of 

the loss or damage within 24 hours from the incident, and such police report must be provided in the 

claim of indemnity. 

 The Company shall compensate for Loss or Damage of baggage, clothes or Personal Effects 

carried in the Insured’s baggage during the trip or at the expiration of this Policy as specified, 

whichever is earlier. The Company shall compensate as follows. 

1. The Company shall compensate for Loss or Damage of items no more than the sum insured 

per item, pair or set, as specified in the schedule. 

2. The Company may deem it proper to compensate in cash, or choose to compensate by 

restoration or repair in the case that such item is no more than one year of age. 

3. The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair, 

in which the Company shall deduct depreciation upon wear and tear being accepted, and depreciation 

in the case that such item is more than one year of age. 

Conditions for Coverage 

 1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or any officer 

responsible for aircraft, ship or vehicle on which the Insured is traveling, and must obtain written 

evidence of the report thereof from an authorized person of the said vehicle, unless such act cannot be 

done due to necessity or being in the incident which prevents the Insured from doing so. 

 2. The Insured must take all reasonable acts to prevent and protect the insured property, and if 

the said property is lost or damaged, the Insured must immediately report a police officer, officer of a 

hotel or transport company, or authorized person of the office of terminal. 

 3. If the Company has paid indemnity under this Policy, the Company shall be subrogated to 

the Insured’s rights to exercise claims against any person or organization only for the part for which 

the Company had paid indemnity. The Insured shall cooperate with the Company by submitting 

documents and taking necessary actions to protect all such rights and shall not take any action which 

damages the Company. 

 4. The Insured must take every procedural step to ensure that the Insured’s baggage or 

Personal Effects are reasonably taken care of. 

 5. The Insured must pay Deductible for any Loss or Damage in the amount of the sum 

insured for each and every Loss or Damage as specified in the schedule. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may not claim 

indemnity under the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or personal 

effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects and 

Laptop due to natural disasters; the benefit under the insuring agreement on accessories coverage; 

thebenefit under the insuring agreement on golfing equipment and hole-in-one coverage; or the 

benefit under the insuring agreement on baggage delay (if any) simultaneously for the same incident. 
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 Exclusions (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit TA20) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage or 

Personal Effects as follows. 

 1. The following effects shall not be covered: animals, automobile (including accessories), 

motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruits, putrescible matters, consumables, 

Household Contents, household items, antiques, inventions, drawings, artifacts, contracts, 

Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, dentures, artificial 

limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, cash, banknotes, 

coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and travel documents. 

 2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or rodents, 

hidden defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property. 

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

 4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, or 

actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation. 

 5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or confinement of property under the rules 

and regulations of a confinement station or customs; forfeiture of property under the order of a 

government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage of 

contraband goods, or any other conduct contrary to the law.  

6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured 

under other policies, compensation from a transport company, airline or hotel, or any other party. 

7. Loss or Damage to the Insured’s baggage or Personal Effects that are sent in advance, 

mailed by post, or shipped, or sent separately and not with the Insured. 

8. Loss or Damage to baggage or Personal Effects that the Insured leaves or forgets and 

leaves in a Public Place or on any vehicle. 

9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and 

precaution for the safety of such property. 

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

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

the like. 

12. Loss of unknown cause. 
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TA21 

Insuring Agreement 

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

Definitions 

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

while traveling. 

"Laptop" means full set of portable computer, including standard 

components and accessories for Laptop. Handheld 

computers and any portable device are excluded. 

"Household Effects" means articles for household use which are not usually carried 

with a person while traveling, i.e. clothes unnecessary 

for traveling, kitchenware, and household facilities.  

"Household Contents" means furniture, fixture and fittings, clothes and personal 

effects of the Insured or his or her Family Member or 

domestic servant permanently residing with the Insured, 

except for title deeds, bonds, bills of exchange, 

promissory notes, checks, traveler’s checks, securities, 

all types of documents, cash and banknotes.  

"Accessories" means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, 

earrings, pendants, diamond, gold, silver, including all 

gold ornaments and silverware, and watches worn as 

body accessories.   

"Valuables" means Accessories, jewelry, Buddha amulets, precious stones 

or precious metals, and wool cloths. 

"Souvenirs" means articles that are a symbol or reminder of an event, place 

or things, and that are sold or given as souvenirs. 

 

Coverage 

 The Company shall compensate the Insured for the actual Loss or Damage at the maximum 

amount of no more than the sum insured as specified in the schedule with respect to Loss or Damage 

of the Insured’s baggage, including clothes therein, Personal Effects, and Laptop carried with the 

Insured or purchased during an Overseas Trip which are damaged due to a natural disaster (such as 

typhoon and earthquake) for reasons outside the Insured’s control at the specified destination 

overseas. 

 If any of the Insured’s Personal Effects are not worth repairing, the Company will consider 

the claim for compensation as if such item was lost. 

 The Company shall compensate no more than the maximum sum insured as specified in the 

schedule per item, pair, or set. The maximum amount of liability for Laptop is also included in the 

schedule. The Company may compensate by replacement or repair based on wear and tear and 

depreciation. Depreciation may not be applied to Laptop purchased for less than one year from the 

date of incident, provided that the Insured is able to provide documents in support of the claim such 

as the original receipt or the original warranty document. 
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Conditions for Coverage 

 1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or relevant authorities 

such as hotel management and airlines having authority at the place of the Loss or Damage within 

twenty-four (24) hours from the incident, and a written record from such authority must be attached 

with the claim. 

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

Laptop, by: 

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

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

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

lens and standard accessories. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may claim 

indemnity under only one of the following: the benefit under the insuring agreement on Loss or 

Damage of baggage or Personal Effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage 

of baggage, Personal Effects and Laptop due to natural disaster; the benefit under the insuring 

agreement on Accessories coverage; or the benefit under the insuring agreement on golf equipment 

and hole-in-one coverage (if any). 

Exclusions (only applied to the Loss or Damage of Baggage, Personal Effects and Laptop due to 

Natural Disaster Benefit TA21) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage, 

Personal Effects or a Laptop, as follows: 

 1. the following effects shall not be covered: animals, automobiles (including accessories), 

motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruits, putrescible matters, consumables, 

Household Contents, household items, antiques, inventions, drawings, artifacts, contracts, 

Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, dentures, artificial 

limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, cash, banknotes, 

coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and travel documents;  

 2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or rodents, 

hidden defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property; 

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

 4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, or 

actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation; 

 5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or confinement of property under the rules 

and regulations of a confinement station or customs; forfeiture of property under the order of a 

government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage of 

contraband goods, or any other conduct contrary to the law;  

6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured 

under other policies, compensation from a carrier, airline, or hotel, or any other party; 

7. Loss or Damage to the Insured’s baggage that are sent in advance, mailed by post, or 

shipped, or sent separately and not with the Insured; 

8. Loss or Damage to baggage, Personal Effects, or Laptop that the Insured leaves or forgets 

and leaves in a Public Place or on any vehicle; 
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9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and 

precaution for the safety of such property; 

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

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

the likes; or 

12. loss of unknown cause. 
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TA23 

Insuring Agreement 

Travel Documents Coverage Benefit 

Definitions 

"Travel Card" means a travel card to which travel fare is paid to service 

providers of land, water, or air transportation which 

operate with a legal transportation license.  

"Theft" means taking of the property of another person or joint owner 

in bad faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who 

enters or exists the location at which the insured 

property is kept by using aggressive force and causing a 

clear trail of damage to the said location by use of tools, 

explosives, electricity, or chemicals, or arising from 

Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage 

arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening 

to do any act of violence immediately in order to 

facilitate the theft or taking away of property; obtaining 

delivery of the property; taking hold of the property; 

causing damage to equipment, or the case or bag in 

which the property is kept for the purpose of Robbery; 

concealing the commission of such offense; or avoiding 

arrest. 

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

 

Coverage 

 The Company shall pay the Insured compensation at the maximum amount of no more than 

the sum insured as specified in the schedule for actual expenses for receipt of passport, visa, Travel 

Card, and other relevant travel documents in place of the lost documents, including additional travel 

and accommodation expenses to obtain substitute documents for the document lost due to Robbery, 

Gang Robbery or Burglary, or natural disaster (such as typhoon and earthquake) during the Insured’s 

time overseas. 

 The Insured must report such loss to a police officer having jurisdiction at the place of the 

incident within 24 hours from the incident, and the police report must be provided in the claim for 

such loss. 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or loss of travel 

documents arising from or as a result of the following causes: 

 1. if there is no report of loss of Personal Money reported to the police officer having 

jurisdiction at the place of the incident within 24 hours from the incident, and there is no police 

report; 
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 2. if that loss of Personal Money results from failure, forgetfulness, or negligence of the 

Insured to take appropriate care and precaution for the safety of the passport, visa, Travel Card and 

relevant travel documents. 

 3. expenses for application of the passport and/or visa for a country that is not included in the 

Insured’s itinerary; 

4. Loss of unknown cause; 

5. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of 

alcohol, addictive substances, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind, 

whereby the term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol 

level of 150 milligram percent and over; 

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

7. the loss occurs while the Insured is committing a felony or while the Insured is being 

arrested or escaping arrest; or  

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

Insuring Agreement 

Baggage Delay Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage in case the Insured’s baggage is delayed during the trip, 

misdirected by the airline to another location, or temporarily lost after the Insured’s arrival at the 

baggage claim at the destination as scheduled overseas and in Thailand. The Company shall 

compensate the Insured for emergency purchase of garments, clothing or personal supplies, made by 

the Insured in advance as follows. 

 1. For over eight-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in 

Thailand , the Company will compensate the actual expenses paid by the Insured at the maximum 

amount of no more than 20 percent of the sum insured as specified in the schedule. 

 2. For over 16-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in Thailand, 

if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make 

compensation to the Insured in addition to the amount as per 1 of no more than 30 percent of the sum 

insured as specified in the schedule. 

 3. For over 24-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in Thailand, 

if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make 

compensation to the Insured in addition to the amount as per 2 of no more than 50 percent of the sum 

insured as specified in the schedule. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, the Company shall 

compensate the Insured in the amount not exceeding the maximum sum insured as specified in the 

schedule. An Insured may not claim indemnity under the benefit under the insuring agreement on 

baggage delay and the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or 

Personal Effects (if any) simultaneously for the same incident. 

Conditions for Coverage 

The Company shall be subrogated to the Insured’s rights to exercise claims against any 

person or organization for the part for which the Company had paid indemnity. The Insured shall 

cooperate with the Company by submitting documents and taking necessary actions to protect all 

such rights, and shall not take any action which damages the Company. The Insured shall not file a 

lawsuit against the person causing Loss or Damage after the Loss or Damage. 
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TA25 

Insuring Agreement 

Missed Connecting Flight Benefit 

Coverage 

 If, during an Overseas Trip, the Insured misses his or her confirmed onward connecting 

scheduled trip by plane, train, or ship at the transfer point due to a delay of the plane, train, or ship, 

and no alternative onward transportation is made available to the Insured within a 8-hour period from 

his or her arrival time at the transfer point, the Company shall compensate the Insured for necessary 

expenses for accommodation or a hotel for an overnight stay, food, and beverages actually paid for, 

but no more than the sum insured as specified in the schedule, and shall make compensation for only 

one of the incidents with respect to each trip out of Thailand. 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or missed connecting 

flights arising from or as a result of the following causes. 

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

cause. 

 2. Damage incurred in case the Insured fails to obtain written notice from the airline, train 

company, shipping company, or agency for sale of the Travel Card or travel program specifying the 

cause of delay, and the delay period of the airline, train, or ship. 

 3. Delay due to a strike or protest which commences or is declared before the date of issuance 

of the Policy, the date specified in the travel ticket, or the date on which the trip is confirmed, 

whichever is earlier.  

 4. Failure of transportation system due to a strike or protest which commences or is declared 

before the Insured leaves his or her house or the place where the Insured should have been able to 

change the trip. 

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

Insuring Agreement 

Third-Party Liability Benefit 

Definitions 

"Third Party" means any person except a relative who stays with the Insured, 

or employee or partner of the Insured. 

 

Coverage 

 This insurance covers the Insured’s Third-Party liability incurred due to an unexpected 

incident. The Company shall compensate Loss or Damage of a Third Party incurred during an 

Overseas Trip. The Insured shall be liable under the law for the actual amount of Loss or Damage, but 

no more than the sum insured as specified in the schedule in case of: 

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

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

Conditions for Coverage 

 The Insured shall not take any action representing agreement to indemnify or be liable for the 

Third Party or any other injured person, or which constitutes filing of a lawsuit or defense of the case 

without written consent from the Company. 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Third-Party liability arising from 

or as a result of the following causes. 

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

Insured. 

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

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

of the Insured. 

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

pets. 

 5. Trade or professional liability. 

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

control of the Insured. 

 7. Expenses for criminal proceedings. 

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

 9. Exemplary or multiple damages. 
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TA28 

Insuring Agreement 

Emergency Phone Call Benefit 

Coverage 

 The Company shall compensate the actual charges from personal mobile phone use during 

medical emergencies on an Overseas Trip and in the period of insurance for the purpose of requesting 

the Travel Assist’s services only. The maximum compensation shall not exceed the sum insured as 

specified in the schedule. 

 

TA29 

Insuring Agreement 

Golf Equipment and Hole-in-One Coverage Benefit 

Definitions 

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

"Public Place" means any place owned by government or private that is open 

for or allows the general public to enter for use of 

services in service hours, with or without charge. 

 

Coverage 

 This insurance provides the following coverage. 

 1. Loss or Damage of Golf Equipment This insurance covers Golf Equipment carried with 

or newly purchased by the Insured during his or her Overseas Trip in case of Loss or Damage of Golf 

Equipment incurred in a Public Place during his or her Overseas Trip. 

Conditions for Coverage 

 Upon Loss or Damage of the Insured’s Golf Equipment, the Insured must report to a police 

officer, or relevant person with authority, i.e. management of the hotel, airline, golf course, or public 

driving range with authority to supervise the place of the Loss or Damage within 24 hours counting 

from the time of incident, and a written record of such authority must be attached to the claim. 

 The Insured: 

a) must take all possible steps to ensure that his or her Golf Equipment will not be left 

without care by someone in a Public Place; and 

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

 The Company shall compensate the Insured for Loss or Damage of Golf Equipment actually 

incurred at the maximum amount of no more than the sum insured as specified in the schedule per 

item, pair, or set. The Company may pay compensation, or choose to replace or repair the Golf 

Equipment, with wear and tear and depreciation deducted. If the Company assesses the damages 

incurred and considers that it is not worth repairing, the Company will compensate the Insured as if 

the equipment was lost. 
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2. Special prize for hole-in-one 

  2.1 If the Insured makes a hole-in-one in an official competition which is held on a 

standard 18-hole golf course overseas and open to the general public under the rules and regulations 

thereof, and the hole-in-one is certified by signatures of the contestant, golf course manager, and 

organizer, the Insured is entitled to receive prize money as specified in the schedule. 

  2.2 If the Insured makes a hole-in-one in golf other than the competition as per 2.1, 

and the hole-in-one is made on a standard golf course overseas for which certification by the golf 

course manager’s signature is provided, the Insured is entitled to receive prize money as specified in 

the schedule. The Insured shall receive only one special prize for the hole-in-one during the period of 

insurance. 

Limitation of Liability 

 1. During the period of insurance, the Company shall pay benefits under the insuring 

agreement on golf equipment, and hole-in-one coverage benefit totaling no more than the amount 

specified in the schedule. 

 2. For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may claim 

indemnity under one of the following: the insuring agreement on Golf Equipment and hole-in-one 

coverage benefit; the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or Personal Effects benefit; 

or the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects and Laptop due to Natural 

Disaster benefit (if any). 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover costs of Golf Equipment arising 

from or as a result of the following causes. 

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

practice at a driving range. 

 2. Loss or Damage arising from wear and tear or repair procedures, or occurring during the 

said repair as a result of the damage. 

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

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

 5. Loss or Damage covered under any other insurance policy. 
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TA30 

Insuring Agreement 

Rental Car Deductible Benefit 

Coverage 

 This insurance covers any excess of the motor insurance policy for cars rented by the Insured 

in the case that the Insured is liable under the law to compensate Loss or Damage incurred during his 

or her Overseas Trip. 

Conditions for Coverage 

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

business. 

 b) The car rental agreement must require the Insured to take out first-class motor insurance 

covering Loss or Damage of the rented car during the rental period. 

 c) The Insured must comply with every and all conditions of the car rental company under the 

rental agreement, and the Insurer’s conditions thereunder, including laws, rules, and regulations of 

that country. 

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

 The insurance under this insuring agreement shall not cover rental car Deductible arising 

from or as a result of the following causes. 

 1. Loss or Damage arising from driving of rental car in violation of the conditions under the 

rental agreement, or incurred outside a public road or due to violation of the laws, rules and 

regulations of the country. 

 2. Loss or Damage arising from wear and tear, deterioration, eating away by insects or 

rodents, defects or hidden damage. 
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TA32 

Insuring Agreement 

Trip Delay Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage in the case that the Public Transport that runs as per the 

Insured’s travel schedule prepared for his or her Overseas Trip delays for a minimum of six (6) 

consecutive hours counting from the time specified in the travel plan, provided to the Insured due to 

unfavorable weather, defective tools and equipment, or strike, or other performance by Public 

Conveyance employees that prevents it from traveling. The Company shall pay compensation in the 

amount of the sum insured as specified in the schedule for Public Conveyance delay with respect to 

every six (6) full consecutive hours of delay. 

 

Section 5: Attachments 

 If the contents in the attachments are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the 

contents in the attachments shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance 

agreement in the Policy shall remain effective. 
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TG Exclusion 1 

Additional Extension of General Exclusions  

(as attachment to the Travel Guard Global Travel Insurance) 

 

 It is agreed and understood that the insurance under the Policy to which this attachment is 

attached during the period of insurance shall not cover Loss or Damage, Injury, Sickness, or liability 

under the law arising from, as a result of, or directly or indirectly occurring in the following period. 

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

Liberia, Sudan or Syria. 

 2. The Insured’s action related to: 

  2.1 Terrorism, 

  2.2 membership of terrorist organization, 

  2.3 smuggling of narcotics or trade related to narcotics; or 

  2.4 smuggling of nuclear, chemical or biological weapons. 

 If the contents in this attachment are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the 

contents in this attachment shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance 

agreement in the Policy shall remain effective. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Insured’s name: 

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

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

Travel Guard Global Travel Insurance 

  

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

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

below. 

Insurance period 

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

 1. Single Trip – to cover a single trip; the coverage starts two hours before the insured travels 

out of Thailand, and ceases when the insured arrives at his or her residence in Thailand, or within two 

hours from the time of arrival in Thailand, or until the end of the insurance period, whichever occurs 

first. 

 2. Annual Trip – to cover several trips within the insurance year; the coverage period for each 

trip is the same as that for Single Trip insurance, but each travel period is limited to 120 days. If the 

insured receives medical treatment during the effective period of the insurance policy and needs to 

continue the medical treatment as an in-patient, this insurance policy will extend the coverage until 

the insured leaves the hospital or a medical clinic. 

Payment of insurance premium and premium refund 

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

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

the insurance policy has become effective. 

 3. For Annual Trip coverage, either the insured or the Company may terminate the 

insurance policy as below. 

  3.1 The Company may terminate the insurance policy by giving a prior written 

notice of no less than 15 days by registered mail to the insured at the last address given to the 

Company. The Company will refund the premium to the insured after the deduction of premium for 

the effective period of the insurance policy. 

  3.2 The insured may terminate the insurance policy by giving the Company a 

written notice, and will receive a refund of premium after the deduction of the premium for the 

effective period of the insurance policy at the short-term premium rate as per the table below. 
 

Short-term insurance premium rate 

Insurance period 

(not exceeding/month) 

Percentage of full-year 

insurance premium 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 
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Insurance period 

(not exceeding/month) 

Percentage of full-year 

insurance premium 

11 95 

12 100 

 

 
General exclusions 

 This insurance does not cover injury, sickness, or loss or damage arising from, or in 

consequence of, the following cause or at the following times: 

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

 2. war, invasion, hostile acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations, 

whether war be declared or not, or civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, civil commotion, 

revolution, coup d'état, declaration of martial law, or any incident causing the declaration or 

maintenance of martial law; 

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

weapons; 

 4. radiation or radioactivity from any nuclear fuel or any nuclear refuse arising from the 

combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission or fusion; 

 5. explosion of radioactivity or nuclear component or other hazardous material that may 

cause explosion in a nuclear process; 

 6. the incident occurred in the country or territory excluded from the coverage as 

specified in the annex (if any); 

 7. illegal willful acts of the insured, or confiscation of property, or retention or 

destruction by the customs authority or other competent officers, breach of governmental rules and 

regulations, or ignorance of the insured in taking appropriate precautions to avoid claims under the 

insurance policy after being warned through or by the general mass media about the intention to cause 

strike, riot, or civil war; 

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

authorized physician; 

 9. while the insured has any mental disorder, psychotic disorder, or disease in the 

nervous system; and 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
             Travel Guard International 
                              Policy Wording 

(Translation) 

 

     AIG Policy Wording TG International – Individual_ 01/16 

                                                                                                                                © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

                                                  Page. 128 

Coverage agreements under the insurance plan 

Coverage agreement Plan A and Plan 

B 

Plan C Plan D 

TA1 benefits for medical expenses incurred overseas. ๏ ๏ ๏ 

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

TA6 benefits for death, loss of limb, eyesight, or total 

permanent disability due to an accident. 

๏ ๏ ๏ 

TA7 benefits for emergency medical evacuation or 

repatriation to country of domicile. 

๏ ๏ ๏ 

TA8 benefits for repatriation of mortal remains or ashes 

to country of domicile. 

๏ ๏ ๏ 

TA11 benefits for hospital visitation. ๏ ๏  

TA12 daily benefits for medical treatment as an in-

patient in a hospital. 

๏ ๏  

TA16 benefits for trip postponement or cancellation. ๏ ๏  

TA17 Benefits for trip curtailment expenses, including 

aircraft hijacking. 

๏ ๏  

TA19 benefits for loss of personal money. ๏   

TA20 benefits for loss of or damage to personal baggage 

or property. 

๏ ๏  

TA21 benefits for loss of or damage to baggage, 

property, including a computer notebook due to natural 

disaster. 

๏ ๏  

TA23 benefits for loss of travel documents. ๏   

TA24 benefits for baggage delay. ๏ ๏  

TA25 benefits for missed connecting flights. ๏ ๏  

TA27 benefits for third-person liability. ๏ ๏ ๏ 

TA28 coverage for emergency telephone call charges. ๏ ๏ ๏ 
TA29 coverage and benefits for golf equipment and 

holes-in-one. 

๏   

TA30 coverage for rental vehicle excess. ๏ ๏  

TA32 coverage for travel delay. ๏ ๏  

  

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

different sums insured. 

 
Attachment to insurance plans 

 TG - Exclusion 1 Extension of general exclusions 

 

Note: 

1. Complete and detailed coverage and conditions shall be in accordance with the accident 

insurance policy for a specific group of insured persons approved by the Office of Insurance 

Commission (OIC). 

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

insurance plan. 
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Group Travel Guard Global Travel Insurance Policy - Special 

 In reliance on the declaration contained in the insurance application that is an integral part of 

this Policy, and in consideration of the premium to be paid by the Policyholder or the Insured person 

subject to the rules, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions and attachments of 

this Policy, the Company hereby agrees with the Policyholder or the Insured as described below. 

Section 1 Definitions 

 Unless specified otherwise in this Policy, words or expressions to which specific meanings 

have been ascribed in any part of this Policy shall have such specific meanings whenever they appear 

in this Policy. 

1.1 "Policy" means the Policy schedule, benefits schedule, conditions, 

insuring agreements, exclusions, terms, attachments, 

special provisions, warranties, endorsements, summary 

documents showing the material contents under this 

Policy, which are all regarded as being part of the 

insurance contract; 

1.2 "Company" means the Company that issues this Policy; 

1.3 "Policyholder" means the person or organization named as the Policyholder in 

the Policy schedule who arranges for insurance for the 

benefit of the Insured;  

1.4 "Insured" means the person named as the Insured in this Policy schedule 

and/or attachments who is under the coverage under this 

Policy; 

1.5 "Accident" means an event that occurs suddenly due to an external factor 

and causes a result that is not intended or anticipated by 

the Insured; 

1.6 "Injury" means bodily injury directly resulting from an Accident that 

happens separately from and independently of other 

causes; 

1.7 "Sickness" means a symptom, irregularity, illness, or disease affecting the 

Insured; 

1.8 "Loss or Damage" means bodily injury of the Insured caused by an Accident and 

leading to death, dismemberment, loss of sight, 

disability or Injury; 

1.9 "Physician" means a person who graduated with a degree in medicine and is 

legally registered with the Medical Council and licensed 

to practice as a medical professional in the locality in 

which medical services or surgical services are 

provided. A Physician shall not be any of the following 

persons: 

• the Insured; or 

• legal spouse or child of the Insured, unless there 

is a necessary cause and consent is granted by 
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the Company 

1.10 "Nurse" means a person legally licensed to engage in the nursing 

profession;  

1.11 "Inpatient" means a person who is required to receive medical treatment in 

a Hospital, and who must be registered as an inpatient 

by diagnosis and advice of the Physician based on the 

indications which are medical standards for treatment of 

such Injury or Sickness, including the case of an 

inpatient who subsequently dies after admission; 

1.12 "Outpatient" means a person receiving services due to medical treatment in 

the outpatient department or in the emergency room of 

the Hospital, Medical Facility or Clinic, who, based on 

the diagnosis and indications which are medical 

standards for treatment, does not need to be admitted as 

an inpatient; 

1.13 "Hospital" means any medical facility that provides medical services, can 

admit patients for overnight stay, has a place with an 

adequate number of medical personnel, and complete 

services, particularly a room for major surgery, and is 

permitted to be registered as a Hospital pursuant to the 

law on medical facilities in that locality; 

1.14 "Medical Facility" means any medical facility that provides medical services, can 

admit patients for overnight stay, and is permitted to be 

registered as a Medical Facility under the law of that 

locality; 

1.15 "Clinic" means a modern medical facility that is permitted by law to 

provide medical services and diagnoses by a Physician, 

but cannot admit patients for overnight stay; 

1.16 "Medical Standards" means international rules or practices of modern medical 

providers which give rise to suitable treatment plans for 

patients that are based on medical necessity and 

correspond with conclusions drawn from the Injury 

record, medical findings, autopsy results or other 

information (if any); 

1.17 "Necessary and Reasonable 

Expenses" 

means  medical treatment costs and/or any reasonable expenses 

compared to the charges for services collected by the 

Hospital, Medical Facility or Clinic from general 

patients of the Hospital, Medical Facility or Clinic 

where the Insured has been treated; 

1.18 "Medical Necessity" means medical services provided under the following 

conditions: 

1) the services must correspond with the diagnosis and 

treatment based on the Injury or Sickness of service 

receivers; 

2) there are clear medical indications based on current 
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modern medical practice; 

3) the services must not be solely for the convenience of 

the service receivers, their families, or the service 

provider; and 

4) the services must be medical services provided in 

accordance with the appropriate standards for caring for 

patients, based on the patient's needs with respect to the 

Injury of the person receiving treatment; 

1.19 "Pre-existing Conditions" means the conditions of the Insured as follows: 

1) for single trip and open policy insurance, pre-existing 

conditions shall mean diseases (including complication 

thereof), symptoms, or irregularities of the Insured, 

occurring within 24 months prior to the effective date of 

the coverage under this Policy, which is adequately 

significant to the extent that a reasonable person shall 

seek a diagnosis or treatment, or causes the Physician to 

provide a diagnosis or treatment; and 

2) for annual trip insurance, pre-existing conditions shall 

mean medical conditions for which indemnity was 

claimed by the Insured during his or her previous trip, or 

the medical conditions for which treatment or a 

diagnosis was sought by the Insured within a period of 

12 months prior to the trip of the Insured. Such 

conditions are deemed as pre-existing conditions for the 

next trip; 

1.20 "AIDS" means acquired immune deficiency syndrome caused by HIV 

infection, and shall include opportunistic infection, 

malignant neoplasm, infection, or any sickness which, 

by means of blood testing, reveals HIV (Human 

Immuno Deficiency Virus). 

Opportunistic infection shall include, but is not limited 

to, pneumocystis carinii pneumonia, organism or 

chronic enteritis, viruses and/or disseminated fungi 

infection. 

Malignant neoplasm shall include, but is not limited to, 

kaposi's sarcoma, central nervous system lymphoma, 

and/or other severe diseases currently known as 

symptoms of acquired immune deficiency syndrome, or 

which causes sudden death, sickness, or disability to 

infected persons. 

AIDS shall include HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus), encephalopathy dementia, and the outbreak of 

the virus; 

1.21 "Policy Year" means a period of one year commencing on the effective date 

of the Policy, or commencing on the anniversary of the 
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Policy in subsequent years;  

1.22 "Terrorism"  means any action using force or violence and/or involving 

threat by any person or group of persons, regardless of 

whether such action is taken alone, on behalf of, or in 

relation to any organization or government, with an aim 

for results involving politics, religions or cults, or 

similar purposes, and to cause the government and/or 

the public or any part thereof to be in panic; 

1.23 "Travel Assist" means  a company providing services to the Insured while the 

Insured is overseas in terms of travel information, 

medical care advice, legal advice, emergency medical 

evacuation, body repatriation, general information, and 

other services under the insurance coverage and for the 

benefit of the Insured. If a service provider is to be 

changed from Travel Assist to another entity appointed 

by the Company during the effective term of this Policy, 

the entity so appointed shall be referred to in place of 

Travel Assist in all provisions specified in this Policy 

and shall have the same meaning as specified in 

definition herein; 

1.24 "Common Conveyance" means a service aircraft with permanent wings that is operated 

by a commercial airline registered to carry fare-paying 

passengers who travel according to flight schedules, and 

a service helicopter that is operated by an airline to carry 

fare-paying passengers who travel according to 

schedules between generally accepted commercial 

airports or commercial airports for helicopters that are 

duly registered; 

1.25 "Public Place" means any place accessible to the public such as (but not 

limited to) airports, shops, restaurants, hotel lobbies, 

public parks, beaches, golf courses, golf driving ranges, 

public buildings and the like; 

1.26 "Public Conveyance" means  a form of regularly scheduled transportation service 

provided and operated by a licensed transportation 

company with the aim for the local public to use as a 

means for traveling and that is recognized by that 

country (for example a bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, 

ship, train, tram, or subway), except all forms of 

transportation that are chartered or arranged as part of a 

tour, even though they are the services that are regularly 

scheduled. For the benefit of the Insured, Common 

Conveyance in this Policy is regarded as Public 

Conveyance; 

1.27 "Domestic Trip" means a trip taken within the country of residence of the 

Insured, as notified to the insurance company; and 

1.28 "Overseas Trip" means a trip taken outside the country of residence of the 

Insured. 
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Section 2 General terms and conditions  

2.1 Insurance contract 

 This insurance contract arises from the fact that the Company relies upon the statements of 

the Insured in the insurance application, as well as additional declarations (if any), that the Insured 

has signed in evidence of his or her acceptance of the insurance contract, this Policy and summary 

documents of the material contents of which are issued by the Company.  

In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations 

mentioned in paragraph one, or knowingly conceals relevant facts which, if made known to the 

Company, might motivate the Company to demand a higher premium or refuse to execute the 

insurance contract, this insurance contract shall become voidable in accordance with section 865 of 

the Civil and Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to avoid the insurance 

contract. 

The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations 

made in the documents in accordance with paragraph one. 

2.2 Validity of the insurance contract and change of wording in the insurance contract 

 This Policy, the insuring agreements and attachments form part of the insurance contract. 

Any change of wording in the insurance contract requires consent of the Company, and shall be 

recorded in this Policy or attachments before such change becomes valid. 

2.3 Reporting and claiming 

 The Policyholder, the Insured, the beneficiary, or their agent, as the case may be, must inform 

the Company without delay of any loss or damage. In case of death, the notice thereof must be given 

immediately to the Company, unless it can be proven that such immediate notice cannot be given to 

the Company due to reasonable cause but the Company has been given such notice as soon as 

practicable. 

2.4 Claim and submission of evidence of Loss or Damage  

 2.4.1 Claim for benefits in the case of medical treatment overseas, medical treatment in 

Thailand, medical treatment overseas for pregnancy-related sickness, medical treatment overseas by a 

Chinese Traditional Physician, and medical treatment due to Accidents 

 In order to claim benefits for medical treatment costs, the Policyholder or the Insured, at their 

own expense, must submit the following evidence to the Company within 30 days from the date on 

which the Insured is discharged from a Hospital, Medical Facility, or Clinic: 

  2.4.1.1 a claim form as prescribed by the Company; 

  2.4.1.2 a Physician's report specifying significant symptoms, diagnosis result and 

treatment; 

  2.4.1.3 the original copy of a receipt listing the expenses or a summary of the bill and 

the receipt; and  

  2.4.1.4 a copy of the Insured's passport. 

 The receipts listing the expenses must be original copies. The Company will return the 

original copies of the receipts bearing the certification of the paid claims amount to the Policyholder 

or the Insured for use in a claim for the remaining amount from other insurers. However, if the 

Insured has been indemnified by government welfare, other welfare, or other insurance, the 
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Policyholder or the Insured shall submit a copy of the receipt bearing the certification of the amount 

paid by government welfare or another agency to claim the remaining amount from the Company. 

 2.4.2 Claim for benefits in the case of total permanent disability or Accidental 

dismemberment 

 At their own expense, the Policyholder or the Insured shall submit the following evidence to 

the Company within 30 days from the date on which a Physician concludes that the Insured suffers 

total permanent disability or dismemberment: 

  2.4.2.1 a claim form as prescribed by the Company; 

  2.4.2.2 a Physician's report confirming the total permanent disability or 

dismemberment; 

  2.4.2.3 a letter confirming the Accident from a commercial airline (if the total 

permanent disability or dismemberment is due to an Accident while on board a commercial flight); 

and  

  2.4.2.4 a copy of the Insured's passport. 

 2.4.3 Claim for compensation in case of death 

  At their own expense, the Policyholder or the beneficiary shall submit the following 

evidence to the Company within 30 days of the date of the Insured's death: 

  2.4.3.1 a claim form as prescribed by the Company; 

  2.4.3.2 death certificate; 

  2.4.3.3 a copy of the autopsy report; 

  2.4.3.4 a copy of police daily report log; 

  2.4.3.5 copies of the identification card and house registration of the Insured with the 

wording "Deceased" stamped thereon; 

  2.4.3.6 a copy of the Insured's passport or travel evidence; 

  2.4.3.7 copies of the identification card or house registration of the beneficiary; and 

  2.4.3.8 a letter confirming the Accident from a commercial airline (in case of death 

due to an Accident while on board a commercial flight). 

 2.4.4 Claim for compensation in case of emergency medical evacuation 

  2.4.4.1 a claim form as prescribed by the Company; 

  2.4.4.2 the Insured or the related person shall notify the Company or Travel Assist of 

the case without delay; and  

  2.4.4.3 if the Insured is injured in a remote area, the Insured should contact a local 

Physician for first aid, and Travel Assist shall consider transportation means and coordinate with the 

Physician for further medical treatment. 

 2.4.5 Claim for compensation in case of body repatriation 
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  The Policyholder, beneficiary, relative or related person shall notify Travel Assist of 

the matter without delay. Travel Assist shall consider the best method for body repatriation to the 

country of domicile. 

  2.4.5.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.5.2 The beneficiary, relative or related person shall gather all necessary 

documents as specified in clause 2.4.3 and submit them to the Company within 30 days from the date 

of death. 

 2.4.6 Claim for benefit in case of expenses for funeral arrangements 

  2.4.6.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.6.2 The original copy of the receipt listing the expenses or a summary of the bill 

and the receipt. 

  2.4.6.3 The Insured's death certificate. 

  2.4.6.4 The Insured's medical record. 

  2.4.6.5 A copy of the Insured's passport. 

 2.4.7 Claim for benefits in case of travel expenses to assist with funeral arrangements 

  The Policyholder, beneficiary, relative, or related person shall notify Travel Assist of 

the matter without delay and shall submit the following evidence to the Company: 

  2.4.7.1 a claim form as prescribed by the Company; 

  2.4.7.2 the Insured's death certificate; 

  2.4.7.3 a copy of the travel ticket of the family member making a trip to assist with 

the funeral arrangements; 

  2.4.7.4 a copy of the passport of the family member indicating a trip to assist with the 

funeral arrangements; and 

  2.4.7.5 the receipt for actual accommodation and food costs of the family member 

making a trip to assist with the funeral arrangements. 

 2.4.8 Claim for benefits in case of travel expenses for hospital visitation 

  The Policyholder, beneficiary, relative, or related person shall notify Travel Assist of 

the matter without delay, and shall submit the following evidence to the Company: 

  2.4.8.1 a claim form as prescribed by the Company; 

  2.4.8.2 the report of the Insured's attending physician; 

  2.4.8.3 a letter from the Hospital in which the Insured received treatment that 

confirms that no family member of the Insured is present during his or her treatment; 

  2.4.8.4 a copy of the travel ticket of the family member making a trip to visit the 

Insured; 

  2.4.8.5 a copy of the passport of the family member making a trip to visit the Insured; 

and 
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  2.4.8.6 the receipt for actual accommodation and food costs of the family member 

making a trip to visit the Insured. 

 2.4.9 Claim for daily benefits in case of medical treatment received in a Hospital as an 

Inpatient 

  2.4.9.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.9.2 The report of the Insured's attending Physician. 

 2.4.10 Claim for benefits in case of expenses of repatriation of a minor 

  2.4.10.1  A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.10.2  The report of the Insured's attending Physician. 

  2.4.10.3 A copy of the identification card of the minor. If the child has no 

identification card, a copy of the birth certificate is required. 

  2.4.10.4 The travel itinerary of the Insured and his/her child. 

  2.4.10.5 A copy of the travel ticket of the family member making a trip to pick up the 

minor. 

  2.4.10.6 A copy of the passport of the family member indicating a trip to pick up the 

minor. 

  2.4.10.7 A copy of the receipt for actual accommodation and food costs of the family 

member making a trip to pick up the minor. 

 2.4.11 Claim for benefits in case of credit card insurance  

  24.11.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  24.11.2 A statement of credit card expenditure of the Insured. 

 2.4.12 Claim for compensation in case of trip cancellation 

  2.4.12.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.12.2 A letter from the tour agency or airline specifying the amount collected. 

  2.4.12.3 If the trip is canceled due to Accident or Sickness suffered by the Insured, or 

Accident or Sickness suffered by his or her spouse, parents, grandparents, children or the parents of 

the spouse, a medical certificate shall be submitted. 

  2.4.12.4 A copy of the death certificate (in the case of death of the Insured or his or 

her relative). 

 2.4.13 Claim for compensation in case of trip curtailment 

  2.4.13.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.13.2 A copy of the most recently purchased plane ticket together with the receipt. 

  2.4.13.3 A medical certificate is required if the trip is curtailed due to Accident or 

Sickness suffered by the Insured, or Accident or sudden Sickness suffered by his or spouse, parents, 

grandparents, children or the parents of the spouse. 
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  2.4.13.4 A copy of the death certificate (in the case of death of the Insured or his or 

her relative). 

 2.4.14 Claim for compensation in case of  flight delay 

  2.4.14.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.14.2 All existing plane tickets and boarding passes. 

  2.4.14.3 A letter of notification from the person responsible for the trip. 

  2.4.14.4 A letter of notification from the commercial airline specifying that the delay 

actually occurred. 

 2.4.15 Claim for compensation in case of Loss of, or Damage to, baggage or personal 

effects. 

  2.4.15.1  A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.15.2 A letter certifying the Loss or Damage incurred from the management of the 

hotel or transport company, if such Loss or Damage is under the supervision of the staff of the hotel 

or the transport company. 

  2.4.15.3 The list and prices of the lost or damaged items. If the lost or damaged item 

was purchased within three months, the receipt thereof shall be presented. 

   2.4.15.4 A daily report log of a local police officer if that Loss or Damage resulted 

from threat or violent force. 

 2.4.16 Claim for compensation in case of baggage delay 

  2.4.16.1 A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.16.2 The receipt for the purchase of clothes or necessary supplies. 

  2.4.16.3 A certification letter from the airline. 

 2.4.17 Claim for compensation in case of third-party liability 

  2.4.17.1  A claim form as prescribed by the Company. 

  2.4.17.2  A medical certificate and receipt if the Insured causes another person to have 

an Accident. 

  2.4.17.3 A receipt for repair costs, or a receipt and a confirmation letter from a store, 

in the case that an item must be purchased because the Insured damaged the same. 

2.5 Medical examination  

 The Company is entitled to examine the Insured's medical and diagnosis records as may be 

necessary for this insurance. The Company is also entitled to conduct an autopsy, if necessary and not 

contrary to the law, at the Company's expense. 
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2.6 Compensation payment  

 The Company shall make compensation payment within 15 days of the date on which the 

Company received a complete and correct set of evidence of Loss or Damage. The compensation for 

death will be paid by the Company to the beneficiary, while other types of compensation will be paid 

to the Insured. If there is a reason to suspect that the aforesaid claim for compensation under the 

Policy was not made in accordance with the insuring agreements in this Policy, the specified period 

may be extended as necessary, but shall not exceed 90 days from the date on which all documents are 

received by the Company. 

If the Company cannot settle the claim within the specified period, the Company is liable to 

pay interest at the rate of 15 percent per annum on the amount due, accrued from the due date of the 

compensation. 

If medical treatment is given in a Hospital, Medical Facility, or Clinic outside Thailand, the 

Company will pay benefits based on the foreign exchange rate on the date specified in medical 

treatment receipts.  

2.7 Period of insurance 

 27.1 For single trip insurance: the period of insurance of the Insured will start and end 

within the period of insurance as specified in the Policy schedule. The coverage starts two hours 

before the Insured departs from Thailand, and continues until the Insured travels back to his or her 

place of residence in Thailand, or for two hours upon arrival in Thailand, or until the expiry date of 

the period of insurance, whichever is earlier (unless otherwise specified in this Policy). 

 2.7.2 For annual trip insurance: for the purpose of coverage for multiple trips of each 

Insured during the period of insurance (1year) as specified in the Policy schedule, the period of each 

trip of the Insured starts and ends within the period of insurance. The coverage starts two hours before 

the Insured departs from Thailand, and continues until the Insured travels back to his or her place of 

residence in Thailand, or for two hours upon arrival in Thailand, or until the expiry date of the period 

of insurance, whichever is earlier (unless otherwise specified in this Policy). 

  If the Insured receives medical treatment during the effective period of the Policy, and is 

required to receive continuous treatment as an Inpatient, this Policy shall extend the coverage until 

the Insured is discharged from the Hospital or Medical Facility. 

2.7.3 For open policy insurance: for the purpose of coverage for multiple trips during the 

period of insurance (one year) as specified in the Policy schedule that are managed and facilitated by 

the Policyholder, the period of each trip of the Insured starts and ends within the period of insurance. 

The coverage starts two hours before the Insured departs from Thailand and continues until the 

Insured travels back to his or her place of residence in Thailand, or for two hours upon arrival in 

Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever is earlier (unless otherwise 

specified in this Policy). 

 If the Insured receives medical treatment during the effective period of the Policy and is 

required to receive continuous treatment as an Inpatient, this Policy shall extend the coverage until 

the Insured is discharged from the Hospital or Medical Facility. 
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2.8 Limit of duration of trips 

 2.8.1 For annual trip insurance: the maximum duration of each trip covered by this Policy 

is 120 days. 

 2.8.2 For open policy insurance: the maximum duration of each trip covered by this Policy 

is 30 days. 

2.9 Report of the Insured's name 

 The Policyholder shall report the list of the Insured and the duration of the trip to the 

Company before the trip starts. In the case of an Accident, and if the list of the Insured reported does 

not correspond with the actual list, the Policyholder or the Insured shall have the burden of proof. 

2.10 Calculation and adjustment of premiums 

 2.10.1 For single trip insurance: the insurance contract period starts and ends within the 

period of insurance specified in the Policy schedule. The Company will calculate the premiums based 

on the actual number of the Insured, as notified by the Policyholder to the Company upon the 

commencement of the insurance contract. 

 2.10.2 For annual trip insurance: the insurance contact period shall be a yearly period as 

specified in the Policy schedule. The Company will calculate the premiums based on the actual 

number of the Insured, as notified by the Policyholder to the Company upon the commencement of 

the insurance contract. 

 2.10.3 For open policy insurance: the insurance contract period shall be a yearly period as 

specified in the Policy schedule. The Company will calculate preliminary premiums by making an 

estimate based on the sum insured and the number of the Insured in one year. Throughout the period 

of insurance the Company will adjust the premiums on a monthly basis, three-month basis, or six-

month basis, as it may deem appropriate, based on the sum insured and the actual number of the 

Insured at that particular time. 

  If the actual premiums at the time of adjustment of premiums are higher than the 

preliminary premiums estimated at the beginning of the insurance contract year, the Company will 

collect additional premiums based on the difference between the estimated preliminary premiums and 

the actual premiums. If the actual premiums are lower than the preliminary premiums estimated at the 

beginning of the insurance contract year, the Company will refund the excess premiums to the 

Policyholder. 

2.11 Premium payment and cancellation of the Policy 

 2.11.1 The Policyholder must pay the premium immediately upon the due date, or prior to 

the commencement of the coverage.  

 2.11.2 For single trip insurance, the Policyholder or the Insured may not cancel this Policy 

after it has become effective. 

 2.11.3 For annual trip insurance, the Policyholder or the Company may exercise the right to 

cancel the Policy under the following conditions: 

  2.11.3.1  The Company may cancel this Policy by giving no fewer than 15 

days written notice by registered mail to the Policyholder to the last known address declared to the 
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Company. The Company will refund the premium to the Policyholder after deducting a partial 

premium for the effective period of this Policy on a pro-rata basis. 

  2.11.3.2  The Policyholder may cancel this Policy by giving written notice to 

the Company and may be entitled to a premium refund after a partial premium for the effective period 

of this Policy has been deducted on a short rate basis under the following schedule. 

Short rate schedule 

 

Period of insurance 

(not exceeding/month) 

Percentage of annual premiums 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

Cancellation of the Policy under this condition, by any party, shall be the cancellation of the entire 

Policy. It is not possible to only cancel any particular portion of the insurance coverage during the 

Policy Year.  

 2.11.4 For open policy insurance, the Policyholder or the Company may exercise the right to 

cancel the Policy under the following conditions. 

  2.11.4.1  The Company may cancel this Policy by giving no fewer than 15 

days written notice by registered mail to the Policyholder to the last known address declared to the 

Company. The Company will refund the premium to the Policyholder after deducting a partial 

premium for the number of the Insured, for the effective period of this Policy, on a pro-rata basis. 

  2.11.4.2  The Policyholder may cancel this Policy by giving written notice to 

the Company, and may be entitled to the premium refund after a partial premium for the number of 

the Insured for the effective period of this Policy has been deducted on a pro-rata basis.  

Cancellation of the Policy under this condition, by any party, shall be cancellation of the entire 

Policy. It is not possible to cancel only any particular portion of the insurance coverage during the 

Policy Year. 

2.12 Dispute resolution by arbitration 

 In the event of a dispute, controversy, or claim under this Policy between a person who is 

entitled to claim under the Policy and the Company, if that person wishes and deems it appropriate to 

settle the dispute by way of arbitration, the Company shall give its consent for the case to be decided 
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by an arbitrator, according to the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission 

(OIC), on arbitration. 

2.13 Conditions precedent 

The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the Policyholder, 

the Insured, the beneficiary, or the agent of the said person, as the case may be, has fully complied 

with the insurance contract and the conditions of the Policy. 

Section 3 General exclusions 

 This insurance does not cover any Injury, Sickness, Loss, or Damage arising from, or due to, 

the following causes, or which occurs at the following times. 

3.1 Suicide, attempted suicide, or self-inflicted Injury. 

3.2 War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or 

not), civil war, uprising, insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, 

proclamations of martial law, or any events which lead to the proclamation or maintenance of martial 

law. 

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

3.4 Radiation or radioactivity from any nuclear  fuel or nuclear waste produced by the 

combustion of nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear fission.  

3.5 Radioactive explosion, or any nuclear component or any other harmful substance that 

could cause an explosion in a nuclear process. 

3.6  Any intentionally illegal act by the Insured or confiscation, detention, or destruction 

by customs or other authorities, or any violation of regulations of a government, or the Insured’s 

negligence after receiving a warning through or by general media with respect to an intention to cause 

strike, riot or civil war. 

3.7 While the Insured is not fit to travel, or travels against the advice of the Physician 

permitted to provide treatment. 

3.8 While the Insured is suffering from any mental disorder, insanity or nervous system 

disease. 

3.9 While the Insured travels with an intention to receive any kind of medical treatment.  

Section 4 Insuring agreements  

Subject to the rules, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions, and 

attachments of the Policy, and in consideration for the premium paid by the Policyholder or the 

Insured, the Company agrees to provide coverage for the Insured only as specified in the Policy 

schedule in accordance with the insurance agreement documents attached to this Policy. 
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GTA 1 

Insuring Agreement 

Medical Treatment Benefit 

Definitions 

"Thai Traditional Physician" means a Traditional Physician legally licensed to provide 

treatment with Thai herbs. The Thai Traditional 

Physician shall not be the Insured, business partner, 

employer, employee or agent of the Insured, or a person 

related in any way to the Insured. 

 

"Chinese Traditional Physician" means a Physician legally licensed to provide treatment with 

herbs, acupuncture, and chiropractic. The Chinese 

Traditional Physician shall not be the Insured, business 

partner, employer, employee or agent of the Insured, or a 

person related in any way to the Insured. 

 

Coverage 

 During the validity of the Policy, subject to the coverage benefit conditions of the Policy, if 

the Insured is injured from an Accident or has a sudden or unanticipated Sickness during the period of 

insurance, resulting in the Insured having to receive medical treatment, whether as an Inpatient or 

Outpatient, the Company shall reimburse the Insured for the Necessary and Reasonable Expenses 

incurred from medical treatment based on the Medical Necessity and Medical Standards in the actual 

amount paid, but not more than the sum insured specified in the Policy schedule. 

 In the event of Injury due to an Accident overseas which requires treatment by a Thai 

Traditional Physician or Chinese Traditional Physician, exclusive of bone fracture or broken bone, 

the Company shall reimburse the Insured for the expenses actually paid by the Insured at the 

maximum not exceeding Baht 1,500 per person per accident. 

 The covered expenses are as follows. 

 1. Physician's fees. 

 2. Costs for medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as 

costs for the separation, preparation, or analysis for the purpose of transfusion of blood or blood 

components, laboratory and pathology tests, radiological diagnosis, other special diagnostic methods, 

including Physician’s result interpretation fee, expenses related to the use or provision of services, 

medical tools and equipment outside the operating room, medical consumables (medical supplies 1), 

operating room fees and equipment, excluding the cost of hiring a private Nurse while staying in a 

Hospital or a Medical Facility as an Inpatient for treatment. 

 3. Ambulance fee in case of emergency cases, to transport the Insured to or from a Hospital 

or a Medical Facility due to a medical reason in accordance with the Medical Necessity. 

 4. Take-home medication based on Medical Necessity, but not for more than 14 days. 

 5. Cost for an ICU room or standard single room plus meals provided for the patient by the 

Hospital or Medical Facility, and daily nursing service fee. 

 In the event that the Insured is entitled to claim expenses, in whole or in part, from any 

person or source, the Company will reimburse the Insured for the medical expenses only for the 

amount exceeding the amount that may be claimed. 
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Exclusions (only applicable to Medical Expenses Benefit Agreement GTA1) 

Insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.  

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or correction of congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, 

health checkups, other treatment costs unrelated to Injury or Sickness.  

4. Treatment of diseases or conditions related to the mind, nerves, stress, or insanity, 

including narcotic addiction or genetic disorder. 

5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases. 

6. Any treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. canes, crutches, 

eyeglasses, hearing aids, speech devices, all kinds of pacemakers, wheelchairs, etc. 

8. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does 

not include expenses for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling, filling, 

dentures, or medical expenses for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment 

after an Accident. 

9. Services or surgical treatment in relation to Injury or Sickness incurred for the 

purpose of reaping benefit from this Policy. 

10. Aesthetic treatment, i.e. acne, melasma, freckle, dandruff, weight loss, hair 

transplantation, or treatment to correct bodily defects, or cosmetic surgery, except in cases of 

necessary cosmetic surgery as a consequence of an Accident to reconstruct or restore the function of 

an organ. 

11. Expenses for medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is the 

father, mother, spouse, or child of the Insured. 

12. Immunization or vaccination to prevent disease, except for vaccination to prevent 

rabies after being injured by an animal, and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

13. Injury that arises while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, 

boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), 

boarding or leaving or traveling in a hot air balloon or a glider. 

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

brawl. 

15. Injury that arises while the Insured is committing a felony or while the Insured is 

being arrested or escaping arrest. 

16. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence 

of alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to a blood alcohol level 

of 150 mg/dL or more. 

17. Injury that arises while the Insured is boarding, leaving, or traveling in an aircraft 

which has no license for carrying passengers, or does not operate as a commercial aircraft. 

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

an airline. 
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GTA2 

Insuring Agreement 

Medical Expenses in Thailand Benefit 

Coverage 

 This insurance covers medical treatment costs necessary to be paid as the costs for treatment, 

or following up on certain symptoms, in Thailand, for Injury or Sickness sustained by the Insured 

overseas, under the limit of treatment period as follows. 

1. If the Insured has never received medical treatment for such Injury or Sickness while 

being overseas, the Insured must request treatment in Thailand within seven (7) days of the date of 

arrival in Thailand. The continuous treatment shall not exceed twenty one (21) days from the date on 

which treatment is initially received in Thailand. The Company shall compensate the Insured for the 

amount actually paid, at a maximum not exceeding the sum insured specified in the Policy schedule. 

2. If the Insured has received treatment while being overseas, the Insured shall have no 

more than twenty one (21) days from the date of arrival in Thailand to receive continuous treatment in 

Thailand, or within the prescribed time specified in the insurance plan chosen, whichever is earlier. 

The Company shall pay compensation for the Necessary and Reasonable Expenses incurred 

from medical treatment according to the Medical Necessity and Medical Standards in the amount 

actually payable, but not exceeding the sum insured specified in the Policy schedule. 

If the Insured is entitled to claim expenses, in whole or in part, from any person or source, the 

Company will reimburse the Insured for the medical expenses only for the amount exceeding the 

amount that may be claimed, but not exceeding the maximum sum insured specified in the Policy 

schedule. The Company shall reimburse only the expenses incurred in Thailand (if any). 

Exclusions (only applicable to the Medical Expenses in Thailand Benefit Agreement GTA2) 

Insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.  

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or correction of congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, 

health checkups, or other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness.  

4. Treatment of diseases or conditions related to the mind, nerves, stress, insanity, 

including narcotic addiction, or genetic disorder. 

5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases. 

6. Any treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Treatment which is not considered modern medicine, including alternative medicine, 

i.e. acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure, and chiropractic. 

8. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. canes, crutches, 

eyeglasses, hearing aids, speech devices, all kinds of pacemakers, and wheelchairs. 

9. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does 

not include the expenses for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling, filling, 

dentures, or medical expenses for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment 

after an Accident. 
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10. Services or surgical treatment that is unnecessary or fraudulent.  

11. Aesthetic treatment, i.e. acne, melasma, freckle, dandruff, weight loss, hair 

transplantation, treatment to correct bodily defects, or cosmetic surgery, except in cases of necessary 

cosmetic surgery as a consequence of an Accident to reconstruct or restore the function of an organ. 

12. Expenses for medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is the 

father, mother, spouse, or child of the Insured. 

13. Immunization or vaccination to prevent disease, except for vaccination to prevent 

rabies after being injured by an animal and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

14. Injury that arises while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, 

boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), 

boarding, leaving, or traveling in a hot air balloon or a glider. 

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

brawl. 

16. Injury that arises while the Insured is committing a felony or while the Insured is 

being arrested or escaping arrest. 

17. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence 

of alcohol, addictive substance, or narcotics, to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to a blood alcohol level 

of 150 mg/dL or more. 

18. Injury that arises while the Insured is boarding, leaving, or traveling in an aircraft 

which has no license for carrying passengers, or does not operate as a commercial aircraft. 

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

an airline. 
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GTA6 

Insuring Agreement 

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

Definitions 

"Dismemberment" means the severance of a limb, at or above the wrist or ankle joints, 

from the body, and shall include total loss of usability of the 

aforesaid organ where there is a clear medical indication that 

it will never be able to function again. 

"Loss of Hearing" means the permanent loss of the ability to hear. 

"Loss of Speech" means loss of ability to use three-fourths of the pronunciation 

principles incorporated into speaking, i.e. lips, oral cavity, 

tongue and palate; permanent loss of vocal cords; or damage 

to the motor speech center causing the inability to speak. 

"Loss of Vision" means total blindness that is incurable. 

"Total Permanent Disability"  means disability to the extent of permanent inability to perform any 

function in a full-time job or any other occupation. 

Coverage 

This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an 

Accident, which causes death, Dismemberment, Loss of Vision or Total Permanent Disability to the 

Insured within 180 days from the date of Accident; or Injury for which continuous treatment as an 

Inpatient in a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which subsequently causes 

death at any time. The Company shall pay the following compensation. 

1. 100% of the sum insured In case of death. 

2. 100% of the sum insured In case of Total Permanent Disability which must continue 

for not less than 12 months from the date of Accident, or 

where there is a clear medical indication that the Insured has 

become totally and permanently disabled. 

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

of both eyes. 

4. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and one foot from the ankle. 

5. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and vision of one eye. 

6. 100% of the sum insured For one foot from the ankle and vision of one eye. 

 100% of the sum insured For Loss of Hearing and Loss of Speech. 

 75% of the sum insured For Loss of Hearing of both ears. 

7. 60% of the sum insured For one hand from the wrist. 

8. 60% of the sum insured For one foot from the ankle. 

9. 60% of the sum insured For vision of one eye. 

10. 15% of the sum insured For Loss of Hearing of one ear. 
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The Company shall pay compensation in accordance with this clause only for one maximum 

item throughout the period of insurance. The Company shall compensate for the consequence arising 

in accordance with this insuring agreement, in aggregate not exceeding the amount specified in the 

Policy schedule. If the Company has not compensated the full sum insured, the Company shall 

continue to provide coverage until the expiry of the period of insurance only in the amount of the 

remaining sum insured. 

Exclusions (only applicable to Death, Dismemberment, Loss of Vision or Total Permanent Disability 

from Accident Benefit Agreement GTA6) 

Insurance under this insuring agreement shall not cover any Injury, Loss, or Damage arising 

from or as a result of the following causes, or occurring the following times. 

1. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence 

of alcohol, addictive substance, or narcotics, to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to a blood 

alcohol level of 150 mg/dL or more. 

2. Parasitic infection, with the exception of infection of tetanus or rabies from a wound 

sustained in an Accident. 

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

4. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, 

horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), or 

boarding, leaving, or traveling in a hot air balloon or a glider. 

5. While the Insured is boarding, leaving, or traveling in an aircraft which has no 

license for carrying passengers, or does not operate as a commercial aircraft. 

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

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

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

escaping arrest. 

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

war or to suppress crime. 

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

11. While the Insured is working as a plumber, electrician, mechanic, carpenter, painter, 

decorator or builder; working related to installation, assembly, maintenance or repair of machinery, 

electric appliances or hydraulic machinery; or working in a high-risk location or other labour work, 

exclusive of work related to management, supervision, sale, or food management and preparation. 

12. While the Insured is driving a motorcycle without a legal driving license under the 

law of the country. 
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GTA7 

Insuring Agreement 

Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Domicile Benefit 

Definitions 

"Country of Domicile" means any country in which the Insured is entitled by its 

government to be a citizen, or a permanent country of 

residence of the Insured. 

Coverage 

 This insurance provides benefit coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during 

his or her Overseas Trip and it is necessary to evacuate the Insured by the method suitable for 

necessity based on opinion or advice of Travel Assist, or its authorized representative, in order to 

receive appropriate medical treatment; or to evacuate the Insured to the Country of Domicile. The 

Company shall pay the evacuation expense directly to Travel Assist. 

 With respect to the method for emergency medical evacuation, Travel Assist or its authorized 

representative will decide and determine the method and type of evacuation, and the destination, 

which may include cost of patient transport vehicle by air, sea, land, train or other suitable transport 

methods, and based on necessary medical treatment. 

 The coverage specified herein is for expenses for services which are determined and/or 

arranged by Travel Assist with respect to transport or medical treatment, and cost of medical supplies 

and equipment incurred out of necessity as a result of emergency medical evacuation of the Insured 

specified herein. 

Exclusions (only applicable to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of 

Domicile Benefit Agreement GTA7) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for emergency medical 

evacuation and transportation to the Country of Domicile arising from, or as a result of, the following 

causes. 

1. Expenses for all services for which the Insured is not obligated to pay, or any 

expense already included in the expenses specified in the traveling schedule. 

2. Any expense related to any service that is not approved or managed by Travel Assist, 

or its authorized representative, unless the Insured or his or her traveling companion is unable to 

notify Travel Assist and has a reasonable cause for the immoderate and uncontrollable expenses 

incurred during emergency medical treatment at any place. In this case, the Company reserves the 

right to compensate the amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from those 

services under the situation specified by Travel Assist, and in the maximum amount not exceeding the 

sum insured specified in the Policy schedule.  

3. Pre-existing Conditions. 

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

AIDS. 

5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases. 
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GTA8 

Insuring Agreement 

Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit 

Definitions 

"Country of Domicile" means any country in which the Insured is entitled by its government 

to be a citizen, or a permanent country of residence of the 

Insured. 

Coverage 

 This insurance provides coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or 

her Overseas Trip, which causes death to the Insured within 30 days from the date of such Injury or 

Sickness. Travel Assist, or its authorized representative, shall arrange for the repatriation of the body 

or ashes of the Insured to the Country of Domicile. The Company shall pay the expenses incurred 

from repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile directly to Travel Assist in the 

amount actually payable, provided that it does not exceed the maximum sum insured specified in the 

Policy schedule.  

 The Company shall indemnify any expense for repatriation of the body of the Insured, that 

has been advanced, to the Insured’s estate in accordance with the amount actually incurred for 

services and arrangement by a funeral director (undertaker), including costs of casket, embalming, 

cremation, and other similar expenses already incurred. 

Exclusions (only applicable to the Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit 

Agreement GTA8) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for the repatriation of 

the body or ashes to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which another person must be legally responsible for the 

Insured or any expense already included in traveling expenses for which the person arranging the trip 

or the transport company must be responsible. 

2. Any expense for the repatriation of the body of the Insured that is not approved or 

arranged by Travel Assist.  

3. Pre-existing Conditions. 

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

AIDS. 

5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases. 
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GTA11 

Insuring Agreement 

Hospital Visitation Benefit 

Definition 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great grandfathers 

and great grandmothers, son, daughter, spouse of the Insured; 

and father, mother, grandfathers, grandmothers, great 

grandfathers and great grandmothers of the spouse. 

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

 

Coverage 

 If the Insured is required to receive medical treatment in a Hospital or Medical Facility as an 

Inpatient, overseas, for more than five (5) consecutive days, the Insured’s condition prevents 

transportation back to his or her country, and no Family Member who has attained the Age of 

Majority is present with the Insured overseas, the Company shall pay only travel expense by economy 

class air travel, first class rail travel, or sea travel in the actual amount incurred, including 

accommodation and food expenses up to the maximum of Baht 10,000 per day, to the maximum of 

two Family Members or friends of the Insured, provided that it does not exceed the maximum sum 

insured as specified in the Policy schedule, in order for the Family Members or friends to visit the 

Insured overseas. 

Travel Assist or its authorized representative shall obtain economy class round trip air tickets, 

first class train tickets, or ship tickets for no more than two Family members or friends of the Insured 

for visitation. Travel Assist shall indemnify the actual expenses for the stay during visitation until the 

Insured has been approved by the Physician to travel back to Thailand, provided that it does not 

exceed the maximum sum insured as specified in the Policy schedule. If a Family Member or friend 

of the Insured who will travel to visit the Insured does not travel out of Thailand, the travel expense 

incurred shall not exceed the expense for traveling from Thailand. 

With respect to the insurance subject to the coverage under this insuring agreement, any 

Insured may claim indemnity under either the benefit in case of travel expense for funeral 

arrangement assistance, or the benefit in case of travel expense for Hospital visitation (if any), and 

may not simultaneously claim benefits under both insuring agreements. 
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GTA12 

Insuring Agreement 

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

Coverage 

This insurance provides coverage in the case that the Insured is required to receive medical 

treatment in a Hospital or Medical Facility as an Inpatient overseas as a result of Injury from an 

Accident or Sickness occurring during the Overseas Trip. The Company shall pay daily compensation 

to the Insured of Baht 3,000 per day from the first day of receipt of medical treatment in the Hospital 

or Medical Facility as an Inpatient. In the event that the Insured is required to receive continuous 

treatment in Thailand, the Insured must continue receiving the medical treatment in a Hospital or 

Medical Facility as an Inpatient and the Company shall pay daily compensation to the Insured in the 

amount of Baht 1,000 per day. The compensation shall be paid after the period in which the Insured 

has received medical treatment in the Hospital. 

Exclusions (only applicable to the Daily Benefit in Case of Receipt of Medical Treatment in Hospital 

as Inpatient Agreement GTA12) 

Insurance under this insuring agreement does not cover medical treatment in a Hospital as an 

Inpatient arising from the following causes.  

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or correction of congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, rehabilitation, health checkups, any treatment 

costs unrelated to Injury or Sickness.  

4. Treatment of all kinds of genetic disorders. 

5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases. 

6. Any treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Treatment in Thailand which is not considered modern medicine, including 

alternative medicine, i.e. acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure, and 

chiropractic. 

8. Unnecessary services or surgeries. 

9. Aesthetic treatment, i.e. weight loss or treatment to correct bodily defects, or 

cosmetic surgery, except in cases of necessary cosmetic surgery as a consequence of an Accident to 

reconstruct or restore the function of an organ. 

10. Injury that arises while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, 

boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), 

boarding, leaving, or traveling in a hot air balloon or a glider. 

11. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence 

of alcohol, addictive substance, or narcotics, to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to a blood 

alcohol level of 150 mg/dL or more. 

12. Injury that arises while the Insured is boarding, leaving, or traveling in an aircraft 

which has no license for carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

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

an airline. 
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GTA16 

Insuring Agreement 

Trip Postponement or Cancellation Benefit 

Definition 

"Serious Injury of Sickness" means any person who requires medical treatment by a legally 

licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness must 

result in the Insured being certified by the Physician as  

unfit to travel or continue with the trip. 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 

grandfathers and great grandmothers, son, daughter, spouse 

of the Insured; and father, mother, grandfathers, 

grandmothers, great grandfathers and great grandmothers  

of the spouse. 

Coverage 

 

 This insurance provides coverage in case of the Insured’s trip postponement or cancellation 

which is caused by the events specified in this insuring agreement that occurs within 30 days before 

the date of departure from Thailand (except for the event in 4) as follows. 

 1. Death, Serious Injury, or Sickness of the Insured or his or her Family Member 

prevents the Insured from traveling in accordance with the itinerary. 

 2. Unexpected strike, riot, or civil war which is out of the Insured’s control, preventing 

the Insured from traveling in accordance with the itinerary. 

 3. The Insured is subpoenaed to appear as a witness in court, or receives a mandatory 

writ from the court. 

 4. The Insured’s permanent residence is seriously damaged by fire, flood or similar 

natural disasters such as typhoon. earthquake, etc., within one week prior to the date of departure, 

resulting in the Insured being unable to travel in accordance with the itinerary. 

 The Company shall reimburse the Insured for Loss or Damage of trip postponement or 

cancellation occurring after the Policy has become effective, i.e. travel deposit, advanced ticket 

purchase, and/or accommodation and food expenses paid in advance by the Insured only for the Loss 

or Damage for which reimbursement is not provided by other sources, and which is a consequence of 

the trip postponement or cancellation before the date of trip commencement and/or expenses for 

which the Insured must be legally responsible. This coverage comes into effect only when the Insured 

has been insured before becoming aware of any event which may cause the trip postponement or 

cancellation. 

Exclusions (only applicable to the Trip Postponement or Cancellation Benefit Agreement GTA16) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover trip postponement or cancellation 

arising from or as a result of the following causes. 

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

 2. Bankruptcy, lack of liquidity in debt repayment, or lack of debt repayment by the 

travel agencies or carriers which causes trip cancellation. 

 3. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, 

or compensation from other sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operators of 

business related to travel, food and accommodation. 

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

AIDS. 

5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases. 

6. Taking out this insurance fewer than seven (7) days before the date of departure 

(except in the case of death or Serious Injury of the Insured or his or her Family Member).  
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GTA17 

Insuring Agreement 

Trip Curtailment Expenses and Aircraft Hijacking Benefit 

Definitions 

"Serious Injury of Sickness" means any person who requires medical treatment by a legally 

licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness must 

result in the Insured being certified by the Physician as 

unfit to travel or continue with the trip. 

"Family Member" means father, mother, grandfathers, grandmothers, great 

grandfathers and great grandmothers, son, daughter, spouse 

of the Insured; and father, mother, grandfathers, 

grandmothers, great grandfathers and great grandmothers 

of the spouse. 

Coverage  

 This insurance provides coverage for additional expenses paid by the Insured for travel, 

accommodation, and food during the trip period and/or fines or expenses subsequently incurred from 

the Insured’s premature return to Thailand caused by any of the following events. 

 1. The Insured suffers Serious Injury or Sickness, and the Physician recommends a return to 

Thailand. 

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

 3. A Family Member or friend of the Insured unexpectedly passed away or suffers Injury or 

Sickness. 

 4. A natural disaster such as typhoon or earthquake prevents the Insured from continuing the 

trip in accordance with the itinerary. 

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

 6. Being quarantined as advised by a Physician. 

 The Company shall compensate the actual expenses, but no more than the maximum sum 

insured as specified in the Policy schedule for additional expenses for traveling by plane, land, or ship 

(economy class, if possible), or accommodation expense and loss of travel expense and/or 

accommodation expense paid in advance, or for the Insured's deposit withheld after the 

commencement of the trip as a result of the aforementioned causes. This shall include any expenses 

arising from extension of the trip due to quarantine by advice of the Physician. 

 This coverage comes into effect only when the Insured has been insured before becoming 

aware of any event which causes the trip curtailment. An Insured may not claim trip curtailment 

benefit, and trip postponement or cancellation benefit (if any) simultaneously for the same event. 

postponement or cancellation benefit (if any) simultaneously for the same event. 

 

Exclusions (only applicable to the Trip Curtailment Expenses and Aircraft Hijacking Benefit 

Agreement GTA17) 

 The insurance under this insuring agreement does not cover expenses for trip curtailment and 

aircraft hijacking arising from or as a result of AIDS, or a blood test revealing a HIV positive result, 

and other diseases related to AIDS.  
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GTA19 

Insuring Agreement 

Loss of Personal Money Benefit 

Definitions 

"Personal Money" means cash, banknotes, traveler’s checks or drafts, excluding any kind 

of credit cards, travel cards, share certificates, bills of 

exchange, or promissory notes. 

"Deductible" means amount of Deductible of each and every loss for which the 

Insured must be responsible. 

"Travel Card" means a travel card for which a passenger paid the travel fare to 

service providers of land, water, or air transportation, which 

operate with a legal transportation license.  

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

faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who enters 

or exits the location at which the insured property is kept by 

using aggressive force and causing a clear trail of damage to 

the said location by use of tools, explosives, electricity, or 

chemicals, or arising from Robbery or Gang Robbery, 

including Loss or Damage arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening to do 

any act of violence immediately in order to facilitate the theft 

or taking away of property; obtaining delivery of the property; 

taking hold of the property; causing damage to equipment, or 

the case or bag in which the property is kept for the purpose of 

Robbery; concealing the commission of such offense; or 

avoiding arrest. 

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

 

Coverage 

 The Company shall compensate the Insured in case of loss of the Insured’s Personal Money 

due to Robbery, Gang Robbery or Burglary during his or her Overseas Trip in the actual amount lost 

but no more than the maximum sum insured as specified in the Policy schedule. The Insured shall be 

responsible for a Deductible of Baht One Thousand (1,000) for each and every loss. 

 The Insured must report the loss to the police having jurisdiction at the place of the incident 

within 24 hours of the time of occurrence of the incident, and the relevant daily police report log must 

always be provided in the claim for such loss. 

Exclusions (only applicable to the Loss of Personal Money Benefit Agreement GTA19) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage arising from, or 

as a result of, the following causes. 
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 1. Loss or a consequence of Loss of all kinds of credit cards, Travel Cards, share 

certificates, and bill of exchange documents. 

 2. In the event that there is no report of loss of Personal Money filed with the police 

officer having jurisdiction at the place of the incident within 24 hours of the occurrence of the 

incident, and there is no daily police report log. 

 3. In the event that loss of Personal Money results from failure, forgetfulness, or 

negligence of the Insured to take appropriate care and precaution for the safety of the property, as 

well as loss of Personal Money arising from currency exchange or depreciation. 

 4. Loss of traveler’s check without reporting the loss to the bank or agent issuing the 

traveler’s check immediately after the incident. 

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

6. Loss of Personal Money while the Insured is under the influence of alcohol, addictive 

substance, or narcotics, to the extent of being unable to control one’s mind. 

 The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to a blood 

alcohol level of 150 mg/dL or more. 

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

inciting a brawl. 

8. Loss of Personal Money while the Insured is committing a felony or while the 

Insured is being arrested or escaping arrest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
               Travel Guard Global Travel Insurance 
                    Policy Wording 

 

(Translation) 

 

AIG Policy Wording TG International – Group_ 03/16 

© American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

Page. 156 

GTA20 

Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit 

Definitions 

"Deductible" means amount of deductible of each and every loss for which the 

Insured must be responsible. 

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

traveling. 

"Household Effects" means articles for household use which are not usually carried with a 

person while traveling, i.e. clothes unnecessary for traveling, 

kitchenware, household facilities, etc.  

"Souvenirs" means articles that are a symbol or reminder of an event, place or 

things, and that are sold or given as souvenirs. 

"Accessories" means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, earrings, 

pendants, diamonds, gold, silver, including all gold ornaments 

and silverware, and watches worn as body accessories. 

"Household Contents" means furniture, fixtures and fittings, clothes and personal effects of 

the Insured or his or her Family Member or domestic servant 

permanently residing with the Insured, except for title deeds, 

bonds, bills of exchange, promissory notes, checks, traveler’s 

checks, securities, all types of documents, cash, and banknotes.  

"Valuables" means Accessories, jewelry, Buddha amulets, precious stones or other 

precious metals, and fur fabric. 

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

faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who enters 

or exits the location at which the insured property is kept by 

using aggressive force and causing a clear trail of damage to 

the said location by use of tools, explosives, electricity, or 

chemicals, or arising from Robbery or Gang Robbery, 

including Loss or Damage arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening to do 

any act of violence immediately in order to facilitate the theft 

or taking away of property; obtaining delivery of the property; 

taking hold of the property; causing damage to equipment, or 

the case or bag in which the property is kept for the purpose of 

Robbery; concealing the commission of such offense; or 

avoiding arrest. 

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

 This insurance provides coverage for Loss or Damage of baggage or Personal Effects of the 

Insured which are carried with the Insured and lost or damaged during the period of an Overseas Trip 

in the following cases: 

 1. while the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a 

transport company. Such Loss or Damage must be certified in writing by management of the hotel or 

transport company; or 

 2. Loss or Damage from Robbery, Burglary or Gang Robbery of the baggage or 

Personal Effects, and such Loss or Damage must be reported by the Insured to a police officer at the 

place of the loss or damage within 24 hours of the incident, and the relevant daily police report log 

must be presented in the claim for indemnity. 

 The Company shall compensate for Loss or Damage of baggage, clothes, or Personal Effects 

carried in the Insured’s baggage during the trip or at the expiration of this Policy as specified, 

whichever is earlier. The Company shall compensate as follows. 

1. The Company shall compensate for Loss or Damage of items no more than the sum 

insured per item, pair or set, as specified in the Policy schedule. 

2. The Company may deem it proper to compensate in cash, or choose to compensate 

by restoration or repair if such item is no more than one year old. 

3. The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or 

repair, in which the Company shall deduct depreciation upon wear and tear and depreciation being 

accepted in the case that such item is more than one year old. 

Under this coverage, the Insured may not claim a compensation for the Loss or Damage of 

Baggage or Personal Effects benefit and the Baggage Delay benefit (if any) simultaneously for the 

same event. 

Conditions for coverage 

 1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer, or any officer 

responsible for aircraft, ship, or vehicle on which the Insured is traveling, and must obtain written 

evidence of the report thereof from an authorized person of the said vehicle, unless such act cannot be 

done due to necessity or being in an incident which prevents the Insured from doing so. 

 2. The Insured must take all reasonable acts to prevent and protect the insured property, 

and if the said property is lost or damaged, the Insured must immediately report to a police officer, 

officer of a hotel or transport company, or authorized person of the office of the terminal station. 

 3. If the Company has paid indemnity under this Policy, the Company shall be 

subrogated to the Insured’s rights to exercise claims against any person or organization only for the 

part for which the Company had paid indemnity. The Insured shall cooperate with the Company by 

submitting documents and taking necessary actions to protect all such rights and shall not take any 

action which is injurious to the Company. 

 4. The Insured must take every procedural step to ensure that the Insured’s baggage or 

Personal Effects are reasonably taken care of. 

 5. The Insured must be responsible for the Deductible for any Loss or Damage with 

respect to the amount of the sum insured for each and every Loss or Damage as specified in the 

Policy schedule. 
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For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may not claim 

indemnity under the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or Personal 

Effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects 

and Laptop due to natural disasters; the benefit under the insuring agreement on Accessories 

coverage; the benefit under the insuring agreement on golfing equipment and hole-in-one coverage; 

and the benefit under the insuring agreement on baggage delay (if any) simultaneously for the same 

incident. 

Exclusions (only applicable to Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit Agreement 

GTA20) 

The insurance under this insuring agreement does not cover Loss or Damage of baggage or 

Personal Effect as follows. 

1. The following effects shall not be covered: animals, automobiles (including 

accessories), motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruits, putrescible matter, 

consumables, Household Contents, household items, antiques, inventions, drawings, artifacts, 

contracts, Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, 

dentures, artificial limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, 

cash, banknotes, coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and 

travel documents. 

 2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or 

rodents, hidden defects, or damage incurred due to any operation to repair, clean, modify or fix any 

property. 

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

 4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, 

or actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation. 

 5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or quarantine of property under the 

rules and regulations of a quarantine station or customs house; forfeiture of property under the order 

of a government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage 

of contraband goods, or any other conduct contrary to the law.  

6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property 

insured under other policies, compensation from a transport company, airline or hotel, or any other 

party. 

7. Loss or Damage to the Insured’s baggage or Personal Effects that are sent in advance, 

sent by parcel post, or shipped, or sent separately and not with the Insured. 

8. Loss or Damage to baggage or Personal Effects that the Insured leaves or forgets and 

leaves in a Public Place or on any vehicle. 

9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and 

precaution for the safety of such property. 

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

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

or the like. 

12. Loss of unknown cause. 
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GTA21 

Insuring Agreement 

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

Definitions 

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

traveling. 

"Laptop" means a complete portable computer, including standard components 

and accessories for a Laptop. Handheld computers and any 

portable devices are excluded. 

"Household Effects" means articles for household use which are not usually carried with a 

person while traveling, i.e. clothes unnecessary for traveling, 

kitchenware, household facilities, etc.  

"Household Contents" means furniture, fixtures and fittings, clothes and Personal Effects of the 

Insured or his or her Family Member or domestic servant 

permanently residing with the Insured, except for title deeds, 

bonds, bills of exchange, promissory notes, checks, traveler’s 

checks, securities, all types of documents, cash and banknotes.  

"Accessories" means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, earrings, 

pendants, diamonds, gold, silver, including all gold ornaments 

and silverware, and watches worn as body accessories.   

"Valuables" means Accessories, jewelry, precious stones or precious metals, and fur 

fabric. 

"Souvenirs" means articles that are a symbol or reminder of an event, place or 

things, and that are sold or given as souvenirs. 

 

Coverage 

 The Company shall compensate the Insured for the actual Loss or Damage at the maximum 

amount of no more than the sum insured as specified in the Policy schedule with respect to Loss or 

Damage of the Insured’s baggage, including clothes therein, Personal Effects, and Laptop carried 

with the Insured or purchased during an Overseas Trip which are damaged due to a natural disaster 

(such as typhoon and earthquake) for reasons outside the Insured’s control at the specified destination 

overseas. 

 If any of the Insured’s Personal Effects are not worth repairing, the Company will consider 

the claim for compensation as if such item was lost. 

 The Company shall compensate no more than the maximum sum insured as specified in the 

Policy schedule per item, pair, or set. The maximum amount of liability for the Laptop is also 

included in the Policy schedule. The Company may compensate by replacement or repair based on 

wear and tear and depreciation. Depreciation may not be applied to a Laptop purchased for less than 1 

year from the date of incident, provided that the Insured is able to provide documents in support of 

the claim, such as the original receipt or the original warranty document. 
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Conditions for coverage 

 1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or relevant authorities, 

i.e. hotel management and airlines, having authority at the place of the Loss or Damage, within 

twenty-four (24) hours of the incident, and a written record from such authority must be attached with 

the claim. 

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

Laptop, by: 

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

 b) taking all reasonable means of prevention to safeguard the baggage, Personal Effects, and 

Laptop. 

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

lenses, and standard accessories. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may claim 

indemnity under only one of the following: the benefit under the insuring agreement on Loss or 

Damage of baggage or Personal Effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage 

of baggage, Personal Effects and Laptop due to natural disaster; the benefit under the insuring 

agreement on Accessories coverage; and the benefit under the insuring agreement on golf equipment 

and hole-in-one coverage (if any). 

 

Exclusions (only applicable to the Loss or Damage of Baggage, Personal Effects and Laptop due to 

Natural Disaster Benefit Agreement GTA21) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage, 

Personal Effects, or a Laptop, as follows: 

 1. the following effects shall not be covered: animals, automobiles (including 

accessories), motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruit, putrescible matters, 

consumables, Household Contents, Household Effects, antiques, inventions, drawings, artifacts, 

contracts, Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, 

dentures, artificial limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, 

cash, banknotes, coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and 

travel documents;  

 2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or 

rodents, hidden defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any 

property; 

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

 4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, 

or actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation; 

 5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or quarantine of property under the 

rules and regulations of a quarantine station or customs house; forfeiture of property under the order 

of a government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage 

of contraband goods, or any other conduct contrary to the law;  



    
               Travel Guard Global Travel Insurance 
                    Policy Wording 

 

(Translation) 

 

AIG Policy Wording TG International – Group_ 03/16 

© American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

Page. 161 

6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property 

insured under other policies, compensation from a carrier, airline, or hotel, or any other party; 

7. Loss or Damage to the Insured’s baggage that is sent in advance, sent by parcel post, 

or shipped, or sent separately and not with the Insured; 

8. Loss or Damage to baggage, Personal Effects, or Laptop that the Insured leaves or 

forgets and leaves in a Public Place or on any vehicle; 

9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and 

precaution for the safety of such property; 

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

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

or the likes; or 

12. Loss of unknown cause.  
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GTA23 

Insuring Agreement 

Travel Documents Benefit 

Definitions 

"Travel Card" means a travel card for which travel fare is paid by a passenger to service 

providers of land, water, or air transportation which operate with a 

legal transportation license.  

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

faith. 

"Burglary" means theft presenting signs of breaking-in by any person who enters or 

exits the location at which the insured property is kept by using 

aggressive force and causing a clear trail of damage to the said 

location by use of tools, explosives, electricity, or chemicals, or 

arising from Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage 

arising from an attempt thereof. 

"Robbery" means Robbery by committing an act of violence or threatening to do any 

act of violence immediately in order to facilitate the theft or taking 

away of property; obtaining delivery of the property; taking hold 

of the property; causing damage to equipment, or the case or bag 

in which the property is kept for the purpose of Robbery; 

concealing the commission of such offense; or avoiding arrest. 

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

 

Coverage 

 The Company shall pay the Insured compensation at the maximum amount of no more than 

the sum insured as specified in the Policy schedule for actual expenses for receipt of passport, visa, 

Travel Card, and other relevant travel documents in place of the lost documents, including additional 

travel and accommodation expenses to obtain substitute documents for the document lost due to 

Robbery, Gang Robbery or Burglary, or a natural disaster (such as typhoon and earthquake) while the 

Insured is overseas. 

 The Insured must report such Loss to a police officer having jurisdiction at the place of the 

incident within 24 hours of the incident, and the police daily report log must be provided in the claim 

for indemnity. 

Exclusions (only applicable to the Travel Documents Coverage Benefit GTA23) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or loss of travel 

documents arising from or as a result of the following causes: 

 1. in the case that no report of the Loss having occurred is filed with the police officer 

having jurisdiction at the place of the incident within 24 hours of the incident, and there is no police 

daily report log; 
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 2. in the case that Loss results from failure, forgetfulness, or negligence of the Insured 

to take appropriate care and precaution for the safety of the passport, visa, Travel Card, and relevant 

travel documents. 

 3. expenses for application of the passport and/or visa for a country that is not included 

in the Insured’s itinerary; 

4. Loss of unknown cause; 

5. Loss due to any action of the Insured while the Insured is under the influence of 

alcohol or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to a blood 

alcohol level of 150 mg/dL or more. 

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

7. Loss occurs while the Insured is committing a felony or while the Insured is being 

arrested or escaping arrest; or  

8. Loss is due to currency exchange or depreciation of the documents. 
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GTA24 

Insuring Agreement 

Baggage Delay Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage in the event that the Insured’s baggage is delayed during 

the trip, misdirected by the airline to another location, or temporarily lost after the Insured’s arrival at 

the baggage claim at the destination as scheduled overseas and in Thailand. The Company shall 

compensate the Insured for emergency purchase of garments, clothing or personal supplies, for which 

the Insured has paid in advance, as follows. 

 1. For a delay over eight hours after the Insured’s arrival at the destination overseas or 

in Thailand, the Company will compensate the actual expenses paid by the Insured at the maximum 

amount of no more than 20 percent of the sum insured as specified in the Policy schedule. 

 2. For a delay over 16 hours after the Insured’s arrival at the destination overseas or in 

Thailand, if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make 

compensation to the Insured, in addition to the amount as per clause 1 above, of no more than 30 

percent of the sum insured as specified in the Policy schedule. 

 3. For a delay over 24 hours after the Insured’s arrival at the destination overseas or in 

Thailand, if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make 

compensation to the Insured, in addition to the amount as per clause 2 above, of no more than 50 

percent of the sum insured as specified in the Policy schedule. 

 For insurance under the coverage in this insuring agreement, the Company shall compensate 

the Insured in the amount not exceeding the maximum sum insured as specified in the Policy 

schedule. An Insured may not claim indemnity under the benefit under the insuring agreement on 

baggage delay and the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or 

Personal Effects (if any) simultaneously for the same incident. 

Conditions for Coverage 

The Company shall be subrogated to the Insured’s rights to exercise claims against any 

person or organization for the part for which the Company had paid indemnity. The Insured shall 

cooperate with the Company by submitting documents and taking necessary actions to protect all 

such rights, and shall not take any action which is injurious to the Company. The Insured shall not file 

a lawsuit against the person causing Loss or Damage after the occurrence of such Loss or Damage. 
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GTA25 

Insuring Agreement 

Missed Connecting Flight Benefit 

Coverage 

If, during an Overseas Trip, the Insured misses his or her confirmed onward connecting 

scheduled trip by plane, train, or ship at the transfer point due to a delay of the plane, train, or ship, 

and no alternative onward transportation is made available to the Insured within an eight-hour period 

from his or her arrival time at the transfer point, the Company shall compensate the Insured for 

necessary expenses for accommodation or a hotel for an overnight stay, food, and beverages actually 

paid for, but no more than the sum insured as specified in the Policy schedule, and shall make 

compensation for only one of the incidents with respect to each trip out of Thailand. 

Exclusions (only applicable to the Missed Connecting Flight Benefit Agreement GTA25) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or missed connecting 

flights arising from or as a result of the following causes. 

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

of the cause. 

 2. Damage incurred in cases where the Insured fails to obtain written notice from the 

airline, train company, shipping company, or agency for sale of the Travel Card or travel program, 

specifying the cause of delay and the delay period of the airline, train, or ship. 

 3. Delay due to a strike or protest which commences or is declared before the date of 

issuance of the Policy, the date specified in the travel ticket, or the date on which the trip is 

confirmed, whichever is earlier.  

 4. Failure of transportation system due to a strike or protest which commences or is 

declared before the Insured leaves his or her house or the place where the Insured should have been 

able to change the trip. 

 5. The payment made is recoverable from the airline, international train, or ship. 
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GTA27 

Insuring Agreement 

Third-party Liability Benefit 

Definition 

"Third Party" means any person other than a relative who stays with the Insured or with the 

Insured's employee or partner. 

Coverage 

 This insurance covers the Insured’s Third-Party liability incurred due to an unexpected 

incident of the Insured. The Company shall compensate Loss or Damage of a Third Party incurred 

during an Overseas Trip. The Insured shall be liable under the law for the actual amount of Loss or 

Damage, but no more than the sum insured as specified in the Policy schedule in case of: 

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

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

Conditions for Coverage 

 The Insured shall not take any action representing the agreement to indemnify or to be liable 

for the Third Party or any other injured persons, or which constitutes filing of a lawsuit or defense of 

the case without written consent from the Company. 

Exclusions (only applicable to the Third-Party Liability Benefit Agreement GTA27) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Third-Party liability arising from 

or as a result of the following causes. 

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

of the Insured. 

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

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

act of the Insured. 

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

or pets. 

 5. Trade or professional liability. 

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

control of the Insured. 

 7. Expenses for criminal proceedings. 

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

 9. Exemplary or multiple damages. 
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GTA28 

Insuring Agreement 

Emergency Phone Call Benefit 

Coverage  

The Company shall compensate the actual charges from personal mobile phone use during 

medical emergencies on an Overseas Trip and in the period of insurance for the purpose of requesting 

the Travel Assist’s services only. The maximum compensation shall not exceed the sum insured as 

specified in the Policy schedule. 
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GTA29 

Insuring Agreement 

Golf Equipment and Hole-in-One Coverage Benefit 

Definitions 

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

"Public Place" means any place owned by government or private that is open for or 

allows the general public to enter for use of services during 

service hours, with or without charge. 

Coverage 

 This insurance provides the following coverage. 

1. Loss or Damage of Golf Equipment 

This insurance covers Golf Equipment carried with or newly purchased by the Insured during 

his or her Overseas Trip, in case of Loss or Damage of Golf Equipment which occurred in a Public 

Place during his or her Overseas Trip. 

Conditions for Coverage 

 Upon Loss or Damage of the Insured’s Golf Equipment, the Insured must report to a police 

officer, or relevant person with authority, i.e. management of the hotel, airline, golf course, or public 

driving range, with authority to supervise the place of the Loss or Damage within 24 hours, counting 

from the time of incident, and a written record of such authority must be attached to the claim. 

 The Insured must take all possible steps to ensure that his or her Golf Equipment: 

a) will not be left without care by someone in a Public Place; and 

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

The Company shall compensate the Insured for Loss or Damage of Golf Equipment actually incurred 

at the maximum amount of no more than the sum insured as specified in the Policy schedule per item, 

pair, or set. The Company may pay compensation, or choose to replace or repair the Golf Equipment, 

with wear and tear and depreciation deducted. If the Company assesses the damages incurred and 

considers that it is not worth repairing, the Company will compensate the Insured as if the equipment 

was lost. 

2. Special prize for hole-in-one 

 2.1 If the Insured makes a hole-in-one in an official competition which is held on a 

standard 18-hole golf course overseas and open to the general public for participation under the rules 

and regulations thereof, and the hole-in-one is certified by signatures of the contestant, golf course 

manager, and organizer, the Insured is entitled to receive prize money as specified in the Policy 

schedule. 

 2.2 If the Insured makes a hole-in-one in golf other than the competition as per 2.1, and 

the hole-in-one is made on a standard golf course overseas for which certification by the golf course 

manager’s signature is provided, the Insured is entitled to receive prize money as specified in the 

Policy schedule. The Insured shall receive only one special prize for the hole-in-one during the period 

of insurance. 
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Limitation of Liability 

 1. During the period of insurance, the Company shall pay benefits under the insuring 

agreement on golf equipment and hole-in-one coverage benefit totaling no more than the amount 

specified in the Policy schedule. 

 2. For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may 

claim indemnity under only either one of the following: the insuring agreement on Golf Equipment 

and hole-in-one coverage benefit; the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or Personal 

Effects benefit; or the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects and 

Laptop due to Natural Disaster benefit (if any). 

Exclusions (only applicable to the Golf Equipment and Hole-in-One Coverage Benefit Agreement 

GTA29) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover costs of Golf Equipment arising 

from or as a result of the following causes. 

 1. Loss or Damage of golf balls or golf clubs during an actual game on a golf course or 

practice at a driving range. 

 2. Loss or Damage arising from wear and tear or repair procedures, or occurring during 

the said repair as a result of the Damage. 

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

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

authorities. 

5. Loss or Damage covered under any other insurance policies. 
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GTA30 

Insuring Agreement 

Rental Car Deductible Benefit 

Coverage 

 This insurance covers any excess of the motor insurance policy for cars rented by the Insured, 

in the case that the Insured is liable under the law to compensate Loss or Damage incurred during his 

or her Overseas Trip. 

Conditions for coverage 

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

rental business. 

 b) The car rental agreement must require the Insured to take out first-class motor 

insurance covering Loss or Damage of the rented car during the rental period. 

 c) The Insured must comply with every and all conditions of the car rental company 

under the rental agreement, and the Insurer’s conditions thereunder, including laws, rules, and 

regulations of that country. 

Exclusions (only applicable to the Rental Car Deductible Benefit Agreement GTA30) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover rental car Deductible arising 

from or as a result of the following causes. 

 1. Loss or Damage arising from driving of a rental car in violation of the conditions 

under the rental agreement, or incurred outside a public road or due to violation of the laws, rules and 

regulations of the country. 

 2. Loss or Damage arising from wear and tear, deterioration, eating away by insects or 

rodents, defects, or hidden Damage. 
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GTA32 

Insuring Agreement 

Trip Delay Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage in the case that the Public Conveyance that runs as per the 

Insured’s travel schedule prepared for his or her Overseas Trip delays for a minimum of six (6) 

consecutive hours counting from the time specified in the travel plan provided to the Insured, due to 

unfavorable weather, defective tools and equipment, or strike, or other performance by Public 

Conveyance employees that prevents it from traveling. The Company shall pay compensation in the 

amount of the sum insured as specified in the Policy schedule for Public Conveyance delay with 

respect to every six (6) full consecutive hours of delay. 

 

Section 5: Attachments 

 If the contents in the attachments are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the 

contents in the attachments shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance 

agreement in the Policy shall remain effective.  
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GTA Exclusion 1 

Additional Extension of General Exclusions  

(as attachment to Group Travel Guard Global Travel Insurance Policy - Special) 

 

 It is agreed and understood that the insurance under the Policy to which this attachment is 

attached, during the period of insurance, shall not cover Loss or Damage, Injury, Sickness, or liability 

under the law arising from, as a result of, or directly or indirectly occurring in the following period. 

1. Any trip to, passing through or within the Republic of the Congo, Iran, Iraq, 

Afghanistan, Liberia, Syria, Sudan, and Cuba. 

 2. The Insured’s action related to: 

  2.1 Terrorism; 

  2.2 membership of terrorist organization; 

  2.3 smuggling of narcotics or trade related to narcotics; or 

  2.4 smuggling of nuclear, chemical, or biological weapons. 

 If the contents in this attachment are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the 

contents in this attachment shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance 

agreement in the Policy shall remain effective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Insured’s name: 

Effective period: starting from     time: ending on: time: 

Premium: Stamp duty: Baht Tax: Baht Total: Baht 
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Summary of material contents under the insurance plan 

Group Travel Guard Global Travel Insurance - Special 

 This Policy provides coverage for the Insured traveling on an Overseas Trip outside the 

Insured's country of residence which has the following material contents. 

Period of insurance 

The period of insurance is the period of each trip of the Insured which begins and ends within 

the period of insurance. 

1. For single trip coverage to cover a single trip, the coverage starts two hours prior to 

the departure from Thailand, and continues until the Insured travels back to his or her place of 

residence in Thailand, or for two hours upon arrival in Thailand, or until the expiry date of the period 

of insurance, whichever is earlier. 

2. For annual trip coverage to cover multiple trips in a Policy Year (one year), the 

coverage for each trip starts and ends as that of the single trip coverage, subject to a maximum 

duration of journey for each trip not exceeding 120 days. 

3. For open policy coverage to cover multiple trips during the period of insurance (one 

year) as specified in the Policy schedule that are managed and facilitated by the Policyholder, the 

coverage for each trip starts and ends as that of the single trip coverage, subject to a maximum 

duration of journey for each trip not exceeding 30 days. 

Report of the Insured's names 

 The Policyholder shall report the list of the Insured and the duration of the trip to the 

Company before the trip starts. In the case of an Accident, and if the list of the Insured reported does 

not correspond with the actual list, the Policy holder or the Insured shall have the burden of proof. 

Calculation of premiums and adjustment of premiums 

1. For single trip insurance, the Company will calculate the premiums based on the 

actual number of the Insured, as notified by the Policyholder to the Company upon the 

commencement of the insurance contract. 

 2. For annual trip insurance, the Company will calculate the premiums based on the 

actual number of the Insured, as notified by the Policyholder to the Company upon the 

commencement of the insurance contract. 

 3. For open policy insurance, the Company will calculate preliminary premiums by 

making an estimate based on the sum insured and the number of the Insured in one year. Throughout 

the period of insurance the Company will adjust the premiums on a monthly basis, three-month basis, 

or six-month basis, as it may deem appropriate, based on the sum insured and the actual number of 

the Insured at that particular time. If the actual premiums at the time of adjustment of premiums are 

higher than the preliminary premiums estimated at the beginning of the insurance contract year, the 

Company will collect additional premiums based on the difference between the estimated preliminary 

premiums and the actual premiums. If the actual premiums are lower than the preliminary premiums 

estimated at the beginning of the insurance contract year, the Company will refund the excess 

premiums to the Policyholder. 
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Payment of premiums and cancellation of the Policy 

 1. The Policyholder must pay the premium immediately upon the due date, or prior to 

the commencement of the coverage.  

  1.1 For single trip insurance, the Policy may not be cancelled after it has become 

effective. 

  1.2 For annual trip insurance:  

1.2.1 The Company may cancel the Policy by giving no fewer than 15 days 

written notice by registered mail to the Policyholder. The Company 

will refund the premium to the Policyholder after deducting a partial 

premium for the effective period of this Policy on a pro-rata basis. 

1.2.2 The Policyholder may cancel this Policy by giving written notice to 

the Company, and may be entitled to a premium refund after a partial 

premium for the effective period of this Policy has been deducted on 

a short rate basis under the following schedule. 

Short rate schedule 

Period of insurance 

(not exceeding/month) 
Percentage of annual premiums 

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 For open policy insurance: 

1.3.1 The Company may cancel this Policy by giving no fewer than 15 

days written notice by registered mail to the Policyholder. The 

Company will refund the premium to the Policyholder after 

deducting a partial premium for the number of the Insured, for the 

effective period of this Policy, on a pro-rata basis. 

1.3.2 The Policyholder may cancel this Policy by giving written notice to 

the Company, and may be entitled to a premium refund, after a partial 

premium for the number of the Insured, for the effective period of 

this Policy, has been deducted on a pro-rata basis. 
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General exclusions 

 This insurance does not cover any Injury, Sickness, Loss, or Damage arising from, or due to, 

the following causes, or which occurs at the following times. 

1. Suicide, attempted suicide, or self-inflicted Injury. 

2. War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or 

not), civil war, uprising, insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, 

proclamations of martial law, or any events which lead to the proclamation or maintenance of martial 

law.  

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

4. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the 

combustion of nuclear fuel, or any process of self-sustaining nuclear fission. 

5. Radioactive explosion, or any nuclear component or any other harmful substance that 

could cause explosion in a nuclear process. 

6. While in a country or territory excluded from coverage as specified in the attachment 

(if any). 

7. Any intentionally illegal act by the Insured, or confiscation, detention, or destruction 

by customs or other authorities, or any violation of regulations of a government, or the Insured’s 

negligence after receiving a warning through or by general media with respect to an intention to cause 

strike, riot, or civil war. 

8. While the Insured is not fit to travel, or travels against the advice of the Physician 

permitted to provide treatment. 

9. While the Insured is suffering from any mental disorder, insanity, or nervous system 

disease. 

10.  While the Insured travels with an intention to receive any kind of medical treatment.  

 

Insuring agreements 

Insuring agreement 
Plan A and 

Plan B 
Plan C Plan D 

GTA1 Medical treatment benefit ๏ ๏ ๏ 

GTA2 Medical expenses in Thailand benefit ๏ ๏ ๏ 

GTA6 Death, dismemberment, loss of vision, or total permanent 

disability from Accident benefit  
๏ ๏ ๏ 

GTA7 Emergency medical evacuation or transportation to Country 

of Domicile benefit 
๏ ๏ ๏ 

GTA8 Repatriation of body or ashes to Country of Domicile 

benefit 
๏ ๏ ๏ 

GTA11 Hospital visitation benefit ๏ ๏  

GTA12 Daily benefit in case of receipt of medical treatment in 

Hospital as Inpatient 
๏ ๏  

GTA16 Trip postponement or cancellation benefit ๏ ๏  

GTA17 Trip curtailment expenses and aircraft hijacking benefit ๏ ๏  

GTA19 Loss of Personal Money benefit ๏   

GTA20 Loss or Damage of baggage or Personal Effects benefit ๏ ๏  

GTA21 Loss or Damage of baggage, Personal effects and Laptop 

duet to natural disasters benefit 
๏ ๏  
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GTA23 Travel documents benefit ๏   

GTA24 Baggage delay benefit ๏ ๏  

GTA25 Missed connecting flight benefit ๏ ๏  

GTA27 Third-party liability benefit ๏ ๏ ๏ 

GTA28 Emergency phone call benefit ๏ ๏ ๏ 

GTA29 Golf Equipment and hole-in-one coverage benefit  ๏   

GTA30 Rental Car Deductible benefit ๏ ๏  

GTA32 Trip delay benefit ๏ ๏  

 

Remark: The coverage agreements under Insurance Plan A and Plan B contain the same insuring 

agreements, but for different sums insured. 

Attachment  

 

TG - Exclusion 1 Extension of general exclusions 

 

Remark: 

 

1. Complete and detailed coverage and conditions shall be in accordance with the 

accident insurance policy for a specific group of the Insured, approved by the Office 

of Insurance Commission (OIC). 

 

2. The Company may select insuring agreements or attachments for the preparation of 

an insurance plan. 

 

 

 


