Travel Guard Domestic
Policy Wording

กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางสาหรับบุคคลหรือกลุ่มทัวไป
่
Travel Accident Insurance for Individual or Group of Tourists
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซื่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์หรือผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ ภายใต้ขอ้ บังคับ เงือ่ นไขทัวไป
่ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้าย
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั ให้สญ
ั ญาดังต่อไปนี้
เงื่อนไขทัวไป
่
1. คานิ ยาม : เพือ่ ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.1 “บริษทั ”
หมายความถึง บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.2 “ผูถ้ อื กรมธรรม์”
หมายความถึง บุคคลทีร่ ะบุชอ่ื เป็นผูถ้ อื กรมธรรม์ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั
ให้มกี ารประกันภัยเพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 “ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายความถึง บุคคลทีร่ ะบุชอ่ื เป็นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
เอกสารแนบ ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์น้ี
1.4 “ตาราง”
หมายความถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.5 “อุบตั เิ หตุ”
หมายความถึง เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างฉับพลัน จากปจั จัยภายนอกร่างกาย และทาให้เกิดผล
ทีผ่ เู้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง
1.6 “ความบาดเจ็บ”
หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุซง่ึ เกิดขึน้ โดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอ่นื
1.7 “ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง”
หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใดๆในอาชีพประจาและ
อาชีพอื่นๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
1.8 “ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ” หมายความถึง ความบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั เิ หตุและทาให้
ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสีย อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาล
1.9 “ระยะเวลาการเดินทาง”
หมายความถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ ของผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่
เริม่ ต้นและสิน้ สุดภายในระยะเวลาประกันภัย
1.9.1 กรณี การเดิ นทางท่องเที่ ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดิ นทางท่องเที่ ยว
ไปต่างประเทศ (Outbound) ความคุม้ ครองให้เริม่ ต้นตัง้ แต่ผเู้ อาประกันภัยเดินทางออกจาก
ทีอ่ ยู่อาศัยเพือ่ การเดินทางนัน้ และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยเดินทางกลับ
ถึงทีอ่ ยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.9.2 กรณี ผ้เู อาประกันเป็ นบุคคลที่ เดิ นทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound)
ความคุม้ ครองให้เริม่ ต้นตัง้ แต่ผเู้ อาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดาเนินต่อเนื่องไป
จนกระทัง่ ผู้เอาประกัน ภัย เดิน ทางออกจากประเทศไทยเว้น แต่ จ ะระบุ ไ ว้เ ป็ น อย่ างอื่น ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทัง้ นี้การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนัน้
ให้ถอื การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขัน้ ตอนแล้วเป็นสาคัญ
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย นี้ รวมทัง้ ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกัน ภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทและได้ออกบันทึกสลักหลังแนบไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้วจึงจะ
สมบูรณ์
3. ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยตามคาจากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” ทุกครัง้ ทีผ่ เู้ อาประกันภัย
เดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย โดยจากัดระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางแต่ละครัง้ หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการ
แพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทาง
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กลับได้ภายในกาหนดวันกลับ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองออกไปโดยอัตโนมัตจิ นกระทังสิ
่ ้นสุดตามคาจากัดความ
“ระยะเวลาการเดินทาง”
4. การแจ้งอุบตั ิ เหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ อื กรมธรรม์ ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความ
บาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทม่ี กี ารเสียชีวติ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควร จึงไม่อาจแจ้ง
ให้บริษทั ทราบดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้
5. การส่งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ อื กรมธรรม์ ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อ ง
ส่งหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็นให้แก่บริษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่
วันเสียชีวติ หรือวันทีเ่ ริม่ เกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่นให้ส่งหลักฐาน ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิด
อุบตั เิ หตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สทิ ธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่สามารถ
เรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรียกร้องโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีส่ ามารถจะกระทาได้แล้ว
สาหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ ายต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จทีร่ บั รอง
ยอดเงินทีจ่ ่ายไปเพื่อให้ผเู้ อาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนทีข่ าดจากผูร้ บั ประกันภัยอื่น แต่ถ้าหากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จาก
สวัส ดิการของรัฐ หรือ สวัสดิการอื่น ใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกัน ภัย ส่ งสาเนาใบเสร็จ พร้อ มต้น ฉบับการรับรองยอดเงิน ที่จ่ายจาก
สวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั ได้
6. การตรวจทางการแพทย์
บริษทั มีสทิ ธิจะขอตรวจร่างกายของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างทีบ่ ริษทั พิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามทีเ่ ห็นสมควรรวมทัง้
การชันสูตรพลิกศพในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็น
7. การจ่ายค่าทดแทน
ค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยจะ
จ่ายค่าทดแทนภายใน 20 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั หลักฐานแสดงความสูญเสียทีค่ รบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพือ่ ให้บริษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองใน
กรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั
เอกสารครบถ้วนแล้ว
ภาระในการพิสจู น์ว่าการเรียกร้องค่าทดแทนไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหน้าทีข่ องบริษทั ใน
การนี้ผถู้ อื กรมธรรม์ผเู้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ขอ้ เท็จจริงและความสะดวกแก่บริษทั
ตามสมควร
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบีย้ ให้อกี ในอัตราร้อย
ละ 12 ต่อปี ของจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ นี้นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดชาระ
8. การจากัดความรับผิ ดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลทีเ่ กิดขึน้ ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 รวมกัน ไม่เกินจานวนเงิน
ดังระบุไว้ในตาราง และเมือ่ มีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 เต็มวงเงิน จากัดความรับผิดดังทีร่ ะบุไว้ในตารางแล้ว
ยกเว้นกรณีเสียชีวติ ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยงั มีผลบังคับต่อไป ตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ ทัง้ นี้เฉพาะ
ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2 (ถ้ามี) เท่านัน้
9. การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอม
และให้ทาการวินิจฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
New Hampshire Insurance Company
Policy Wording TG Domestic – Individual_ 09/15
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

Travel Guard Domestic
Policy Wording

10. การสิ้ นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัตสิ าหรับผูเ้ อาประกันภัยทีถ่ ูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑ
สถาน
11. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษทั อาจจะไม่รบั ผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผถู้ ือกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ถิ ูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย และเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุซง่ึ เกิดขึน้ ระหว่างระยะเวลา
การเดินทางและทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การเสี ยชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิงภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาลและเสียชีวติ
เพราะความบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1.1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวติ
1.2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนัน้
ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจนว่า ผูเ้ อาประกันภัยตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
1.3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
1.4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
1.5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
1.6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
1.7 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ
1.8 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
1.9 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิน้ เชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายความรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี
ตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่ สงู สุดรายการเดียวเท่านัน้
ข้อ 2. การรักษาพยาบาล
ถ้าความบาดเจ็บที่ไ ด้ร บั ทาให้ผู้เอาประกันภัย ต้อ งได้ร บั การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ท่มี ใี บอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ตาม
กฎหมาย หรือต้องได้รบั การพยาบาลโดยพยาบาลทีม่ ใี บอนุญาต บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึน้
ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุ สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทัง้ นี้ไม่เกิน
จานวนเงินทีบ่ ริษทั ต้องรับผิดทีร่ ะบุไว้ในตารางแต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดหรือ
จากการประกันอื่นมาแล้ว บริษทั จะรับผิดเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนทีข่ าดเท่านัน้
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ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1.) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
ก. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตัง้ แต่ 150
มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึง่ เกิดจากบาดแผล ทีไ่ ด้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่จี าเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รบั บาดเจ็บซึ่งได้รบั ความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
จ. การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟนั หรือการรักษารากฟนั เว้นแต่การรักษาทีไ่ ด้เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ช. การเปลีย่ นหรือใส่ฟนั ปลอม การครอบฟนั ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อาหารเป็นพิษ
ฌ. การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลัง
เสือ่ ม (Degeneration) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มกี ารแตกหัก
(Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่กต็ าม การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ
การทีป่ ระชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึน้ ต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
ฎ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รงั สี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึง่ ดาเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
2.) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
ก. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่น
บันจีจ้ มพ์
ั ๊ ปีนหรือไต่เขา ทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งมือช่วย ดาน้าทีต่ อ้ งใช้ถงั อากาศ และเครือ่ งช่วยหายใจใต้น้า
ข. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้
ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
ง. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจาอากาศยานใด ๆ
จ. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ฉ. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความ ในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน
ส่วนเงือ่ นไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้าย
ข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลาเนา
คาจากัดความ
ประเทศภูมิลาเนา หมายถึง ประเทศใดทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั สิทธิจากรัฐบาลนัน้ ให้เป็ นพลเมือง หรือประเทศทีอ่ ยู่อาศัยถาวรของผูเ้ อา
ประกันภัย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บในระหว่างการเดินทาง และจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้
เอาประกันภัยด้วยวิธที เ่ี หมาะสมกับความจาเป็นตามความเห็นหรือคาแนะนาของ TRAVEL ASSIST หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ TRAVEL
ASSIST เพื่อให้การรักษาทางการแพทย์ทเ่ี หมาะสม หรือเพื่อนาผูเ้ อาประกันภัย กลับสู่ประเทศภูมลิ าเนา บริษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เคลือ่ นย้ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่ TRAVEL ASSIST
วิธขี องการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ TRAVEL ASSIST หรือตัวแทนผูม้ อี านาจของ TRAVEL ASSIST จะ
ตัดสินใจและกาหนดเกีย่ วกับวิธกี าร รูปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอื่นทีเ่ หมาะสม และอยู่บนพืน้ ฐานของ การรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็ น ความคุม้ ครอง
ค่าใช้จ่ายทีก่ าหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการซึง่ กาหนด และ/หรือจัดเตรียมการโดย TRAVEL ASSIST สาหรับการขนส่งหรือการ
บริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทเ่ี กิดขึน้ ตามความจาเป็นซึง่ เป็นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ของผูเ้ อาประกันภัยตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในทีน่ ้ี
ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการทัง้ ปวงทีผ่ เู้ อาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบทีจ่ ะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่ วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตาราง
การเดินทางอยู่แล้ว
2. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการใดๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การอนุ มตั แิ ละจัดการโดย TRAVEL ASSIST หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ TRAVEL
ASSIST เว้นแต่ว่าผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ ่วมเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งต่อ TRAVEL ASSIST และมีเหตุผลอัน
สมควรสาหรับค่าใช้จ่ายเกินสมควรทีเ่ กิดขึน้ และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ ดทีห่ นึ่ง ในกรณีน้ี
บริษทั สงวนสิทธิในการชดใช้เงินทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการบริการทัง้ หลาย
เหล่านัน้ เป็นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ในสภาวะการณ์เช่นนัน้ ที่ TRAVEL ASSIST กาหนด และมีจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีต่ ดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
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่มเติ ม (TA - exclusion1)
เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
(ใช้เป็ นเอกสารแนบท้ ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางสาหรับบุคคลหรือกลุ่มทั ่วไป)
รหัสบริษทั :
เอกสารแนบท้ายเลขที่
ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

วันทาเอกสาร

วัน : วันเริม่ ต้นคุม้ ครองวันที่

เวลา

น.
เบีย้ ประกันภัย

ภาษี

อากร

รวม

เป็ นทีต่ กลงและเข้าใจกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่เอกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติดภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัยไม่คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยหรือความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
สาเหตุ หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1. การเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐคิวบา, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐซูดาน, อัฟกานิสถาน, สาธารณรัฐไลบิเรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐอิรกั , สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย, ไครเมีย
2. การทีผ่ เู้ อาประกันภัยกระทาการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
2.1 การก่อการร้าย หรือ
2.2 การเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือ
2.3 การลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับยาเสพติด หรือ
2.4 การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงือ่ นไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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