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กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางส าหรบันักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไปศึกษาในต่างประเทศ 

Overseas Student Travel Insurance 
 

โดยการเชือ่ถอืขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และเพือ่เป็นการตอบแทนเบีย้ประกนัภยัทีผู่เ้อา
ประกนัภยัต้องชําระภายใต้ขอ้บงัคบั เงื่อนไขทัว่ไปและขอ้กําหนด ขอ้ตกลงคุ้มครอง ขอ้ยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั 
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ ทางบรษิทัจะถอืว่าประเทศทีผู่เ้อาประกนัภยัไปศกึษาต่อหรอืกาํลงัศกึษาอยู่นัน้ไม่ใช่ประเทศภูมลิําเนาของผูเ้อา
ประกนัภยั ทัง้นี้บรษิทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถอืเป็นความหมายเดยีวกนัทัง้หมด ไม่

ว่าจะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงือ่นไขทัว่ไปและขอ้กําหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรบัรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัและ
เอกสารสรุปสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งแห่งสญัญาประกนัภยั 

1.2 บริษทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ และ/หรอืเอกสารแนบซึ่งเป็น

บุคคลทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มอีายุตัง้แต่สิบห้า 
(15) ถึงส่ีสิบห้า (45) ปีบริบรูณ์ ผูซ้ึง่ไดส้มคัรเขา้ศกึษาหรอืกําลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัการศกึษา
นอกประเทศ  ภมูลิาํเนา ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาทีไ่ดจ้ดทะเบยีนและไดร้บัการรบัรองวทิยฐานะ
จากทางหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการศกึษาของประเทศนัน้ๆ โดยเข้าศึกษาแบบ
เตม็เวลา และเป็นผูท้ีไ่ดช้าํระเบีย้ประกนัภยัอย่างถูกตอ้งสาํหรบัการประกนัภยันี้ 

1.4 อบุติัเหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกดิขึน้อย่างฉบัพลนั จากปจัจยัภายนอกร่างกายและทําใหเ้กดิผลที่ผูเ้อาประกนัภยั
มไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั  

1.5 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัิเหตุซึ่งเกดิขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอสิระ
จากเหตุอื่น 

1.6 การเจบ็ป่วย หมายถงึ อาการ ความผดิปกต ิการปว่ยไขห้รอืการตดิโรคทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้อาประกนัภยั 
1.7 การสูญเสียหรือความ

เสียหายใดๆ 
หมายถงึ การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกนัภยัโดยอุบตัิเหตุและทําให้ผู้เอาประกนัภยัเสยีชวีิต 

สญูเสยีอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรอืไดร้บับาดเจบ็  
1.8 การสูญหายหรือความ

เสียหายใดๆ 
หมายถงึ การสญูหายหรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยั 

1.9 ความรบัผิดส่วนแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบเองต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 
1.10 แพทย ์ หมายถงึ ผูท้ี่สําเรจ็การศกึษาได้รบัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติได้ขึน้ทะเบยีนอย่างถูกต้องจากแพทย

สภาและได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นทีใ่ห้บรกิารทางการแพทย์
หรอืทางดา้นศลัยกรรมซึง่มใิช่บุคคลดงัต่อไปนี้ 

 บุคคลผูเ้อาประกนัภยัหรอื 
 คู่สมรสตามกฎหมาย หรอืบุตรตามกฎหมายของบุคคลผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่มเีหตุ

จาํเป็นและไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทั 
1.11 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.12 ผูป่้วยใน หมายถงึ ผูท้ี่จําเป็นต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ซึ่งต้องลงทะเบยีนเป็นผูป้่วยใน โดยได้รบัการ

วนิิจฉยัและคาํแนะนําจากแพทย์ตามขอ้บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสําหรบัการรกัษาการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยนัน้ๆ และใหร้วมถงึกรณีรบัตวัไวเ้ป็น
ผูป้ว่ยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติ  
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1.13 ผูป่้วยนอก หมายถงึ ผูท้ีร่บับรกิารอนัเนื่องจากการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป้่วยนอก หรอืในหอ้งรกัษาฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล เวชกรรม หรอืคลนิิกซึง่ไมม่คีวามจาํเป็นตามขอ้วนิิจฉยั และขอ้
บ่งชีท้ีเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รกัษาเป็นผูป้ว่ยใน 

1.14   โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจดัให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ  รบัผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมี
องค์ประกอบทางด้านสถานทีท่ีม่จีํานวนบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่พยีงพอตลอดจนการจดัการ
ใหบ้รกิาร  ทีค่รบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่มหีอ้งสําหรบัการผ่าตดัใหญ่และ  ได้รบัอนุญาตใหจ้ด
ทะเบยีนดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.15   สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจดัให้บรกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบัผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รบั
อนุญาตใหจ้ดทะเบยีนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ        

1.16 
 
 

คลินิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปจัจุบันที่ได้ร ับอนุญาตตามกฎหมายดําเนินการโดยแพทย์ทําการ
รกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไมส่ามารถรบัผูป้ว่ยไวค้า้งคนืได ้

1.17 ม า ต ร ฐ า น ท า ง
การแพทย ์

หมายถงึ หลกัเกณฑ์หรอืแนวทางปฏบิตัิทางการแพทย์แผนปจัจุบนัที่เป็นสากล และนํามาซึ่งแผนการ
รกัษาทีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ย  ตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิ
การบาดเจบ็ การเจบ็ปว่ย การตรวจพบ ผลการชนัสตูร หรอือื่นๆ (ถา้ม)ี 

1.18 ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและ
สมควร 

หมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาล และ/หรอืค่าใชจ้่ายได ๆ ทีค่วรจะเป็นเมือ่เทยีบกบัการใหบ้รกิารทีโ่รงพยาบาล
หรือสภานพบาบาลเวชกรรมหรือคลีนิคเรียกเก็บกับผู้ป่วยทัว่ไปของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนีิคซึง่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษานัน้ 

1.19 ค ว า ม จ า เ ป็ น ท า ง
การแพทย ์

หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต่์างๆ ทีม่เีงือ่นไข ดงันี้ 
(1) ต้องสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉัย และการรกัษาตามภาวะการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของ

ผูร้บับรกิาร 
(2)  ตอ้งมขีอ้บ่งชีท้างการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏบิตัปิจัจุบนั 
(3)  ตอ้งมใิช่เพือ่ความสะดวกของผูร้บับรกิารหรอืของครอบครวัผูร้บับรกิาร หรอืของผูใ้หบ้รกิาร

รกัษาพยาบาลเพยีงฝา่ยเดยีว และ 
(4)  ต้องเป็นการบรกิารรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้่วยที่เหมาะสม ตามความ

จาํเป็นของภาวะการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยของผูร้บับรกิารนัน้ๆ 
1.20 สภาพท่ีเป็นมาก่อนการ

เอาประกนั ภยั (Pre-
existing Conditions) 

หมายถงึ การบาดเจ็บ การเจบ็ป่วย หรอืสภาพทางร่างกายของบุคคลผู้เอาประกนัภยัภายใน 24 เดอืน
ก่อนวนัเริม่ตน้มผีลบงัคบัของขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ซึง่ 
(ก) เป็นที่ประจกัษ์ หรอืเป็นที่แจ้งชดั หากพจิารณาโดยวญิํูชนว่า อาการดงักล่าวจะต้อง

ไดร้บัการรกัษา หรอื 
(ข) จาํเป็นตอ้งใชย้า เพือ่การรกัษาตามอาการ หรอื 
(ค) ไดร้บัการรกัษาจากแพทย ์หรอืไดร้บัคาํแนะนําจากแพทยใ์หเ้ขา้รบัการรกัษา 

1.21 เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกดิจากการตดิเชื้อไวรสั
เอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant 
Neoplasm) หรอืการตดิโรค หรอืการเจบ็ปว่ยใดๆ ซึง่โดยผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวก
ของไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การตดิเชื้อจุลชพีฉวยโอกาสใหร้วมถงึแต่
ไม่จํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เชือ้ทีท่าํใหเ้กดิโรคลาํไสอ้กัเสบหรอืเรือ้รงั (Organism Or Chronic Enteritis)  เชื้อ
ไวรสั (Virus) และ/หรอืเชือ้ราทีแ่พร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอก
รา้ยแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้อ
งอกเซล น้ําเหลอืงที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) 
และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จ ักในปจัจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมคิุ ้มกันบกพร่อง
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรอืซึ่งเป็นสาเหตุทีท่ําใหค้นทีเ่ป็นเสยีชวีติอย่าง
กะทนัหนั เจ็บป่วยหรอืทุพพลภาพ โรคภูมคิุ ้มกนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรสั HIV 
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคทีท่ําใหเ้ยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) 
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และการระบาดของเชือ้ไวรสั 
1.22 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกันภยัมผีลบงัคบัหรอื นับแต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์

ประกนัภยัปีต่อๆ ไป 
1.23 ประเทศภมิูล าเนา หมายถงึ ประเทศใดๆ ทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัสทิธจิากรฐับาลนัน้ใหเ้ป็นพลเมอืงหรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ถาวร 

1.24 สมาชิกของครอบครวั หมายถงึ คู่สมรส บุตร พี่น้องชายหรือหญิง บดิาหรอืมารดาของผู้เอาประกนัภยั  บดิาหรือมารดาของคู่
สมรส  

1.25 สถาบนัการศึกษา หมายถงึ สถาบนัการศึกษาที่ได้จดทะเบยีนและได้รบัการรบัรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งทางดา้นการศกึษาของประเทศนัน้ๆ 

1.26 ค่าเล่าเรียน หมายถงึ ค่าธรรมเนียมของสถาบนัการศกึษาที่ผู้เอาประกนัภยัไดส้มคัรเรยีนไว ้ค่าธรรมเนียมทีต่้องจ่าย
ตามกฎหมาย ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรบัหลกัสูตรและค่าใช้อุปกรณ์ใน
หลกัสูตร  ดงักล่าว คําจํากดัความนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับห้องพกั อาหาร และ /หรือ 
หนงัสอืตํารา (ไมว่่าจะจาํเป็นหรอืไมก่ต็าม) 

1.27 ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย ร ะ ย ะ
สดุท้าย 

หมายถงึ การเจบ็ปว่ยใดๆ ทีไ่มรู่ว้ธิรีกัษา และ/หรอื อยู่ระหว่างรอความหวงัในการคน้พบวธิรีกัษา 

1.28 บริษทัขนส่ง หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางบก ทางน้ําหรอืทางอากาศซึ่งดําเนินงานโดย มใีบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อ
การขนส่งผูโ้ดยสารทีช่าํระค่าโดยสาร 

1.29 Travel Assist หมายถงึ บรษิัทที่ให้บรกิารแก่ผู้เอาประกนัภยัในขณะที่อยู่ต่างประเทศในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกบัการ
เดนิทาง คําแนะนําเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล คําปรกึษาทางกฎหมาย การใหบ้รกิารทางการ
เคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลบัประเทศ และการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทัว่ไป และบรกิารอื่นใดตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั  และเพื่อประโยชน์
ของผูเ้อาประกนัภยั หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูใ้หบ้รกิารจาก Travel Assist เป็นผูอ้ื่นทีบ่รษิัท
แต่งตัง้ในระหว่างทีก่รมธรรมป์ระกนัภยันี้มผีลบงัคบั ใหบ้รษิทัผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้
ใชแ้ทน Travel Assist ในทุกทีท่ี่ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี้และใหม้คีวามหมายตามคํา
จาํกดัความนี้เช่นเดยีวกนั 

1.29 การเข้าศึกษาแบบเต็ม
เวลา 

หมายถงึ การลงทะเบยีนเรยีนโดยมจีํานวนหน่วยกติต่อภาคเรยีนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ ใน
ระเบยีบการ และ/หรอื ในหนังสอืคู่มอืของมหาวทิยาลยัหรอืของสถาบนัการศกึษาทีจ่ดทะเบยีน
นัน้ 

 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขทัว่ไป และข้อก าหนด 

2.1 สญัญาประกนัภยั 

สญัญาประกนัภยันี้เกดิขึน้จากการทีบ่รษิัทเชื่อถอืขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคําขอเอาประกนัภยัและขอ้แถลงเพิม่เ ติม 
(ถ้าม)ี ที่ผู้เอาประกนัภยัลงลายมอืชื่อให้ไว้เป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บริษัทจงึได้ออกกรมธรรม์
ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห้ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัรู้อยู่แล้ว แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่งหรอืรู้อยู่แล้วในขอ้ความจรงิใดแต่
ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไมแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึ่งถ้าบรษิทัทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึน้
หรอืบอกปดัไม่ยอมทําสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันี้จะตกเป็นโมฆยีะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บรษิทัจะไมป่ฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบรูณ์แห่งสญัญาประกนัภยัและการเปล่ียนแปลงข้อความในสญัญาประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกนัภยันี้  รวมทัง้ขอ้ตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การเปลี่ยนแปลง
ขอ้ความใดๆ ในสญัญาประกนัภยัจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัและไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ หรอืในเอกสารแนบทา้ย
แลว้จงึจะสมบรูณ์ 
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2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะเริม่ตน้: 
ก) เมือ่บรษิทัหรอืตวัแทนทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ของทางบรษิทัไดร้บัใบคําขอเอาประกนัภยัและได้รบัเบี้ยประกนัภยัจากผูเ้อา

ประกนัภยัเรยีบรอ้ยแลว้ 
ข) ในวนัทีเ่ดนิทางโดยความคุม้ครองจะเริม่ตน้สอง (2) ชัว่โมงก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศภมูลิาํเนา 
ค) ตามวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุไวใ้นใบคาํขอเอาประกนัภยั 
 แล้วแต่ว่าวนัใดจะเกิดขึน้หลงัสดุ 
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะสิน้สุดลง: 
ก) เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัประเทศภูมลิําเนาอย่างถาวรหรอืเมือ่พ้นสอง  (2) ชัว่โมงนับแต่กลบัมาถงึประเทศ

ภมูลิาํเนา 
ข)   เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ค)  เมือ่ระยะเวลาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้สุดลง 
แล้วแต่ว่าวนัใดจะเกิดขึน้ก่อน 

2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง    
ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึการสูญเสยีหรอืความ

เสยีหายโดยไม่ชกัช้า ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติต้องแจ้งให้บรษิทัทราบทนัท ีเวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่ามเีหตุจําเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจแจ้ง ให้
บรษิทัทราบในทนัทไีด ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.5 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความสญูเสียหรือความเสียหาย 
2.5.1 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ชดเชยการสญูเสยีค่าเล่าเรยีน 
 2.5.1.1 กรอกแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
 2.5.1.2 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าเล่าเรยีนทีผู่เ้อาประกนัภยัไดจ้่ายแก่สถาบนัการศกึษาทีศ่กึษาอยู่ในภาคเรยีนนัน้ๆ 
 2.5.1.3 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษา (ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยับาดเจบ็ เจบ็ปว่ย ถูกส่งกลบัเพือ่ทาํการรกัษาตามคาํ 
          วนิิจฉยัของแพทยท์ีท่าํการรกัษา หรอืเจบ็ปว่ยขัน้สุดทา้ย) 
 2.5.1.4 หลกัฐานการหยุดพกัการเรยีนจากสถาบนัการศกึษา 
 2.5.1.5 สาํเนารายงานการชนัสตูรพลกิศพ กรณกีารเสยีชวีติของสมาชกิของครอบครวั 
 2.5.1.6 สาํเนาใบมรณะบตัรของสมาชกิของครอบครวัทีเ่สยีชวีติ 
 2.5.1.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของสมาชกิของครอบครวัทีเ่สยีชวีติ 
 2.5.1.8 สาํเนาบนัทกึประจาํวนัจากสถานีตํารวจทอ้งที ่
2.5.2 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ชดเชยในการเดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 
 2.5.2.1 ตดิต่อ Travel Assist โดยไมช่กัชา้เพือ่ดาํเนินการต่อไป 
 2.5.2.2 กรอกแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
 2.5.2.3 รายงานแพทยผ์ูท้าํการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
 2.5.2.4 จดหมายยนืยนัจากโรงพยาบาลทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาว่าไมม่สีมาชกิของครอบครวัของ 
          ผูเ้อาประกนัภยัดแูลขณะทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษา 
2.5.3 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ชดเชยสาํหรบัทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืการสญูเสยีอวยัวะเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ   

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีแ่พทย์ลงความเหน็ว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิ หรอืสญูเสยีอวยัวะโดยค่าใชจ้่ายของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.3.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 
2.5.3.3 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5.4 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ชดเชยการเสยีชวีติเนื่องจากอุบตัเิหตุ 
ผูร้บัประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัจากวนัทีผู่เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติโดยค่าใชจ้่าย

ของผูร้บัประโยชน์ 
2.5.4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.4.2 ใบมรณบตัร 
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2.5.4.3 สาํเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 
2.5.4.4 สาํเนาบนัทกึประจาํวนัของตํารวจ  
2.5.4.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.4.6 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั หรอืหลกัฐานการเดนิทาง 
2.5.4.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์  

2.5.5 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาล 
การเรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยัจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิัทภายใน 30 วนันับ

จากวนัทีอ่อกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก โดยค่าใชจ้่ายของผูเ้อาประกนัภยั 
2.5.5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.5.2 ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา 
2.5.5.3 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
2.5.5.4 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายตอ้งเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบัใบเสรจ็ทีร่บัรองยอดเงนิ

ทีจ่่ายไป เพื่อใหผู้้เอาประกนัภยัไปเรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากผูร้บัประกนัภยัรายอื่น แต่หากผู้เอาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้าก
สวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแล้วใหผู้้เอาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสรจ็ทีม่กีารรบัรอง
ยอดเงนิทีจ่่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่นเพือ่เรยีกร้องส่วนทีข่าดจากบรษิทั 
2.5.6 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ ภมูลิาํเนา 

ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการต่อไปนี้ 
2.5.6.1 รบีแจง้บรษิทั หรอื Travel Assist ทราบโดยไมช่กัชา้ 
2.5.6.2 กรอกแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.6.3 ในกรณผีูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็ในถิน่ทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรตดิต่อแพทยท์อ้งถิน่เพือ่ทาํการ 
          รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ (First Aid) หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิใีนการเคลือ่นยา้ยและ 
          ประสานงานกบัแพทยส์าํหรบัการรกัษาในขัน้ต่อไป 

2.5.7 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศภมูลิาํเนา 
ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการต่อไปนี้ 

2.5.7.1 รบีแจง้ Travel Assist ใหท้ราบโดยไมช่า้ หลงัจากนัน้ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้จิารณาวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการส่ง 
     ศพกลบัประเทศภมูลิาํเนา 

2.5.7.2 กรอกแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.7.3 รวบรวมเอกสารทีจ่าํเป็นในขอ้ 2.5.4 ใหค้รบถว้นส่งบรษิทัภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัทีเ่สยีชวีติ 

 2.5.8 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์การสญูหายหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและทรพัยส์นิส่วนตวัในระหว่างการใช ้
  บรกิารของบรษิทัขนส่ง 

ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งส่งเอกสารเพือ่ประกอบการพจิารณาค่าสนิไหมทดแทน  ดังนี้ 
2.5.8.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.8.2 จดหมายรบัรองการสญูหายหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากฝา่ยบรหิารโรงแรมหรอืฝา่ยบรหิารของบรษิทัผูข้นส่ง 

     กรณกีารสญูหายหรอืความเสยีหายนัน้อยู่ในความควมคุมของพนกังานโรงแรมหรอืบรษิทัผูข้นส่ง 
2.5.8.3 รายการและราคาของทีส่ญูหายหรอืเสยีหาย 
2.5.8.4 ใบบนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจทอ้งถิน่ กรณกีารสญูหายหรอืความเสยีหายเกดิจากการขู่เขญ็หรอืบงัคบั

ในลกัษณะรุนแรง 
2.5.9 กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งส่งเอกสารเพือ่ประกอบการพจิารณาค่าสนิไหมทดแทนดงันี้ 
2.5.9.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่าํหนดโดยบรษิทั 
2.5.9.2 ใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ กรณทีาํใหผู้อ้ื่นประสบอุบตัเิหตุ 
2.5.9.3 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าซ่อมแซมหรอืใบเสรจ็รบัเงนิและจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ในกรณทีีจ่าํเป็นตอ้งซื้อของชิน้ 
          นัน้ๆ เนื่องจากทาํใหข้องชิน้นัน้เสยีหาย 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทําใหส้ทิธใินการเรยีกรอ้งเสยีไป หากแสดงใหเ้หน็ไดว้่ามเีหตุอนัสมควรทีไ่ม่
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด แต่ไดส้่งโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระทําไดแ้ลว้ นอกจากนี้ บรษิทัอาจจําเป็นต้องขอ
เอกสารประกอบการพจิารณาค่าสนิไหมทดแทนเพิม่เติมจากที่กล่าวไว้ขา้งต้นหากเอกสารดงักล่าวนัน้ไม่เพยีงพอต่อการพจิารณาของ
บรษิทั 

2.6 การตรวจทางการแพทย ์

 บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจ่าํเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมี
สทิธทิาํการชนัสตูรพลกิศพในกรณทีีม่เีหตุจาํเป็นและไมเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

2.7 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัหลกัฐานแสดงการสญูเสยี การสญูหายหรอืความเสยีหายที่

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าสนิไหมทดแทนสาํหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์  ส่วนค่าสนิไหมทดแทนอย่างอื่นจะ
จ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีก่ําหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามความจําเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทั
ไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบรษิทัไมอ่าจจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจะรบัผดิชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กีในอตัรา
รอ้ยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้นบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดชาํระ 

หากการรกัษาพยาบาลได้เกดิขึ้นในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกนอกประเทศไทย บรษิัทจะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ในวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล 

2.8 การช าระเบีย้ประกนัภยัและการคืนเบีย้ประกนัภยั 
2.8.1 ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งชาํระเบีย้ประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2.8.2 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดด้ว้ยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิหา้ (15) วนั โดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกนัภยัตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ย ประกนัภยัให้แก่ผู้เอา
ประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  
 2.8.3 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดโ้ดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอืและมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยั
คนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบี้ยประกนัภยัระยะสัน้ตาม 
ตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาท่ีเหลือของระยะเวลาประกนัภยั ร้อยละของเบีย้ประกนัภยัคืน 

100% 90% 

90% 80% 

80% 70% 

70% 60% 

60% 50% 

50% 40% 

40% 30% 

30% 20% 
20% 10% 
10% 0% 

 

การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขในขอ้นี้ ไมว่่าจะกระทาํโดยฝา่ยใดกต็ามตอ้งเป็นการบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไมส่ามารถเลอืก
ยกเลกิความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ่งสว่นใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 
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2.9 การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 
ในกรณทีีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์

ประกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยุตขิอ้พพิาทนัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและ
ใหท้ําการวนิิจฉยัชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ย
อนุญาโตตุลาการ 

2.10 เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
บรษิทัอาจจะไมร่บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของ

บุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณ ีไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถ้วนตามสญัญาประกนัภยัและเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยันี้ ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสูญเสยีหรอืความเสยีหาย อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุที่

เกดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี้ 
3.1 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการทาํรา้ยร่างกายตนเอง 
3.2 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่่งรา้ยของศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระทําทีมุ่่งรา้ยคลา้ยสงครามไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ  การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวิตัิ การ
รฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึ หรอืเหตุการณ์ใดๆ ซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3.3 การใชอ้าวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ และ/หรอื อาวุธนิวเคลยีรห์รอือาวุธใด ๆ 
3.4 การแผ่รงัส ีการระเบดิหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงินิวเคลยีร์ หรอืจากกาก หรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร์

ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ซึ่งดําเนินตดิต่อไปดว้ย
ตวัเอง  

3.5 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 
3.6 ขณะทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 
3.7 ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน้ํามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 

 3.8 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ และโรคในระบบเสน้ประสาท 
3.9 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัลงมอืทาํงานดงัต่อไปนี้ ช่างปะปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่งยนต์ ช่างไม ้ช่างทาส ี 

ช่างตกแต่งหรอืช่างก่อสรา้ง หรอืงานทีเ่กีย่วกบั การตดิตัง้ งานประกอบ บาํรุงรกัษา หรอืซ่อมแซมเครือ่งจกัร เครือ่งใช้ 
ไฟฟ้า หรอืเครือ่งจกัรไฮโดรลกิ หรอืทาํงานในสถานทีม่คีวามเสีย่งสูง หรอืงานใชแ้รงงานอื่นๆ ทัง้นี้ไม่รวมถงึงานบรหิาร งานควบคุมดูแล 
งานขาย หรอืงานประเภทการจดัการหรอืงานประกอบอาหาร 

3.10 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
 
หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้กาํหนด เงือ่นไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบีย้ประกนัภยัทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บรษิทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองดงัต่อไปนี้  
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ST 1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยในการสญูเสียค่าเล่าเรียน 

 
ความคุ้มครอง 

บรษิทัจะชดเชยแก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรบัค่าเล่าเรยีนในกรณดีงัต่อไปนี้ 
1. ในกรณขีองการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลตดิต่อกนันานเกินกว่าหน่ึงเดือนซึ่งมสีาเหตุมาจากอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วย

ทีก่รมธรรมป์ระกนัภยันี้มไิดย้กเวน้ 
2. ในกรณขีองการเจบ็ปว่ยขัน้สุดทา้ย 
3. ในกรณขีองการถูกเคลือ่นยา้ยหรอืถูกส่งกลบัประเทศภูมลิําเนาเพื่อรบัการรกัษาทางการแพทย์ตามคําวนิิจฉยัของแพทย์

ผูใ้ห ้การรกัษาพยาบาล 
4. ในกรณมีรณกรรมของสมาชกิของครอบครวั 
อนัเป็นเหตุใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่อาจศกึษาต่อไดใ้นภาคเรยีนทีไ่ดจ้่ายค่าเล่าเรยีนไปแลว้ บรษิทัจะชดเชยแก่ผู้เอาประกนัภยั

สาํหรบัค่าเล่าเรยีนในส่วนทีข่อคนืไมไ่ดเ้ท่านัน้ 
เมือ่มกีารเรยีกรอ้งค่าผลประโยชน์ชดเชย จํานวนค่าผลประโยชน์ชดเชยจะคํานวณจากจํานวนเงนิทีป่รากฏบนใบแจง้หนี้อย่าง

เป็นทางการของสถาบนัการศกึษาที่ได้รบัเงนิค่าเล่าเรยีนเท่านัน้ บรษิัทจะจ่ายค่าผลประโยชน์ชดเชยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัสูงสุดไม่เกนิ
จาํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นตารางผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยในการสญูเสียค่าเล่าเรียนเท่านัน้) 

บรษิทัจะไมคุ่ม้ครองการสญูเสยีค่าเล่าเรยีนใดๆ ทีเ่กดิจากหรอืเป็นผลมาจากกรณทีีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้ 

1. การตัง้ครรภ ์การคลอดบุตร การแทง้บุตร การทาํแทง้ 
2. การเป็นผูข้บัขี ่หรอืเป็นพนกังานประจาํเครือ่ง หรอืพนกังานโดยสารบนอากาศยานใด เวน้แต่จะเป็นผูโ้ดยสารของสายการ

บนิ ทีร่บัขนส่งผูโ้ดยสารตามตารางบนิในเสน้ทางทีก่าํหนดไว้ 
3. การบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ร่วมเล่นกฬีาอาชพี การเขา้ร่วมในการแข่งขนัใดกต็าม ซึ่งใชย้านยนต์ทางบก ทางน้ํา หรอื

ทางอากาศ การเล่นเครือ่งร่อน การปีนเขา การไต่เขา การกระโดดหน้าผา การดิง่พสุธา การแข่งรถเป็นอาชพีหรอืสมคัรเล่น และการขบัขี่
อากาศยาน 

4. การเดนิทางเพือ่รบัการรกัษาทางการแพทย์ 
5. การทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม หรอืศลัยกรรมพลาสตกิ เวน้แต่เป็นผลมาจากอุบตัเิหตุ 
6. การผ่าตดัทีไ่มเ่ร่งด่วน (Elective Surgery) เนื่องจากอาการทีเ่ป็นอยู่นัน้ไมเ่ป็นเหตุทีจ่ะทาํใหเ้สยีชวีติ 
7. โรคพษิสุราเรือ้รงั การตดิยาเสพยต์ดิ การใชย้า หรอืสารระงบัประสาทไมว่่าจะเป็นประเภทใดกต็าม 
8. การบาํบดัรกัษาโรคทีก่ระทาํกนัเองโดยสมาชกิของครอบครวั 
9. การเกีย่วขอ้งกบัการรบัจา้งมอบหมายใหก้่ออาชญากรรม หรอืการพยายามก่ออาชญากรรม 
10. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
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ST 2 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเย่ียมผู้เอาประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลตดิต่อกนัเป็นเวลานานกว่าหา้ (5) วนั อนัเนื่องมาจากการบาดเจบ็
หรอืการเจบ็ปว่ยทีก่รมธรรมป์ระกนัภยันี้มไิดย้กเวน้ และอาการของผูเ้อาประกนัภยันัน้ ทาํใหไ้มอ่าจเดนิทางกลบัประเทศภูมลิําเนาได ้และ
ไม่มสีมาชกิของครอบครวัอยู่ดว้ย โดยสมาชกิของครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัแจง้แก่ Travel Assist ซึ่ง Travel Assist จะจดัหาตัว๋
เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ/หรอืตัว๋รถไฟชัน้หนึ่งหรอืยานพาหนะอย่างอื่นตามความเหมาะสมใหห้นึ่ง (1) ทีน่ัง่ เพื่อใหส้มาชกิของ
ครอบครวัเดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัได ้นอกจากนี้บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ้่ายใหแ้ก่สมาชกิของครอบครวันัน้เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิหา้
พนั (5,000) บาทต่อวนั สําหรบัค่าใชจ้่ายทีจ่ําเป็นและเกดิขึน้จรงิ จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะออกจากโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ 
จํานวนยอดรวมของความรบัผดิของบรษิทัสําหรบัการเดนิทางไป-กลบัและเงนิชดเชยรายวนัจะไม่เกนิกว่าจํานวนเงนิสูงสุดที่ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
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ST 3 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยส าหรบัการเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอบุติัเหตุ 

 
ค านิยาม 

การสญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตัง้แต่ขอ้มอื หรอืขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถงึการสูญเสยีสมรรถภาพ
ในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวขา้งต้นโดยสิ้นเชงิ และมขีอ้บ่งชี้ทางการแพทย์ชดัเจนว่าไม่
สามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถงึขนาดไมส่ามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใดๆ ในอาชพีประจํา และอาชพีอื่นๆ ได้

โดยสิน้เชงิตลอดไป 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี้คุม้ครองการสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบตัเิหตุ
และทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิภายใน 180 วนันับตัง้แต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุหรอืการ
บาดเจ็บทีไ่ด้รบัทําให้ผู้เอาประกนัภยัต้องรกัษาตวัตดิต่อกนัในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชวีติ
เพราะการบาดเจบ็นัน้เมือ่ใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหด้งันี้ 

1  100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการเสยีชวีติ 

2  100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ
นัน้ ไดเ้ป็นไปตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับแต่วนัทีเ่กดิอุบตัิเหตุหรอืมขีอ้
บ่งชี้ทางการแพทย์ชดัเจนว่าผู้เอาประกนัภยั ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิน้เชงิ 

3  100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ หรอืสายตาสองขา้ง 

4  100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 

5  100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 

6  100% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 

7   60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื  

8   60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 

9   60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั สาํหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 
 

บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีสู่งสุดรายการเดยีวเท่านัน้ ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายค่า
สนิไหมทดแทนสาํหรบัผลทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้รวมกนัไมเ่กนิจาํนวนเงนิดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบรษิทัจ่าย
ค่าสนิไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้ยงัไม่เต็มจํานวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิทั  จะยงัคงใหค้วามคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยส าหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุเท่านัน้) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ การสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจาก
สาเหตุ หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี้ 

1. การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้ 
   คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด ตัง้แต่  150 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป 
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2. การไดร้บัเชือ้โรค ปรสติ เวน้แต่การตดิเชือ้โรค หรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน้ํา ซึง่เกดิจากบาดแผลทีไ่ดร้บัมาจากอุบตัเิหตุ 
3. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
4. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีุกชนิด รวมถงึเจ็ตสกดีว้ย แขง่สเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้

แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน  
5. ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพือ่บรรทุก 

ผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย์ 
6. ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
7. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
8. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกัหรอืขณะทีถู่กจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม 
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ST 4 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาล 
 
ความคุ้มครอง 

ขณะทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเงือ่นไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์  ประกนัภยั หาก
ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนัและไมส่ามารถ คาดการณ์ได้ ซึ่งเกดิขึน้ในระหว่าง
การเดนิทางจนเป็นเหตุใหต้อ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลไมว่่าจะในฐานะผูป้ว่ยในหรอื ผูป้ว่ยนอก บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรบัค่าใชจ่้ายที่
จาํเป็นและสมควรซึง่เกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจํานวนเงนิทีต่้องจ่าย
จรงิแต่ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคนืใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณกีารบาดเจบ็เนื่องจากประสบอุบตัเิหตุในต่างประเทศและจําเป็นต้องรกัษาโดยคนขายยาสมุนไพร  หมอกลางบา้น การ
ฝงัเขม็เพื่อการรกัษา ยกเวน้การแตกหรอืหกัของกระดูก บรษิัทจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีผู่้เอาประกนัภยัไดใ้ชจ้่ายไปจรงิสูงสุดไม่เกนิ 1,000 
บาท ต่อคนต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 

ทัง้นี้  หากผู้เอาประกนัภยัมคีวามจําเป็นต้องได้รบัการติดตามผลการรกัษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลงัจากที่กลบัจากการ
เดนิทาง การเขา้รบัการรกัษาพยาบาลจะต้องกระทําภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจากมาถงึประเทศไทยและจํานวนเงนิสูงสุดทีบ่รษิทัจะชดใช้
สาํหรบัการรกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยนี้ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัหรอืไม่เกนิ 7 วนั แลว้แต่จํานวนเงนิใด
จะน้อยกว่า อย่างไรกต็ามเงือ่นไขในวรรคนี้จะไม่นํามาใชใ้นกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัอุบตัเิหตุและจําเป็นต้องเคลื่อนยา้ยมาทีป่ระเทศ
ไทยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิหรอืการเคลือ่นยา้ยกลบั
ประเทศภมูลิาํเนา ST 5 

ค่าใชจ้่ายทีคุ่ม้ครอง มดีงัต่อไปนี้  
1. ค่าแพทยต์รวจรกัษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลอืด ค่าบรกิารโลหติและส่วนประกอบของโลหติ รวมค่าใชจ้่ายในการแยกจดัเตรยีม และ

วเิคราะหเ์พือ่การใหโ้ลหติ หรอืส่วนประกอบของโลหติ ค่าตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และพยาธวิทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยา ค่าตรวจ
วนิิจฉยัโดยวธิพีเิศษอื่นๆ รวมถงึค่าแพทย์อ่านผล ค่าใชจ้่ายในการใชห้รอืใหบ้รกิาร อุปกรณ์ของใชแ้ละเครื่องมอืทางการแพทย์นอกหอ้ง
ผ่าตดั วสัดุสิน้เปลอืงทางการแพทย์ (เวชภณัฑ์ 1) ค่าหอ้งผ่าตดั และอุปกรณ์ในหอ้งผ่าตดั ไม่รวมถงึการจา้งพยาบาลพเิศษระหว่างทีพ่กั
รกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ว่ยใน  

3. ค่าบรกิารรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สําหรบัการเคลื่อนยา้ยผู้เอาประกนัภยัไปหรอืมาจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์มเ่กนิกว่า 14 วนั  
 5. ค่าห้องพกัผู้ป่วยหนัก หรอืห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมจดัให้
สาํหรบัผูป้ว่ย และค่าการพยาบาลประจาํวนั 

6. ค่ารกัษาพยาบาลในประเทศภูมลิําเนา ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัประเทศภูมลิําเนาเป็นการชัว่คราวและต้อง
เดนิทางกลบัไปศกึษาต่อ หากได้รบัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยในระหว่างการเดนิทางกลบัดงักล่าว กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้จะยงัคง
คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัเป็นระยะเกา้สบิ (90) วนันบัจากวนัทีก่ลบัประเทศภมูลิาํเนา สาํหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่อีายุสบิสอง (12) เดอืน
ขึน้ไป ค่าใชจ้่ายทีค่รอบคลุมคอืค่าใชจ้่ายตามรายละเอยีดในขอ้ 1-5 ทีร่ะบุไวข้า้งต้น อย่างไรกต็าม จํานวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดทีท่าง
บรษิทัจะจ่ายสาํหรบัผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลในประเทศภมูลิาํเนา จะไมเ่กนิสองแสน (200,000) บาทถว้น 

อย่างไรกต็าม จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัรวมสงูสุดทีบ่รษิทัจะชดใชส้ําหรบัผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลใหผู้เ้อาประกนัภยัจะ
ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาเข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไมคุ่ม้ครองค่าใชจ้่าย ค่ารกัษาพยาบาล หรอืการรกัษาพยาบาล หรอืค่าใชจ้่ายทีม่สีาเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
2. โรคเรือ้รงั การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยทีย่งัมไิดร้กัษาใหห้ายก่อนวนัทําสญัญาประกนัภยั การตรวจรกัษาภาวะทีเ่ป็นมาแต่

กาํเนิด (Congenital) หรอืปญัหาดา้นพฒันาการ หรอืโรคทางพนัธุกรรม 
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3. การรกัษาตวัเพือ่พกัผ่อนหรอืเพือ่อนามยั การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรกัษาใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็หรอื
การเจบ็ปว่ย 

4. โรคเอดส ์กามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
5. การรกัษาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร 
6. การรกัษาพยาบาลทีไ่ม่ไดเ้ป็นการรกัษาแผนปจัจุบนั รวมถงึ การรกัษาแพทย์ทางเลอืก (Alternative Treatment) เช่น การ

ฝงัเขม็ ธรรมชาตบิาํบดั การรกัษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นตน้ 
7. กาย – อุปกรณ์เทยีมทุกชนิด ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ แว่นตา เครือ่งช่วยใหไ้ดย้นิ (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) 

เครือ่งกระตุน้หวัใจทุกชนิด 
8. ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรมยกเวน้เพือ่บรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุแต่ไม่รวมถงึการบูรณะฟนั การ

จดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปนู การอุดฟนั หรอืการใส่ฟนัปลอม ซึง่รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัการรกัษาอนัจาํเป็นต่อการออกเสยีง
ตามธรรมชาตอินัเนื่องมาจากการรกัษาฟนัจากอุบตัเิหตุ 
 9. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปว่ยอนัเกดิขึน้เพือ่หวงัผลกาํไรจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10.การรกัษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรกัษาสวิ ฝ้า กระ รงัแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรอืการรกัษาเพื่อแก้ไขความ
บกพร่องของร่างกาย การผ่าตดัตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่ําเป็นต้องกระทําอนัเป็นผลจากการเกดิ
อุบตัเิหตุ เพือ่ใหอ้วยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ย่างเดมิ 

11.การรกัษาโดยแพทยผ์ูซ้ึง่เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา คู่สมรสหรอืบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 
12. การปลกูฝี หรอืการฉดีวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ภายหลงั การถูกสตัวท์าํรา้ย หรอืวคัซนี

ป้องกนับาดทะยกัภายหลงัไดร้บับาดเจบ็ 
13. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีุกชนิดรวมถงึเจ็ตสกดีว้ย แข่งสเกต็ 

ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครือ่งร่อน  
14. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
15. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะทีถู่กจบักุม หรอืหลบหนีการ

จบักุม 
16. การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุรา  
   คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา” นัน้ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด ตัง้แต่  150 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป หรอืสารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้
17. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภยักําลงัขึน้หรอืกําลงัลง หรอืขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อ

บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์ 
18. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 
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ST 5 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนา 
 
ความคุ้มครอง 

ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็   หรอืเจบ็ป่วยที่
เกดิขึน้อย่างกะทนัหนัและไมส่ามารถคาดการณ์ได ้ซึง่เกดิขึน้ในระหว่างการเดนิทาง และจาํเป็นตอ้ง   เคลือ่นยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีี่
เหมาะสมกบัความจําเป็นตามความเหน็หรอืคําแนะนําของ Travel Assist หรอืผูแ้ทน ผูม้อีํานาจของ Travel Assist เพื่อทําการรกัษาทาง
การแพทย์ทีเ่หมาะสม หรอืเพื่อนําผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศภูมลิําเนา บรษิทัจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยตามที่ Travel 
Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist เรยีกเกบ็กบับรษิทั  

วธิขีองการเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนินี้ ถูกกาํหนดโดย Travel Assist หรอืตวัแทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist 
ซึง่อาจจะรวมถงึค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทางอากาศ ทางเรอื ทางบก ทางรถไฟ หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื่นทีเ่หมาะสม 

การตดัสนิใจทัง้หลายเกีย่วกบัวธิกีาร รปูแบบของการเคลือ่นยา้ยและจุดหมายปลายทางจะไดร้บัการดาํเนินการโดย Travel Assist 
หรอื ผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel Assist และอยู่บนพืน้ฐานของการรกัษาพยาบาลทีจ่าํเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ้่ายทีก่าํหนดนี้เป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารซึง่กาํหนด และ/หรอืจดัเตรยีมการโดย Travel Assist สาํหรบั
การขนส่งหรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกดิขึน้ตามความจําเป็นซึ่ งเป็นผลของการเคลื่อนยา้ยเพื่อการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉนิของผูเ้อาประกนัภยัตามลกัษณะทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทีน่ี้ 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะเข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ
เคล่ือนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนาเท่านัน้) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ้่ายการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ย
กลบัประเทศภมูลิาํเนา อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีผู่เ้อาประกนัภยัไมต่อ้งรบัผดิชอบทีจ่ะจ่ายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใชจ้่ายใน
ตารางการเดนิทางอยู่แลว้ 

2.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัแิละจดัการโดย Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ Travel 
Assist เวน้แต่ว่าผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูร้่วมเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อ Travel Assist และมเีหตุผลอนัสมควรสําหรบั
ค่าใชจ้่ายเกนิสมควรทีเ่กดิขึน้และไมส่ามารถควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิในทีใ่ดทีห่นึ่ง ในกรณนีี้บรษิทัสงวนสทิธกิารชดใช้
เงนิทีผู่เ้อาประกนัภยัไดส้าํรองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้สําหรบัการบรกิารทัง้หลายเหล่านัน้ซึ่งกําหนดตามภาวะการณ์อนั
เดยีวกนัโดย Travel Assist และมจีาํนวนเงนิสงูสุดไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส์ 

  5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
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ST 6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล าเนา 
 

ความคุ้มครอง 

ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ หากผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติภายในสามสบิ (30) วนั 
นับจากวนัที่เกิดการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างการเดนิทาง บริษัทจะจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการทําศพ และค่าใชจ้่ายอื่นทีจ่ําเป็นในการจดัการเกีย่วกบัศพ ได้แก่ ค่าหบีศพ การดองศพ การฌาปนกจิศพ ณ สถานที่ที่
เสยีชวีติ ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐัขิองผูเ้อาประกนัภยักลบัประเทศภมูลิาํเนาทีด่าํเนินการโดย Travel Assist หรอืผูแ้ทนผูม้อีํานาจของ 
Travel Assist ทีไ่ดร้บัมอบอํานาจจากบรษิทัและเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย โดยตรงกบับรษิทั ทัง้นี้ ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้น
หน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล าเนา) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักิลบัประเทศอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจาก
สาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารทัง้ปวงทีบุ่คคลอื่นตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายต่อผูเ้อาประกนัภยั หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีร่วมอยู่
ในค่าใชจ้่ายในการเดนิทางแลว้ ซึง่บุคคลผูจ้ดัการเดนิทาง หรอืบรษิทัผูข้นส่งตอ้งรบัผดิชอบ 

2. ค่าใชจ้่ายใดๆ เพือ่การขนส่งศพของผูเ้อาประกนัภยัซึง่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัแิละจดัเตรยีมการโดย Travel Assist  
3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Conditions) 
4. โรคเอดส ์หรอืผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชือ้ไวรสั HIV และโรคอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัโรคเอดส์ 
5. กามโรค หรอืโรคใดๆ ทีต่ดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
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ST 7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสญูหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 

ในระหว่างการใช้บริการของบริษทัขนส่ง 
 

ค านิยาม 
ทรพัยส์นิส่วนตวั หมายถงึ ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัทีนํ่าตดิตวัไปด้วยในการเดนิทางทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ 
ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจาํในบา้นโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่นําตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ไดแ้ก่ เสื้อผา้ทีไ่ม่

จาํเป็นสาํหรบัการเดนิทาง เครือ่งครวั เครือ่งอํานวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 
ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของที่เป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์ สถานที่ หรอืสิง่ต่างๆ ที่จําหน่ายหรอืให้เป็นที่

ระลกึ 
   
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองถึงการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัย์สินส่วนตัวของ  ผู้เอา
ประกนัภยัในขณะทีก่ระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัยส์นิส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของบรษิทัผูข้นส่ง (Common Carrier) ทีผู่เ้อาประกนัภยั
เป็นผูโ้ดยสารทีซ่ื้อตัว๋เดนิทางและโดยสารอยู่บนยานขนส่งนัน้ การสญูหายหรอื ความเสยีหายเช่นว่านี้ตอ้งไดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากฝา่ยบรหิารของบรษิทัผูข้นส่งนัน้ 

บรษิัทจะชดใช้ใหส้ําหรบัการสูญหายหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง เสื้อผา้หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัที่อยู่ภายในกระเป๋า
เดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัในระยะเวลาการเดนิทางหรอืเมือ่กรมธรรมป์ระกนัภยันี้สิ้นสุดลงตามเวลาทีร่ะบุไว ้แลว้แต่ว่าเหตุการณ์ใดจะ
เกดิขึน้ก่อน ซึง่บรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี้ 
 1.  บรษิทัจะชดใชก้ารสญูหายหรอืความเสยีหายของสิง่ของไมเ่กนิจํานวนเงนิต่อชิ้น คู่ หรอืชุดและจํานวนเงนิ   เอาประกนัภยั
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 2.  บรษิทัอาจชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทาํใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิหรอืซ่อมแซม ในกรณทีีส่ ิง่ของนัน้ๆ มอีายุไมเ่กนิ 
 1 ปี 
 3.  บรษิทัอาจชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการทาํใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม ซึง่บรษิทัจะหกั ค่าเสื่อมราคา เมือ่
เป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสือ่มราคาในกรณทีีส่ ิง่ของนัน้ๆ มอีายุเกนิ 1 ปี 

ความรบัผดิส่วนแรก บรษิัทจะไม่ชดเชยค่าสนิไหมทดแทนสําหรบัการสูญหายหรอืความเสยีหายใดๆ ในจํานวนเงนิห้าร้อย 
(500) บาทแรกของการสญูหายหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้ 

 

เง่ือนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
หรือทรพัยสิ์นส่วนตวัในระหว่างการใช้บริการของบริษทัขนส่งเท่านัน้) 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้การสญูหายหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบของยานพาหนะทีผู่เ้อาประกนัภยักําลงั
เดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจง้การสูญหายหรอืความเสยีหายเป็นหนังสอืจากผูม้อีํานาจของยานพาหนะนัน้ๆ ที่แสดงจํานวนเงนิที่
ไดร้บัการชดใชแ้ลว้ 

1. ในกรณบีรษิทัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้แลว้ บรษิทัจะรบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยั ทีไ่ดร้บัความ
คุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรอืองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนทีบ่รษิทัไดจ้่ายค่าสนิไหมทดแทนไป ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอื
แก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดําเนินการที่จําเป็นเพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้และจะไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นที่
เสยีหายต่อบรษิทั ผูเ้อาประกนัภยัจะไมฟ้่องรอ้งดาํเนินคดหีลงัจากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายต่อบุคคลทีท่ําให้เกดิการสูญหายหรอื
ความเสยีหายเช่นว่านัน้ 

2. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหก้ระเป๋าเดนิทางพรอ้มทรพัย์สนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการดแูลตามสมควร 

3. ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความรบัผดิชอบส่วนแรกสําหรบัการสูญหายหรอืความเสยีหายใดๆในจํานวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของการสญูหายหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุกๆการสญูหายหรอืความเสยีหาย 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรพัยสิ์นส่วนตวัในระหว่างการใช้บริการของบริษทัขนส่งเท่านัน้) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้  ไม่คุ้มครองทรพัย์สิน หรือการสูญหายหรือความเสยีหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรพัยส์นิส่วนตวั อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

1. ทรพัย์สินต่อไปนี้จะไม่ได้รบัความคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบ
ยานพาหนะนัน้ดว้ย) รถจกัรยานยนต์ เรอื เครือ่งยนต์ รถยนต์ (รวมถงึอุปกรณ์ตกแต่ง) ยานพาหนะอื่นใด สกหีมิะ ผลไม ้สิง่ของทีเ่น่าเสยี
ได ้เครือ่งอุปโภคบรโิภค สิง่ของภายในบา้น ของใชใ้นบา้น โบราณวตัถุ สิง่ประดษิฐ์ ภาพเขยีน ศลิปะวตัถุ หนังสอืสญัญา เครื่องประดบัมี
ค่า เช่น เพชร ทอง เงนิ รวมถงึเครือ่งทอง เครือ่งเงนิทัง้ปวง เครื่องดนตร ีเลนส์ หรอืคอนแทคเลนส์ เกา้อี้มลีอ้สําหรบัคนพกิาร ฟนัปลอม 
ขาแขนปลอม ใบหุน้ หลกัทรพัย์ เอกสารตัว๋เงนิ พนัธบตัร โฉนด เงนิสด ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรอืของทีร่ะลกึ บตัร
ประจาํตวั ใบขขัขี ่เอกสารเดนิทาง 

2. การสูญหายหรอืความเสยีหายที่มสีาเหตุจากการสกึกร่อน การสกึหรอ การเสื่อมสภาพทลีะน้อย แมลงหรอืสตัว์ที่ชอบ
ทําลายพืช เช่น หนู กดักินหรือแทะ การเสื่อมสภาพในตวัเอง ความชํารุดบกพร่องที่ไม่เห็นประจกัษ์ชัด หรอืความเสยีหายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการดาํเนินการใด ๆ เพือ่การซ่อมแซม การทาํความสะอาด หรอืการดดัแปลง การแกไ้ขทรพัยส์นิใดๆ 

3. การสญูหายหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรอืใหเ้ช่า หรอืเช่าซื้อ 
4. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการยดึทรพัย์ หรอืการทําลายหรอืการกกักนัทรพัย์สนิภายใต้กฎขอ้บงัคบั

ของด่านกกักนั หรอืศุลกากร การรบิทรพัย์ตามคําสัง่ของเจ้าหน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานที่มอีํานาจตามกฎหมาย การขนส่งสนิค้าผดิ
กฎหมาย การขนของเถื่อน หรอืการกระทาํอื่นใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

5. การสญูเสยี หรอืความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการแขง็ขอ้ การกบฏ การปฏวิตั ิสงครามกลางเมอืง การยดึอํานาจหรอืการ
ดาํเนินการโดยหน่วยงานของรฐัในการขดัขวาง  ต่อสู ้หรอืป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว 

6. การสูญหายหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ ทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยัอื่น การไดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัรบัจา้งขนส่ง สายการบนิ หรอืโรงแรม หรอืบุคคลอื่นใด 

7. การสูญหายหรือความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัของผู้เอาประกนัภยัที่ส่งไปล่วงหน้า ทางพสัดุ
ไปรษณยี ์หรอืส่งทางเรอื หรอืจดัแยกส่งต่างหากโดยมไิดไ้ปดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

8. การสูญหายหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทางหรอืทรพัย์สนิส่วนตวัทีผู่เ้อาประกนัภยัวางทิ้งไวห้รอืลมืทิ้งไวใ้นสถานที่
สาธารณะ หรอืในยานพาหนะใดๆ  

9. การสญูหายหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัในการดแูลรกัษา และป้องกนัไวก้่อนตามสมควร
เพือ่ความปลอดภยัของทรพัยส์นินัน้ 

10. การสญูหายหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืตวัอย่างสนิคา้ หรอือุปกรณ์ประเภทใด ๆ ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
11. การสญูหายหรอืความเสยีหายของขอ้มลูทีบ่นัทกึอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดสิก ์บตัรบนัทกึขอ้มลู หรอืสิง่อื่นใดในทํานอง

เดยีวกนั 
 12. การสญูหายโดยไมท่ราบสาเหตุ 
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ST 8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
 

ค านิยาม 
บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆ ซึง่ไมใ่ช่ญาตทิีพ่กัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลกูจา้ง และหุน้ส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 

  
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่กดิขึน้โดยเหตุการณ์อนัมไิดค้าดหมายไว้
ของผู้เอาประกนัภยั โดยบรษิทัจะชดใช้สําหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายของบุคคลภายนอกที่เกดิขึน้ในระยะเวลาการเดนิทางอยู่ใน
ต่างประเทศ ซึ่งผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิตามกฎหมายตามจํานวนเงนิทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยั 
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรบั 

1. การเสยีชวีติ หรอืการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 
2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิโดยอุบตัเิหตุของบุคคลใดๆ 
 

เง่ือนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกเท่านัน้) 
 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไมก่ระทาํการอนัเป็นการตกลงชดใชห้รอืยอมรบัผดิต่อบุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่น ผูเ้สยีหาย หรอืการกระทํา
อนัก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดโีดยไมไ่ดร้บัการยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกเท่านัน้) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ไมคุ่ม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกอนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
1. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิซึ่งเป็นของผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืทีอ่ยู่ในความครอบครอง หรอืการควบคุม

ตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิ ซึง่ถอืเอาสทิธติามสญัญา 
3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัซึ่งกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรอืกระทําโดยประมาท

เลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรอืการกระทาํทีผ่ดิกฎหมาย 
4. การมกีรรมสทิธิ ์การครอบครอง การใชย้านพาหนะลอ้เลือ่น ยานพาหนะทางน้ํา อากาศยาน อาวุธปืน หรอืสตัวเ์ลีย้ง 
5. ความรบัผดิทางการคา้หรอืวชิาชพี 
6. การกระทาํของสตัวท์ีอ่ยู่ในความควบคุมดแูลของผูเ้อาประกนัภยั หรอืทรพัยส์นิทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของควบคุมดแูล 
7. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดอีาญา 
8. ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมในการแขง่รถแรลลี ่
9. ค่าเสยีหายทีก่าํหนดขึน้เพือ่ลงโทษเป็นตวัอย่างหรอืค่าเสยีหายทวคีณู 
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หมวดท่ี 5:   เอกสารแนบท้าย 
ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี้ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยแทน ส่วน

เงือ่นไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื่น ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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การจ ากดัความรบัผิด 
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางส าหรบันักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไปศึกษาในต่างประเทศ) 

  
ST Student 1 

เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่               วนัทาํเอกสาร  

ชือ่ผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่                      เวลา            สิน้สุดวนัที่                              เวลา 

เบีย้ประกนัภยั                     อากรแสตมป์                          ภาษ ี                                   รวม 

 
การจํากดัความรบัผิด: เป็นที่ตกลงกนัว่า หากการบาดเจ็บที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบั เป็นผลเนื่องมาจากการถูกทําร้ายร่างกายจาก
อาชญากรรม จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ชดเชยสําหรบัการเสยีชวีติ  การสูญเสยีอวยัวะ หรอืทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิจากอุบตัเิหตุ ST 3 จะลดเหลอืเพยีง ……………………………………บาท 
 
ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแย้งกบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไข
สญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
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เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางส าหรบันักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไปศึกษาในต่างประเทศ) 

  
                  ST Exclusion 1 
เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่               วนัทาํเอกสาร  

ชือ่ผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่                      เวลา            สิน้สุดวนัที่                              เวลา 
เบีย้ประกนัภยั                     อากรแสตมป์                          ภาษ ี                                   รวม 
 
เป็นทีต่กลงและเขา้ใจกนัว่า การประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่อกสารแนบทา้ยฉบบันี้แนบตดิ ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัไม่
คุม้ครองถงึความสญูเสยี หรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ปว่ย หรอืความรบัผดิตามกฎหมาย 
อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
 

1. การเดนิทางไป หรอืการเดนิทางผ่าน หรอืการเดนิทางภายในประเทศ สาธารณรฐัควิบา, สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน, 
สาธารณรฐัซูดาน, อฟักานิสถาน, สาธารณรฐัไลบเิรยี, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, สาธารณรฐัอริกั, สาธารณรฐั
อาหรบัซเีรยี, ไครเมยี 

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

ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแย้งกบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไข
สญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดมิ 
 

 


