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Policy Wording

 สำหรับผู้เดิ นทำงที่ซื้อตั ๋ว 1 ท่ำน กรุณำศึกษำรำยละเอียด
กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดิ นทำงต่ำงประเทศ (หน้ ำ 1 – 95 ) คลิ กที่นี่
 สำหรับผู้เดิ นทำงที่ซื้อตั ๋วตัง้ แต่ 2 ท่ำน กรุณำศึกษำรำยละเอียด
กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดิ นทำงต่ำงประเทศแบบกลุ่ม (หน้ ำ 96 - 191) คลิ กที่นี่
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กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดิ นทำงต่ำงประเทศ
AIG Travel Guard International Travel Insurance
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
เพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อก าหนด
ข้อยกเว้นทัวไป
่ ข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัย
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะทีไ่ ด้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย
จะถือเป็ นความหมายเดียวกันทัง้ หมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย เงื่อ นไขทัวไปและข้
่
อ กาหนด
ข้ อ ตกลงคุ้ ม ครอง ข้ อ ยกเว้ น ทัว่ ไป เอกสารแนบท้ า ย
กรมธรรม์ประกันภัย ใบค าขอเอาประกันภัย ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง
ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
สัญญาประกันภัย
1.2 บริษทั
หมายถึง
บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.3 ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง
บุ ค คลที่ร ะบุ ช่ือ เป็ น ผู้ เ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ ร ั บ ความคุ้ ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.4 อุบตั เิ หตุ
หมายถึง
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปจั จัยภายนอกร่างกาย
และทาให้เกิดผลทีผ่ เู้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
1.5 การบาดเจ็บ
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุซง่ึ
เกิดขึน้ โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่นื
1.6 การเจ็บปว่ ย
หมายถึง
อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้
มีผลบังคับ ทัง้ นี้ ต้องปรากฏชัดเจนว่าเกิดขึน้ โดยตัวเองและ
โดยอิสระจากเหตุอ่นื
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1.7

ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

1.8

แพทย์

หมายถึง

1.9 พยาบาล
1.10 ผูป้ ว่ ยใน

หมายถึง
หมายถึง

1.11 ผูป้ ว่ ยนอก

หมายถึง

1.12 โรงพยาบาล

หมายถึง

1.13 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.14 คลินิก

หมายถึง

ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ ู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ตามข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกันภัย (ถ้ามี)
ผู้ท่สี าเร็จการศึกษาได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รบั อนุ ญาต
ให้ป ระกอบวิช าชีพ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่น ที่ใ ห้บ ริก าร
ทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ ท่ี จ าเป็ นต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมติด ต่ อ กัน ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ชัว่ โมง
ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผู้ป่ว ยในโดยได้รบั การวินิจฉัย และ
ค าแนะน าจากแพทย์ ต ามข้อ บ่ ง ชี้ซ่ึ ง เป็ น มาตรฐานทาง
การแพทย์และในระยะเวลาที่เ หมาะสมส าหรับการรัก ษา
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัว
ไว้เป็ นผูป้ ว่ ยในแล้วต่อมาเสียชีวติ ก่อนครบ 6 ชัวโมง
่
ผู้รบั บริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกหรื อ ในห้ อ งรั ก ษาฉุ กเฉิ น ของโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิก ซึ่งไม่มีค วามจาเป็ น
ตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ทเ่ี ป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ใน
การเข้ารักษาเป็ นผูป้ ว่ ยใน
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่ง จัด ให้บ ริก ารทางการแพทย์ โ ดย
สามารถรับ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคืน และมีอ งค์ ป ระกอบทางด้ า น
สถานที่แ ละมีจ านวนบุ ค ลากรทางการแพทย์ ท่ีเ พีย งพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการทีค่ รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่
มีห้องส าหรับการผ่ าตัดใหญ่ และได้ร ับอนุ ญาตให้จดทะเบียน
ดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนัน้ ๆ
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่ง จัด ให้บ ริก ารทางการแพทย์โ ดย
สามารถรับผูป้ ่วยไว้คา้ งคืนและได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียน
ดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนัน้ ๆ
สถานพยาบาลแผนปจั จุบนั ที่ได้รบั อนุ ญาตดาเนินการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถ
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1.15 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

1.16 ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง

1.17 ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและ
สมควร

หมายถึง

1.18 สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอา หมายถึง
ประกันภัย (Pre-existing
Condition)
1.19 เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

รับ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคืน ได้ และได้ ร ับ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบียน
ดาเนินการเป็นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ทิ างการแพทย์แผนปจั จุบนั ที่
เป็ นสากล และนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่วย
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้อ งกับข้อสรุป
จากประวัตกิ ารบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการ
ชันสูตร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
การบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ทีม่ เี งือ่ นไข ดังนี้
(1) ต้ อ งสอดคล้อ งกับ การวินิ จ ฉั ย และการรัก ษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยของผูร้ บั บริการ
(2) ต้ อ งมี ข้ อ บ่ ง ชี้ ท างการแพทย์ อ ย่ า งชั ด เจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบตั ปิ จั จุบนั
(3) ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผู้ร ับบริการ หรือของ
ครอบครัวผู้รบั บริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาล
เพียงฝา่ ยเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่เ หมาะสม ตามความจ าเป็ น ของภาวะ การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยของผูร้ บั บริการนัน้ ๆ
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีค่ วรจะเป็ นเมื่อ
เทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรื อ คลิ นิ ก เรี ย กเก็ บ กั บ ผู้ ป่ ว ยทั ว่ ไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่ง ผู้
เอาประกันภัยเข้ารับการรักษานัน้
โรค (รวมทัง้ โรคแทรกซ้อ น) อาการ หรือ ความผิดปกติท่ี
เกิดขึน้ กับผูเ้ อาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันออกเดินทาง
แต่ละครัง้ ซึ่งมีนัยสาคัญ เพื่อ แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือ
รักษา หรือทาให้แพทย์พงึ ให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา
ภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึง
การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant
Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งโดย
ผลการตรวจเลื อ ดแสดงเป็ น เลื อ ดบวกของไวรัส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชือ้ จุลชีพ ฉวย
โอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อทีท่ าให้เกิดโรคปอด
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1.20 ปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.21 การก่อการร้าย

หมายถึง

1.22 ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (Emergency
Assistance Provider)

หมายถึง

1.23 สถานทีส่ าธารณะ

หมายถึง

บวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)
เชื้อ ที่ทาให้เ กิดโรคลาไส้อกั เสบหรือเรื้อรัง (Organism Or
Chronic Enteritis) เชื้ อ ไวรั ส (Virus) และ/หรื อ เชื้ อ ราที่
แพร่กระจายอยู่ทวไป
ั ่ (Disseminated Fungi Infection) เนื้อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ ไม่ จ ากัด
เฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ าเหลืองที่
ระบบศู น ย์ ป ระสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ า ยแรงอื่น ๆ ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จ ัก ใน
ป จั จุ บัน นี้ ว่ า เป็ น อาการของภู มิคุ้มกันบกพร่ อง (Acquired
Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็ นสาเหตุท่ีทาให้คนที่
เป็ นเสียชีว ิตอย่ างกะทันหัน เจ็ บป่ วย หรือทุ พพลภาพ โรค
ภู มิคุ้ มกันบกพร่ อง (AIDS) ให้ รวมถึ งเชื้ อไวรัส HIV (Human
Immuno Deficiency Virus) โ ร ค ที่ ท า ใ ห้ เ ยื่ อ ส ม อ ง เ สื่ อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชือ้ ไวรัส
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
หรือนับแต่วนั ครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีต่อ ๆ ไป
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่
โดยบุค คลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียง
ล าพัง การกระทาการแทน หรือ ที่เ กี่ยวเนื่อ งกับองค์กรใด
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือจุดประสงค์ทค่ี ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพื่อต้องการส่งผลให้
รัฐ บาลและ/หรือ สาธารณชน หรือ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
บริษทั หรือนิตบิ ุคคล หรือตัวแทนของผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ที่ได้รบั มอบอานาจจากบริษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ใน
การให้บริการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทางและ
บริการต่าง ๆ แก่ผเู้ อาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
นี้
สถานที่ใดที่สาธารณชนเข้าถึงได้ เช่น (แต่ไม่จากัดเฉพาะ)
ท่ า อากาศยาน ร้า นค้า ร้า นอาหาร ห้อ งโถงของโรงแรม
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที่ฝึกตีกอล์ฟ
อาคารสาธารณะ และสถานทีต่ ่าง ๆ ทีค่ ล้ายกัน
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1.24 ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง

1.25 การเดินทางในต่างประเทศ หมายถึง

รูปแบบการขนส่งที่ให้บริการเป็ นประจาตามตารางเวลาและ
ดาเนินการโดยบริษัทขนส่งที่มใี บอนุ ญาต และมุ่งหมายให้
สาธารณชนในท้องถิน่ ใช้เป็ นเครื่องมือในการเดินทางและที่
ประเทศนัน้ ยอมรับ เช่น หมายถึงรถโดยสารประจาทาง เรือ
ข้ามฟาก ยานเหนือน้ า (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ เรือ
รถไฟ รถราง หรือรถไฟใต้ดนิ แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง รถ
แท็กซี่ หรือรถส่วนตัว
การเดิ น ทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยของผู้ เ อา
ประกันภัย

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัวไป
่ และข้อกำหนด
2.1 สัญญำประกันภัย
สัญ ญาประกันภัยนี้เ กิด ขึ้น จากการที่บ ริษัทเชื่อ ถือ ข้อ แถลงของผู้เ อาประกัน ภัยในใบค าขอ
เอาประกันภัย และข้อแถลงเพิม่ เติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จ ในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือ
รูอ้ ยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิ ดข้อความจริงนัน้ ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบ ซึ่งหากบริษทั ทราบข้อความจริง
นัน้ ๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทั เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึน้ หรือบอกปดั ไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้
จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทและได้
บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลำเอำประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ล ะครัง้ ของผู้เ อาประกัน ภัย ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุ ด ภายในระยะเวลา
เอาประกันภัย
2.3.1 ในกรณีท่เี ป็ นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริม่ ต้นก่อ น
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและด
่
าเนินต่อ เนื่อ งกันไปจนกระทังผู
่ ้เอาประกัน ภัย
เดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ น
สิน้ สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้)
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2.3.2 ในกรณีทเ่ี ป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง้
โดยให้มรี ะยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 184 วัน
ระยะเวลาเอาประกันภัยอาจมีการขยาย/กาหนดเป็ นอย่างอื่น ขึน้ อยู่กั บแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง/
เอกสารแนบท้าย
2.4 กำรแจ้งและกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษทั
ทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทม่ี กี ารเสียชีวติ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบทันที เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
ในการเรียกร้อ งค่ า ทดแทน ผู้เ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุค คลดังกล่าว
แล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานหรือเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายแต่ละ
ข้อ และเอกสารเพิม่ เติมอื่น ๆ ตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริษทั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้โดย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรือ หลัก ฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าวไม่ ท าให้ส ิทธิการเรียกร้อ งเสีย ไป
หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแต่ได้ส่ง
โดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีส่ ามารถจะกระทาได้แล้ว
2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่
จาเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสทิ ธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย
โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจ
วินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเพือ่ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนัน้ บริษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครอง
แก่ผเู้ อาประกันภัยได้
2.6 กำรจ่ำยค่ำทดแทน
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั หลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้
ตามความจาเป็น แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษทั จะรับผิด
ชดใช้ดอกเบีย้ ให้อกี ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ นี้นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดชาระ
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2.7 กำรชำระเบีย้ ประกันภัยและกำรบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
2.7.1 ผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันที หรือก่อนความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น
2.7.2 ในกรณีทเ่ี ป็ นความคุม้ ครองแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ภายหลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลคุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
2.7.3 ในกรณี ท่ีเ ป็ น ความคุ้ ม ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้ เ อาประกัน ภัย หรือ บริษัท
ต่างสามารถใช้สทิ ธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ดังนี้
2.7.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้ว ยการส่งหนังสือ บอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้ สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัท
ทราบ ในกรณี น้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
2.7.3.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็ นหนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ ตามตารางทีร่ ะบุไว้ด ังต่อไปนี้
ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลำประกันภัย
(ไม่เกิ น/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็ น
การบอกเลิกทัง้ ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยได้
2.8 กำรระงับข้อพิ พำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณีที่ม ขี อ้ พิพ าท ข้อ ขัด แย้ง หรือ ข้อ เรีย กร้อ งใด ๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับนี้
ระหว่างผู้มสี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผู้มสี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติ
ข้อพิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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2.9 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ
ตัว แทนของบุ ค คลดัง กล่ า วแล้ว แต่ ก รณี ได้ป ฏิบัติถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาประกัน ภัย และเงื่อ นไขแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย
2.10 สกุลเงิ นตรำและค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นในต่ำงประเทศ
หากค่า ทดแทนที่พ งึ จ่า ยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เ ป็ น สกุล เงิน ต่างประเทศ บริษ ัท จะจ่าย
ค่า ทดแทนเป็ น เงิน บาทไทย โดยใช้อ ตั ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่า งประเทศตามวั น ที่ร ะบุใ นใบเสร็จ รับ เงิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้เรียกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายนัน้ ๆ
2.11 กำรเรียกร้องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
หากปรากฏหลัก ฐานชัด เจนต่อ บริษ ัท ว่า ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ก ระทาการโดยทุจ ริต เพื่อ ให้
ตนเองหรือ ผู้อ่นื ได้รบั ประโยชน์จ ากการประกันภัย นี้ บริษ ัท จะไม่รบั ผิดสาหรับการเรีย กร้อ งจานวนเงินค่า
ทดแทนจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น และบริษัทมีสทิ ธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ด้ว ยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวและให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับในทันที บริษัทจะไม่คนื เบี้ยประกันภัย
2.12 กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยู่ภายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
2.13 กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
หากกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยยังอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่ นไขที่ระบุ
ดังต่อไปนี้
2.13.1 เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ ยู่น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผู้เ อาประกัน ภัย รวมไปถึง แต่ ไ ม่ จ ากัด ที่
ผูเ้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บปว่ ย สภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงานโดย
ลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะหรือการนัดหยุดการปฏิบตั งิ านอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให้
ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ความคุม้ ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ปอีก 3
วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
2.13.2 ผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือถูกกักกันในต่างประเทศ
และเหตุผลดังกล่าวนัน้ ได้รบั ความคุม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงผูเ้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องทาตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ัก ษา หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งของผู้มีอ านาจ ในกรณี ท่ีถู ก กัก กัน ควา มคุ้ม ครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ปอีก 30 วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
หรือ ภายใน 48 ชัวโมงติ
่
ดต่อกันหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถานทีก่ กั กัน นอกจากผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินได้อนุมตั กิ ารขยายระยะเวลาความคุม้ ครองไปมากกว่า 48 ชัวโมงต่
่
อเนื่องกัน สาหรับการหาเทีย่ วบินกลับ
หรือความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดินทาง เท่านัน้ โดยทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องยอมรับเทีย่ วบินแรกที่
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหาและยืนยันให้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องพยายามกลับประเทศไทยทันทีเมื่อมีโอกาส
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2.14 กำรสิ้ นสุดควำมคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวติ
จากสาเหตุอ่นื ทีไ่ ม่รบั ความคุ้มครองหรือถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์หรือผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัวไป
่
กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ หรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีกำรระบุค้มุ ครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็ นกำรเฉพำะ)
3.1 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
3.2 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่งร้ำย
คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซึ่งหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนที่ อำศัย อยู่ในประเทศเดีย วกัน กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุ ดงำน กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรปฏิ วตั ิ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
3.3 กำรก่อกำรร้ำย
3.4 กำรกระทำโดยเจตนำที่ผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย กำรยึดทรัพย์ กำรยึดหน่ วง กำร
ทำลำย โดยศุลกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่อื่น ๆ กำรฝ่ ำฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบำล
3.5 กำรแผ่ ร ังสี หรื อกำรแพร่ ก ัมมันตภำพรังสี จำกเชื้ อ เพลิ งนิ วเคลี ย ร์ หรื อจำกกำก
นิ วเคลี ยร์ใด ๆ อันเนื่ องมำจำกกำรเผำไหม้ข องเชื้อ เพลิ ง นิ วเคลี ย ร์ และจำกกรรมวิ ธี ใด ๆ แห่ ง กำร
แตกแยกตัวทำงนิ วเคลียร์ซึ่งดำเนิ นติ ดต่อไปด้วยตัวเอง
3.6 กำรระเบิ ดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรำย
อื่นใดที่อำจเกิ ดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิ วเคลียร์ได้
3.7 ขณะที่ ผ้ ูเ อำประกัน ภัย ปฏิ บตั ิ ห น้ ำ ที่ เป็ นทหำร ต ำรวจ หรื อ อำสำสมัค ร และเข้ำ
ปฏิ บตั ิ กำรในสงครำมหรือปรำบปรำม
3.8 ขณะที่ เกิ ดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตที่ ย กเว้นควำมคุ้มครองตำมที่ ระบุไว้ ใ น
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี)
3.9 ขณะที่เกิ ดขึ้นบริ เวณแท่นขุดเจำะน้ำมัน แท่นขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติ ในทะเล หรือเหมือง
ใต้ดิน
3.10 เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่อยู่ในสภำพที่เหมำะสมแก่กำรเดิ นทำง และเดิ นทำงโดยขัดต่อ
คำแนะนำของแพทย์ผ้ไู ด้รบั อนุญำตให้รกั ษำโรค
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3.11 ผู้เอำประกันภัยเดิ นทำงโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเข้ำรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ทุกชนิ ด
3.12 กำรเดิ นทำงที่ มีกิจกรรมกำรปี นเขำ กำรไต่ เขำ กำรเดิ นป่ ำ กำรเที่ ยวป่ ำ หรืออื่น ๆ
รวมอยู่ในกำรเดิ นทำง ที่ อยู่บนระดับควำมสูงเท่ ำกับ หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ ว่ำผู้เอำประกันภัยจะสำมำรถจัดหำหลักฐำนจำกพยำนที่ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอำประกันภั ย
บริ ษทั ทัวร์ หรือไกด์นำเที่ยวที่พิสูจน์ ได้ว่ำเป็ นกำรได้รบั บำดเจ็บจำกอุบตั ิ เหตุ หรือกำรเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้น
ขณะอยู่บนระดับควำมสูงที่ตำ่ กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง
3.13 กำรที่ ผ้เู อำประกันภัยกระทำกำรเกี่ยวเนื่ องกับกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็ นสมำชิ ก
ขององค์กรกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลักลอบขนยำเสพติ ด หรือกำรค้ำที่เกี่ยวเนื่ องกับยำเสพติ ด หรือกำร
ลักลอบขนอำวุธนิ วเคลียร์ อำวุธเคมี หรืออำวุธชีวภำพ
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ ข้อ บัง คับ เงื่อ นไขทัว่ ไปและข้อ ก าหนด ข้อ ยกเว้น ทัว่ ไป ข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยทีผ่ เู้ อาประกันภัย ต้องชาระ
บริษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองสาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
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TA1
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. สูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

2. สูญเสียสายตา
หมายถึง
3. ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ข้อมือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น
โดยสิ้น เชิง และมีข้อ บ่ ง ชี้ท างการแพทย์ช ัด เจนว่ า ไม่ ส ามารถ
กลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้ า ที่ ก ารงานใด ๆ
ในอาชีพ ประจ า และอาชี พ อื่ น ๆ ได้ โ ดยสิ้น เชิง ตลอดไป หรือ
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จ วัต รประจ าวั น ตั ง้ แต่ 3 ชนิ ด ขึ้ น ไปได้
ด้วยตนเอง ทัง้ นี้ ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวัน หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจหลักประจ าวันของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่งเป็ น
เกณฑ์ ทางการแพทย์ ใ นการประเมินผู้ ป่ ว ยที่ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ
ภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่ อ นย้ า ย เช่ น ความสามารถ
ในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ได้รบั การช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรือ เคลื่อ นที่ เช่ น ความสามารถ
ในการเดินหรือเคลื่อนทีจ่ ากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือ
ถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากผู้อ่นื
หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่างกาย เช่น ความสามารถใน
การอาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่ น ความสามารถ
ในการรั บ ประทานอาหารได้ ด้ ว ยตนเองโดยไม่ ต้ อ งได้ ร ั บ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
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(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้หอ้ งน้ า
เพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย
ของผู้เ อาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่ง เกิด ขึ้น ในระหว่า งระยะเวลาเอาประกัน ภัย และทาให้ผู้เ อาประกันภัย
เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือ
การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้ ร ับ ท าให้ ผู้ เ อาประกัน ภัย ต้ อ งรัก ษาตัว ติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผู้ ป่ ว ยในในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนัน้ เมื่อใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวติ
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงโดยมี
ข้อบ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือในกรณีทไ่ี ม่มขี อ้ บ่งชี้
ทางการแพทย์ แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้างตัง้ แต่
ข้อเท้า หรือสูญเสียสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้
ตลอดระยะเวลาประกันภัยบริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้
รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครอง
นี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับ
จานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่เท่านัน้
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เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ (TA1) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ สียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิน้ เชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. กรณี กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
1.2 ใบรายงานแพทย์ทย่ี นื ยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
1.3 ส าเนาหนังสือ เดิน ทางพร้อ มรับ รองส าเนาถู กต้อ ง โดยลงลายมือ ชื่อ และหลัก ฐาน
การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง
(ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทางเข้า -ออก
แทน
1.4 ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนของผู้เ อาประกัน ภัย พร้อ มรับ รองส าเนาถู ก ต้อ ง
โดยลงลายมือชื่อ
1.5 รูปถ่ายการทุพพลภาพ / การสูญเสียอวัยวะ
1.6 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
2. กรณี กำรเสียชีวิตเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.2 ใบมรณบัตร
2.3 สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.4 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
2.5 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน และส าเนาทะเบี ย นบ้ า นประทับ “ตาย” ของ
ผูเ้ อาประกันภัย
2.6 ส าเนาหนังสือ เดินทางพร้อ มรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยลงลายมือ ชื่อ และหลักฐาน
การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง
(ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทางเข้า -ออก
แทน
2.7 สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รบั ประโยชน์ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยลงลายมือชื่อ
2.8 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้ อ ยกเว้ นเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้ อ ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรเสี ย ชี วิต กำรสู ญ เสี ย อวัย วะ
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ (TA1) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรบำดเจ็บ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยอันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุหรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้
1. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้ โทษจนไม่สำมำรถครองสติ ได้
หรือ
(2) ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2. กำรได้รบั เชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่ กำรติ ดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่ ง
เกิ ดจำกบำดแผลที่ได้รบั มำจำกอุบตั ิ เหตุ
3. กำรแท้งบุตร เว้นแต่กำรแท้งบุตรนัน้ เป็ นผลมำจำกอุบตั ิ เหตุโดยตรง
4. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่ง
สกีทุกชนิ ด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะกำลัง
ขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
5. ขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่ มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
6. ขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เป็ นพนักงำนประจำอำกำศยำนใด ๆ
7. ขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
8. ขณะผู้เอำประกันภัย ก่ ออำชญำกรรมที่ มีควำมผิ ดสถำนหนั ก หรือขณะที่ ถกู จับ กุม
หรือหลบหนี กำรจับกุม
9. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยลงมือทำงำนดังต่อไปนี้ ช่ำงประปำ ช่ำงไฟฟ้ ำ ช่ำงเครื่องยนต์
ช่ ำงไม้ ช่ ำงทำสี ช่ ำงตกแต่ งหรือช่ ำงก่ อสร้ำง หรืองำนที่ เกี่ ยวกับกำรติ ดตัง้ งำนประกอบ บำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ ำ หรือเครื่องจักรไฮโดรลิ ก หรือทำงำนในสถำนที่มีควำมเสี่ยงสูง
หรืองำนใช้ แรงงำนอื่ น ๆ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงงำนบริ หำร งำนควบคุมดูแล งำนขำย หรืองำนประเภทกำร
จัดกำรหรืองำนประกอบอำหำร
10. ขณะที่ ผ้เู อำประกันภัยขับขี่รถจักรยำนยนต์โดยไม่มีใบอนุญำตขับขี่ที่ถกู ต้ องตำม
กฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ
11. ขณะที่ ผ้เู อำประกันภัยอยู่ในภำวะที่ เกี่ยวกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต
รวมถึงกำรติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
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TA2
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. การแพทย์ทางเลือก

หมายถึง

2. แพทย์แผนไทย

หมายถึง

3. แพทย์แผนจีน

หมายถึง

การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรัก ษาพยาบาล หรือ การป้ องกั น โรค
โดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์
แผนจีน หรือวิธกี ารอื่นๆ ทีม่ ใิ ช่การแพทย์แผนปจั จุบนั
แพทย์ไทยแผนโบราณที่ได้รบั ใบอนุ ญ าตถูกต้องตามกฎหมาย
ในการรัก ษาโรคโดยสมุ น ไพรไทย ซึ่ง แพทย์ไ ทยแผนโบราณ
ดังกล่ าวจะต้อ งไม่เ ป็ นผู้เ อาประกันภัย หุ้นส่ว นธุ รกิจ นายจ้าง
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง
ในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุ ญาตถูกต้อ งตามกฎหมายในการรักษาโรค
โดยสมุนไพร โดยการฝงั เข็ม และการจัดกระดูก แพทย์แผนจีน
ดังกล่ าวจะต้อ งไม่เ ป็ นผู้เ อาประกันภัย หุ้นส่ว นธุ รกิจ นายจ้าง
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง
ในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
ได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็ นเหตุให้ต้องได้รบั การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกในต่างประเทศไม่ว่าจะในฐานะผูป้ ว่ ยในหรือผูป้ ว่ ยนอก
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทน สาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงิน
เอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเพือ่ การรักษาพยาบาลทีค่ ุม้ ครอง มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา เช่น ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรักษาทัวไป
่ ค่าผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทาศัลยกรรมและหัตถการ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสญ
ั ญีแพทย์ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทันตแพทย์ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ
2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่าย
ในการแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพือ่ การให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและ
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พยาธิวทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธพี เิ ศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่าย
ในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสน้ิ เปลืองทางการแพทย์
(เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที่พกั รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาหรับการเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปหรือมาจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจาเป็นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม จัดให้สาหรับผูป้ ว่ ย และค่าการพยาบาลประจาวัน
6. ค่าอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าหัตถการทางการแพทย์
7. บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม เพือ่
7.1 การรักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้อง
ใน การจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั ปลอม
7.2 ค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ การรัก ษาอัน จ าเป็ น ต่ อ การออกเสีย งตามธรรมชาติอ ัน
เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดทาเพื่อใส่ฟนั ปลอม และฟนั
ปลอม
8. บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อคน
ต่อ อุบัติเ หตุแ ต่ล ะครัง้ ในกรณี ก ารบาดเจ็บเนื่อ งจากประสบอุบัติเ หตุใ นต่างประเทศ และจาเป็ นต้อ งรัก ษา
โดยแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนจีน ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยได้มกี ารขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดจากบุคคลใด หรือ
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ ะเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษทั บริษทั จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจานวนที่เกิน
กว่าจานวนทีเ่ บิกคืนได้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำล (TA2)
เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุคคลดังกล่ าวแล้ว แต่กรณีจะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
หรือคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
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4. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
5. ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้เ อาประกันภัย พร้อ มรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยลง
ลายมือชื่อ
6. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิก ารอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี ารรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล (TA2) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่สืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยที่เป็ นมำตัง้ แต่กำเนิ ด
3. กำรรักษำตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนำมัย กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพัก
ฟื้ น กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรักษำใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่ เกี่ยวกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต รวมถึงกำร
ติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
6. กำรรักษำใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรตัง้ ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก
ซ้อนจำกกำรตัง้ ครรภ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิ เครำะห์และกำรรักษำ) กำรทำ
หมันหรือกำรคุมกำเนิ ด
7. กำรรักษำพยำบำลที่ ไม่ได้ เป็ นกำรรักษำแผนปั จจุบนั รวมถึง กำรแพทย์ทำงเลือก
(Alternative Treatment)
8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์ เที ยมทุกชนิ ด (เวชภัณฑ์ 2) เช่ น ไม้เท้ ำ ไม้คำ้ ยัน แว่นตำ
เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิ ด เก้ำอี้
รถเข็น เป็ นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับอุปกรณ์ดงั กล่ำว
9. กำรบริ กำรหรือกำรผ่ำตัดเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วยที่ไม่จำเป็ นอันเกิ ดขึ้น
เพื่อหวังผลกำไรหรือเพื่อกำรฉ้ อโกงจำกกรมธรรม์ประกันภัย
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10. กำรรักษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูกผม
หรือกำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่
เป็ นกำรผ่ำตัดตกแต่งที่จำเป็ นต้องกระทำอันเป็ นผลจำกกำรเกิ ดอุบตั ิ เหตุเพื่อให้อวัยวะดังกล่ำวสำมำรถ
กลับมำทำงำนได้อย่ำงเดิ ม
11. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ กำรทำงทันตกรรมหรือเหงือก
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค ยกเว้นกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้ำ
ภำยหลังกำรถูกสัตว์ทำร้ำย และวัคซีนป้ องกันบำดทะยัก ภำยหลังได้รบั บำดเจ็บ
13. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่ เกิ ดจำกแพทย์ที่เป็ นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกันภัย
14. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ หรือ
14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
15. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร์ ร่มบิ น เครื่องร่อน ขณะกำลังขึ้นหรือกำลัง
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จมพ์
ั ๊ ดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ (เว้นแต่
กำรโดดร่มและกำรดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ ที่กระทำเพื่อรักษำชีวิต )
16. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
17. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ เป็ นพนั กงำน
ประจำอำกำศยำนใด ๆ
18. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิ ด
กำรทะเลำะวิ วำท
19. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก่ ออำชญำกรรมที่ มีควำมผิ ดสถำนหนั ก
หรือขณะที่ถกู จับกุม หรือหลบหนี กำรจับกุม
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TA3
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทย
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
การแพทย์ทางเลือก

หมายถึง

การตรวจวินิ จ ฉั ย การรัก ษาพยาบาล หรือ การป้ องกัน โรค
โดยวิธกี ารแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์
แผนจีน หรือวิธกี ารอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่การแพทย์แผนปจั จุบนั

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
ได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ง เกิด ขึน้ ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ขณะเดินทางในต่างประเทศจนเป็ นเหตุให้ต้องได้รบั การรักษาต่อเนื่องหรือ
การติดตามอาการในประเทศไทย โดยจากัดระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาลดังนี้
1. กรณี ผู้เ อาประกันภัยไม่ เ คยรับการรัก ษาพยาบาลส าหรับการบาดเจ็บหรือ การเจ็บ ป่ ว ย
ดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้ อาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 2 วันนับจาก
วันทีเ่ ดินทางกลับถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ ต้องไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้รบั
การรักษาพยาบาลเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม เพือ่
1.1 การรักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั ปลอม
1.2 ค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ การรัก ษาอัน จ าเป็ น ต่ อ การออกเสีย งตามธรรมชาติอ ัน
เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั
ปลอม
2. กรณี ท่ีผู้เ อาประกันภัยได้รบั การรักษาพยาบาลตัง้ แต่อยู่ในต่างประเทศผู้เ อาประกันภัย
มีกาหนดเวลาไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยที่จะรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องใน
ประเทศไทย
บริษัท จะชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยจากการบริก ารทางทัน ตกรรมต่ อ เนื่ อ งในประเทศไทยที่
ผูเ้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการบริการทางทัน
ตกรรมที่ต่างประเทศ (ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล) จะต้องไม่เกิน 10,000
บาทโดยคุม้ ครองค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม เพือ่
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2.1 การรักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั ปลอม
2.2 ค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ การรัก ษาอัน จ าเป็ น ต่ อ การออกเสีย งตามธรรมชาติอ ัน
เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั
ปลอม
ทัง้ นี้ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตามจานวน
เงินทีต่ อ้ งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยได้มกี ารขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดจากบุคคลใด หรือ
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ ะเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษทั บริษทั จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจานวนที่เกิน
กว่าจานวนทีเ่ บิกคืนได้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศ
ไทย (TA3) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุคคลดังกล่ าวแล้ว แต่กรณีจะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
หรือคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
5. ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้เ อาประกันภัย พร้อ มรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยลง
ลายมือชื่อ
6. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้ องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่ว นที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัส ดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกัน ภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จทีม่ กี ารรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทย (TA3)
เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่สืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยที่เป็ นมำตัง้ แต่กำเนิ ด
3. กำรรักษำตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนำมัย กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพัก
ฟื้ น กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรักษำใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
4. กำรรักษำโรคหรือ ภำวะที่ เกี่ย วกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครีย ด วิ กลจริ ต รวมถึง
กำรติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
6. กำรรักษำใด ๆ ที่ เกี่ ย วกับกำรตัง้ ครรภ์ รวมถึง กำรคลอดบุตร กำรแท้ ง บุตร โรค
แทรกซ้อนจำกกำรตัง้ ครรภ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิ เครำะห์และกำรรักษำ) กำร
ทำหมันหรือกำรคุมกำเนิ ด
7. กำรรักษำพยำบำลที่ ไม่ได้เป็ นกำรรักษำแผนปั จจุบนั รวมถึง กำรแพทย์ทำงเลือก
(Alternative Treatment)
8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์ เที ยมทุ กชนิ ด (เวชภัณฑ์ 2) เช่ น ไม้เท้ ำ ไม้คำ้ ยัน แว่นตำ
เครื่องช่ วยให้ ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิ ด เก้ำอี้
รถเข็น เป็ นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับอุปกรณ์ดงั กล่ำว
9. กำรบริ ก ำรหรื อ กำรผ่ ำ ตัด เกี่ ย วกับ กำรบำดเจ็บ หรื อ กำรเจ็บ ป่ วยที่ ไ ม่ จ ำเป็ นอัน
เกิ ดขึ้นเพื่อหวังผลกำไรหรือเพื่อกำรฉ้ อโกงจำกกรมธรรม์ประกันภัย
10. กำรรักษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery) เว้น
แต่ เป็ นกำรผ่ ำตัดตกแต่ งที่ จ ำเป็ นต้ องกระท ำอันเป็ นผลจำกกำรเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ เพื่ อให้ อวัยวะดัง กล่ ำว
สำมำรถกลับมำทำงำนได้อย่ำงเดิ ม
11. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ กำรทำงทันตกรรมหรือเหงือก
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค ยกเว้นกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้ำ
ภำยหลังกำรถูกสัตว์ทำร้ำย และวัคซีนป้ องกันบำดทะยัก ภำยหลังได้รบั บำดเจ็บ
13. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่ เกิ ดจำกแพทย์ที่เป็ นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกันภัย
14. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ หรือ
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14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
15. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะกำลังขึ้นหรือกำลัง
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จมพ์
ั ๊ ดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ ที่กระทำเพื่อรักษำชีวิต )
16. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
17. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เป็ นพนั กงำน
ประจำอำกำศยำนใด ๆ
18. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้
เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
19. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่ มีควำมผิ ดสถำนหนั ก
หรือขณะที่ถกู จับกุม หรือหลบหนี กำรจับกุม

หมายเหตุ บริษทั จะกาหนดให้มขี อ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยก็ต่อเมือ่ กาหนดให้
ความคุม้ ครองการรักษาพยาบาลแล้วเท่านัน้
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TA4
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิ นและกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศไทย
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
ได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ และจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธที ่ี
เหมาะสมกับความจาเป็ นตามความเห็นหรือคาแนะนาของผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉินเพื่อทาการรักษาทาง
การแพทย์ท่เี หมาะสม หรือเพื่อนาผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศไทยหรือ ประเทศภูมลิ าเนา บริษัทจะชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยหรือประเทศ
ภูมลิ าเนา โดยตรงให้แก่ผใู้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วิธีข องการเคลื่อ นย้า ยเพื่อ การรัก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น ถู ก ก าหนดวิธี ก าร รู ป แบบของการ
เคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทางโดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉิน ซึ่งรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอื่นทีเ่ หมาะสมตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง
การแพทย์
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ก าหนดนี้เป็ นค่ าใช้ จ่ายสาหรับการบริการซึ่งกาหนด และ/หรือ จัด
เตรียมการ โดยผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี
เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้ อาประกันภัยตามที่
ได้ระบุไว้ในทีน่ ้ี
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็ นผู้กาหนดวิธกี ารของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน รูปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ
ทางเรือ ทางบก หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอื่นทีเ่ หมาะสมตามความจาเป็ น
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ Travel Assist
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เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำร
รักษำพยำบำลฉุกเฉิ นและกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศไทย (TA4) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
1.1 ให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องรีบแจ้งบริษทั หรือ ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทราบ
โดยทันที
1.2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บในถิน่ ทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่น
เพื่อทาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลังจากนัน้ ทางผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาวิธี
ในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สาหรับการรักษาในขัน้ ต่อไป
2. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.2 สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
2.3 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการบริการใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั อนุมตั แิ ละจัดการโดยผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุ กเฉินที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รบั ประโยชน์ ได้สารองจ่ายไปก่อนสาหรับการบริการทัง้ หลายเหล่านัน้ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งต่อผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉินได้ แต่มเี หตุผลอันสมควรสาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นและไม่สามารถ
ควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในที่ใดทีห่ นึ่ง บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายในสภาวะการณ์เช่นเดียวกันที่ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉินกาหนด ทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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TA5
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
เสีย ชีว ิต ภายใน 30 วัน นั บ จากวัน ที่เ กิด การบาดเจ็บ หรือ เจ็บ ป่ ว ยที่เ กิด ขึ้น อย่ า งกะทัน หัน หรือ เฉี ย บพลัน
และไม่ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ใ นระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ บริษัทจะจ่าย
ค่ าใช้จ่ายในการทาศพ และค่ าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการจัดการเกี่ยวกับศพ เช่น ค่ าหีบศพ การดองศพ การ
ฌาปนกิจศพ ณ สถานทีท่ เ่ี สียชีวติ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐขิ องผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศไทยหรือประเทศ
ภูมลิ าเนา ซึ่งดาเนินการโดยผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากบริษทั และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
โดยตรงกับบริษทั แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ Travel Assist
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพผูเ้ อาประกันภัยที่ได้มกี ารสารองจ่ายไปก่อน บริษทั จะชดใช้คนื ให้แก่
ผู้รบั ประโยชน์ ต ามที่ระบุใ นกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผู้รบั ประโยชน์ ดงั กล่ าวเสี ยชีว ิตก่อ นหรือพร้อ มกับ
ผูเ้ อาประกันภัย หรือหากมิได้ระบุช่อื ผูร้ บั ประโยชน์ บริษทั จะชดใช้คนื ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย
ตามจานวนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการบริการต่าง ๆ
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพ
หรืออัฐิกลับประเทศไทย (TA5) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการบริการใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั อนุมตั แิ ละจัดการโดยผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุ ก เฉิ น ที่ผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ผู้ร ับ ประโยชน์ ไ ด้ส ารองจ่ า ยไปก่อ นส าหรับ การบริการทัง้ หลายเหล่ านัน้
ซึ่งไม่ส ามารถแจ้งต่อ ผู้ใ ห้บ ริก ารช่ว ยเหลือ ฉุ กเฉิ นได้ แต่มีเ หตุผ ลอันสมควรสาหรับค่ าใช้จ่ ายที่เ กิด ขึ้น
และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ ดทีห่ นึ่ง บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น
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ตามจริง แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายในสภาวะการณ์เช่นเดียวกันที่ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉินกาหนด ทัง้ นี้สูงสุ ด
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

Policy Wording TG International Extra -Individual- 07/20 v.1
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.
Page 27

Travel Guard International Extra
Policy Wording

TA6
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำโทรศัพท์ในกรณี ฉุกเฉิ น
ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะชดใช้สาหรับ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ว่ นตัวระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างการเดินทาง
อยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
ทัง้ นี้สงู สุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่ อ นไขและข้ อ กำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำโทรศัพท์ ในกรณี
ฉุกเฉิ น (TA6) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ห้บริการ ทีร่ ะบุถงึ เบอร์ผใู้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
4. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA7
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง

2.

บรรลุนิตภิ าวะ

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพีห่ รือน้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1. ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม ในฐานะผูป้ ่วยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทาให้ไม่สามารถ
เคลื่อ นย้า ยกลับ ประเทศไทยได้ และไม่ มีส มาชิก ของครอบครัว ที่บ รรลุ นิ ติภ าวะอยู่กับ ผู้เ อาประกัน ภัย ใน
ต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง
หรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมทัง้ จ่ายค่าที่พกั และค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท
ให้แ ก่ ส มาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นของผู้เ อาประกัน ภัย สูง สุ ด 2 คน ทัง้ นี้ สูง สุ ด ไม่ เ กิน จ านวนเงิน เอา
ประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เอา
ประกันภัยไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ ทัง้ นี้หากสมาชิกของครอบครัว หรือเพือ่ นของผูเ้ อาประกันภัย
ทีจ่ ะเดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทีเ่ กิดขึน้ จะต้อง
ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศนัน้ ๆ ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือผูแ้ ทน
ผูม้ อี านาจของผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน อาจเป็นผูด้ าเนินการจัดหาตั ๋วเครื่องบินไป-กลับชัน้ ประหยัด ตั ๋วรถไฟ
ชัน้ หนึ่งหรือตั ๋วเรือโดยสารสาหรับสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้ อาประกันภั ยจานวนสูงสุดไม่เกิน 2 คน
ในการเดินทางไปเยีย่ ม
2. ในกรณีผเู้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผู้ป่ว ยในในต่ า งประเทศติด ต่ อ กัน นานเกิน 5 วัน และอาการของผู้เ อาประกัน ภัยท าให้ไ ม่ ส ามารถ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยได้และมีสมาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ
บริษัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกของครอบครัวที่อยู่กบั ผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ จานวน 2 คน สูงสุดไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ สาหรับการเลื่อนหรือเปลี่ยนเที่ยวบินกลับประเทศ
ไทย และ
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2.2 ค่ า ที่พ ัก และอาหารที่เ กิด ขึ้น จริง และสมเหตุ ส มผลส าหรับ สมาชิก ของครอบครัว
ผูเ้ อาประกันภัยในช่วงระยะเวลาขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ความคุม้ ครองในข้อนี้ บริษทั จะจ่ายค่าทีพ่ กั
และอาหารตัง้ แต่วนั ที่ 6 ของวันทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นต้นไป
บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายไปจริงสาหรับการต้องอยู่เพือ่ การเยีย่ มนี้จนกว่าผูเ้ อาประกันภัยจะ
ได้รบั การรับรองโดยแพทย์ว่าสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทน
สาหรับผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยีย่ มผูป้ ่วยทีโ่ รงพยาบาลได้พร้อมกันทัง้ กรณีในข้อ 1 และ ข้อ
2 ข้างต้น
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำง
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ (TA7) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่ระบุถึงการเดินทางไปเยี่ยม
ผูเ้ อาประกันภัย (กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ใน
ฐานะผูป้ ว่ ยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลับประเทศไทยได้ และไม่มสี มาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ)
4. สาเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยม
ผู้เอาประกันภัย (กรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป้ ว่ ยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลับประเทศไทยได้ และไม่มสี มาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ)
5. รายงานแพทย์ผู้ทาการรักษาของผู้เ อาประกันภัยที่ระบุจานวนวันที่เ ข้ารับการรัก ษาตัว
ในโรงพยาบาลฐานะผูป้ ว่ ยใน
6. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหารที่เกิดขึ้นจริงของสมาชิก
ของครอบครัวหรือเพือ่ นทีเ่ ดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัย
7. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จ ที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
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แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัส ดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกัน ภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี ารรับรองยอดเงินที่ จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA8
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
ให้ค วามคุ้มครองกรณี ผู้เ อาประกันภัย จาเป็ นต้อ งพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผู้ป่ว ยในในระหว่ างระยะเวลาเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือ การเจ็บป่ว ยที่เ กิด ขึ้น
อย่ า งกะทัน หัน หรือ เฉี ย บพลัน และไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้ท่ีเ กิด ขึ้น ตามความจ าเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ นจานวน 3,000 บาทต่อวัน
นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ว่ ยใน และในกรณี
ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งเข้า รับ การรัก ษาต่ อ ในประเทศไทย ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งเข้า พัก รัก ษาตัว ต่ อ ใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่วยใน และบริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผู้
เอาประกันภัยเป็ น จานวน 1,000 บาทต่อ วัน โดยจะจ่า ยเงินชดเชยให้ภ ายหลัง ระยะเวลาที่เ ข้า รักษาตัว ใน
โรงพยาบาลแล้ว
ทัง้ นี้บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนชดเชยรายวันรวมสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากผู้เ อาประกัน ภัย บาดเจ็บ หรือ เจ็บ ป่ ว ยที่เ กิด ขึ้น อย่า งกะทัน หัน หรือ เฉีย บพลัน และไม่
สามารถคาดการณ์ได้ซ่งึ ต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจาเป็ นทางการแพทย์
ในฐานะผูป้ ่วยใน แต่เนื่องจากวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานัน้ ผู้เอาประกันภัยไม่จาเป็ นต้อง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย
จานวนหนึ่งวัน (1 วัน) สาหรับการตรวจรักษาทีเ่ กิดขึน้ โดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้
1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดก้อนเนื้อทีเ่ ต้านม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชิน้ เนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
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12. การเจาะช่องเยื่อหุม้ ไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะช่อ งเยื่อ หุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic
Paracentesis)
14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16. การตัดชิน้ เนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)
(บริษทั สามารถระบุการผ่าตัดหรือหัตถการเพิม่ เติมได้ ตามวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์)
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับ
กำรรักษำตัวในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8)เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุคคลดังกล่ าวแล้ว แต่กรณีจะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
3. สาเนาใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายหรือสาเนาใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
5. ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนของผู้เ อาประกัน ภัย พร้อ มรับรองส าเนาถู กต้อ งโดยลง
ลายมือชื่อ
6. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับกำรรักษำตัว
ในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยที่เป็ นมำตัง้ แต่กำเนิ ด
3. กำรรักษำตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนำมัย กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพัก
ฟื้ น กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรักษำใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่ เกี่ยวกับทำงจิ ต ประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต รวมถึงกำร
ติ ดสำรเสพติ ด หรือโรคทำงพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
6. กำรรักษำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรตัง้ ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก
ซ้ อนจำกกำรตัง้ ครรภ์ กำรแก้ไขปั ญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิ เครำะห์และกำรรักษำ) กำรทำ
หมันหรือกำรคุมกำเนิ ด
7. กำรรัก ษำพยำบำลที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นกำรรัก ษำแผนปั จ จุ บ ัน รวมถึ ง กำรรัก ษำแพทย์
ทำงเลือก (Alternative Treatment)
8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์ เที ยมทุกชนิ ด (เวชภัณฑ์ 2) เช่ น ไม้เท้ ำ ไม้คำ้ ยัน แว่นตำ
เครื่ อ งช่ วยให้ ไ ด้ ยิ น (Hearing Aid) เครื่องช่ วยกำรพูด (Speech Device) เครื่ อ งกระตุ้ นหัวใจทุ ก ชนิ ด
เก้ำอี้รถเข็น เป็ นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับอุปกรณ์ดงั กล่ำว
9. กำรบริ กำรหรือกำรผ่ำตัดเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วยที่ไม่จำเป็ นอันเกิ ดขึ้น
เพื่อหวังผลกำไรหรือเพื่อกำรฉ้ อโกงจำกกรมธรรม์ประกันภัย
10. กำรรักษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery)
เว้นแต่เป็ นกำรผ่ำตัด ตกแต่ งที่ จำเป็ นต้ องกระทำอันเป็ นผลจำกกำรเกิ ดอุบตั ิ เหตุเพื่อให้ อวัยวะดังกล่ำว
สำมำรถกลับมำทำงำนได้อย่ำงเดิ ม
11. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ กำรทำงทันตกรรมหรือเหงือก
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค ยกเว้นกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้ำ
ภำยหลังกำรถูกสัตว์ทำร้ำย และวัคซีนป้ องกันบำดทะยักภำยหลังได้รบั บำดเจ็บ
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่เ กิ ดจำกแพทย์ที่เป็ นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็ น
บิดำ มำรดำคู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกันภัย
14. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ ได้
หรือ
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14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
15. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะกำลังขึ้นหรือกำลัง
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จมพ์
ั ๊ ดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ ที่กระทำเพื่อรักษำชีวิต )
16. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
17. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เป็ นพนั กงำน
ประจำอำกำศยำนใด ๆ
18. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้
เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
19. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่ มีควำมผิ ดสถำนหนั ก
หรือขณะที่ถกู จับกุม หรือหลบหนี กำรจับกุม
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TA9
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์กลับประเทศไทย
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
สมาชิกของครอบครัว

บรรลุนิตภิ าวะ

หมายถึง

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพีห่ รือน้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัยได้ร ับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ต้อ งเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่ างประเทศ เนื่องจากการบาดเจ็บหรือ การ
เจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และไม่มสี มาชิกของครอบครัวหรือผู้ใหญ่ท่บี รรลุนิติ
ภาวะอยู่กบั ผูเ้ ยาว์ทอ่ี ายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ของผูเ้ อาประกันภัยทีอ่ อกเดินทางจากประเทศไทยไปพร้อมกับผู้
เอาประกันภัยและอยู่ในกาหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) เดียวกัน บริษัทจะจ่ายค่าที่พกั และค่าอาหาร
สูงสุดวันละ 10,000 บาท ค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยหนึ่งคน เพื่อร่วมเดินทางพร้อ มกับ
ผู้เยาว์นัน้ กลับมายังประเทศไทย ทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์
กลับประเทศไทย (TA9) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีร่ ะบุถงึ การเดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
4. สาเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
5. กาหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้ อาประกันภัยและผูเ้ ยาว์
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6. รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
7. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหารที่เกิดขึ้นจริงของสมาชิก
ของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
8. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงิน ที่จ่า ยไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกัน ภัยไปเรีย กร้อ งส่ว นที่ข าดจากผู้ร ับประกัน ภัยร ายอื่น
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
ให้ผู้เ อาประกัน ภัย ส่ ง ส าเนาใบเสร็จ ที่มีก ารรับ รองยอดเงิน ที่จ่ า ยจากสวัส ดิก ารของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA10
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยกำรเลื่อนหรือกำรบอกเลิ กกำรเดิ นทำง
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.สมาชิกของครอบครัว

2.การบาดเจ็บสาหัสหรือการ
เจ็บปว่ ยหนัก

หมายถึง

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพีห่ รือน้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การบาดเจ็ บ สาหัส หรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยหนั ก ที่ ไ ด้ ร ับ การรั ก ษา
โดยแพทย์ ท่ี มี ใ บอนุ ญ าตประกอบโรคศิ ล ป์ ตามกฎหมาย
และวินิจฉัยว่ าการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักนัน้ เป็ น
อันตรายแก่ชวี ติ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้
ให้ความคุม้ ครองแก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการเลื่อนหรือการบอก
เลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทางจากประเทศไทย (ยกเว้นสาเหตุ
ตามข้อ 5 และ 6) และเกิดขึน้ ภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาประกันภัยมีผลบังคับแล้ว อันมีสาเหตุมาจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ได้รบั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ทีไ่ ด้รบั การยืนยันจากแพทย์
ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่สมควรเดินทางตามกาหนดการ
2. สมาชิ ก ของครอบครัว ของผู้ เ อาประกัน ภัย เสีย ชี ว ิต ได้ ร ับ การบาดเจ็ บ สาหัส หรือ
การเจ็บปว่ ยหนัก ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
3. ได้รบั หมายเรียกให้เป็นพยานทีศ่ าล หรือได้รบั หมายใด ๆ จากศาล
4. การเกิดการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน การจลาจล สงครามกลางเมือง ทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทย ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือ การควบคุ มของผู้เอาประกันภัย ทาให้ไม่สามารถเดิน ทาง
ตามกาหนดการได้
5. เมื่อทีพ่ กั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ รบั ความเสียหาย
ร้ายแรงจากเหตุไ ฟไหม้ หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อ นวันออกเดินทางทาให้ผู้เอาประกันภัยไม่
สามารถเดินทางตามกาหนดเวลาได้
6. เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที่น าไปสู่ ก ารปิ ด น่ า นฟ้ า หรือ สนามบิน หลายแห่ ง ภายใน 1 สัป ดาห์
ก่อนวันออกเดินทางทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดเวลาได้
ค่าทดแทนที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ได้แก่ เงินมัดจา ค่า
เดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
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ประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายซึง่ ไม่ได้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น
บริษทั จะชดใช้ให้ตามความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้ นี้ ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนัน้ และผู้เอำประกันภัยคนใดคนหนึ่ ง
ไม่อำจเรียกร้องค่ำทดแทนสำหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้ จ่ำยกำรเลื่อนหรือกำรบอกเลิ ก
กำรเดิ นทำง ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวันเดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิ น
และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยกำรเลื่อนหรือ
กำรบอกเลิ กกำรเดิ นทำง (TA10) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบเสร็จรับเงินจากบริษทั ทัวร์ หรือสายการบิน ค่าที่พกั อาหาร ซึ่งระบุจานวนเงินที่เรียก
เก็บ และเอกสารการได้รบั การคืนเงิน หรือเอกสารทีร่ ะบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
3. ใบรับ รองแพทย์ (กรณี ท่ีต้อ งยกเลิกหรือ เลื่อ นการเดิน ทางเนื่ อ งจากการบาดเจ็บ หรือ
การเจ็บปว่ ยของผูเ้ อาประกันภัย การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บปว่ ยหนักของสมาชิกของครอบครัว)
4. สาเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัวของ
ผูเ้ อาประกันภัย)
5. เอกสารทางกฎหมายทีแ่ สดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาสูติ
บัตร ทะเบียนสมรส (กรณีท่บี ุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย หรือประสบอุบตั เิ หตุ หรือเสียชีวติ และเป็ นสาเหตุให้
ต้องมีการบอกเลิกการเดินทาง)
6. เอกสารหมายเรียกจากศาล (กรณีได้รบั หมายเรียกให้เป็ นพยานทีศ่ าล หรือได้รบั หมายใด ๆ
จากศาล)
7. หนังสือรับรองจากสายการบิน (กรณีการเกิดการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน หรือ
กรณีเหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง)
8. ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ และสาเนาทะเบียนบ้านทีเ่ กิดเหตุ (กรณีท่ี
พักอาศัยของผูเ้ อาประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยในประเทศไทยได้รบั ความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ หรือ
ภัยธรรมชาติ)
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9. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่ ห ากผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ การชดใช้จ ากการประกัน ภัย อื่น มาแล้ว ให้ ผู้เ อาประกัน ภัย ส่ง ส าเนาใบเสร็จ
ทีม่ กี ารรับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้ จ่ำยกำรเลื่อนหรือกำรบอกเลิ ก
กำรเดิ นทำง (TA10) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเลื่อนหรือกำร
บอกเลิ กกำรเดิ นทำงอันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบำล
2. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
3. กำรยกเลิ กหรือกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงที่ ผ้เู อำประกันภัยทรำบล่วงหน้ ำก่ อนกำรขอเอำ
ประกันภัยนี้
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่เกี่ยวกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต รวมถึงกำร
ติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
5. กำรกระท ำที่ ผิ ด กฎหมำยของผู้เ อำประกัน ภัย หรื อ ผู้เ อำประกัน ภัย ถูก ด ำเนิ น
คดีอำญำ
6. กำรล้มละลำย กำรขำดสภำพคล่องในกำรชำระหนี้ สิน หรือกำรขำดกำรชำระหนี้ สิน
ของบริ ษทั จัดกำรท่องเที่ยวหรือผู้ทำกำรขนส่งอันเป็ นสำเหตุให้มีกำรบอกเลิ กกำรเดิ นทำง
7. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยใด ๆ ที่ ไ ด้ ร ับ ควำมคุ้ ม ครองตำมกรมธรรม์
ประกันภัยอื่นที่ยงั มีผลบังคับ หรือโครงกำรของรัฐบำล หรือกำรที่จะได้รบั กำรชดใช้จำกแหล่งอื่ น ได้แก่
โรงแรม สำยกำรบิ น บริ ษทั จัดกำรท่องเที่ยว หรือผู้ดำเนิ นกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรเดิ นทำง อำหำร และ
ที่พกั
8. ผู้เอำประกันภัยทำประกันภัยนี้ ล่วงหน้ ำน้ อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันออกเดิ นทำง (ยกเว้น
กรณี กำรเสียชีวิตจำกอุบตั ิ เหตุ หรือกำรบำดเจ็บสำหัสจำกอุบตั ิ เหตุของผู้เอำประกันภัย หรือสมำชิ กของ
ครอบครัว)
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TA11
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวันเดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิ น
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.
สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

2.

การบาดเจ็บสาหัส
หรือการเจ็บปว่ ยหนัก

หมายถึง

3.

ภัยธรรมชาติ

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ
น้ อ งร่ ว มบิดามารดาเดียวกัน ของผู้เ อาประกัน ภัย และบิด า
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การบาดเจ็ บ สาหัส หรือ การเจ็ บ ป่ ว ยหนั ก ที่ ไ ด้ ร ับ การรัก ษา
โดยแพทย์ท่ีมีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ ต ามกฎหมายและ
วินิ จ ฉั ย ว่ า การบาดเจ็ บ สาหัส หรือ การเจ็ บ ป่ ว ยหนั ก นั ้น เป็ น
อันตรายแก่ชวี ติ
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากจานวนวันเดินทาง
ของผูเ้ อาประกันภัยถูกลดจานวนลงภายหลังจากได้เริม่ ต้นเดินทางและผูเ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศ
ไทยก่อนกาหนดเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ผู้เอาประกันภัยได้ร ับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วยที่ได้ร ับการยืนยันจากแพทย์ว่ า การ
เดินทางต่ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทาให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
2. สมาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ ว มเดินทางเสียชีว ิต หรือ ได้ร ับการบาดเจ็บสาหัส หรือ
เจ็บปว่ ยหนัก ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
3. เครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้
4. ภัย ธรรมชาติ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้น ณ สถานที่ ท่ี อ ยู่ ใ นแผนการเดิ น ทาง ท าให้ ผู้ เ อาประกัน ภั ย
ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองทีไ่ ม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ เกิดขึน้ ณ สถานทีท่ อ่ี ยู่ในแผนการเดินทาง หรือ
6. การถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
7. เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิ ดน่ านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง
บริษัทจะชดใช้ค่ าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ร ะบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิม่ ขึ้นโดยทางเครื่องบิน ทางบก หรือทางเรือ
(ค่ า โดยสารชัน้ ประหยัด ) และค่ า ที่พ ัก ที่เ กิด ขึ้น และ/หรือ ค่ า ที่พ ัก ที่ไ ด้จ่ า ยไปล่ ว งหน้ า ที่ผู้เ อาประกัน ภัย
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ต้อ งถู ก ริบมัดจ าหลัง จากเริ่มต้นการเดินทางอันเป็ น ผลมาจากสาเหตุข้า งต้น แต่ไม่รวมถึงค่ าตั ๋วเครื่อ งบิน
หรือค่าเดินทางใด ๆ สาหรับการเดินทางกลับประเทศไทยตามกาหนดการเดิม
ทัง้ นี้ ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดการลดวันเดินทางนัน้ และผู้เอำประกันภัยคนใดคนหนึ่ งไม่อำจเรียกร้องค่ำ
ทดแทนส ำหรับข้ อ ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรลดจำนวนวันเดิ นทำง รวมถึ ง กำรจี้
เครื่ อ งบิ น ข้ อ ตกลงคุ้ม ครองผลประโยชน์ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกำรเลื่ อ นหรื อ กำรบอกเลิ ก กำรเดิ น ทำง และ
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้อ กำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรลด
จำนวนวันเดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิน (TA11) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาตั ๋วเครื่องบินล่าสุดทีซ่ อ้ื พร้อมใบเสร็จรับเงิน
3. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทาง
เข้า-ออก แทน
4. ส าเนาหนั ง สือ เดิน ทางของสมาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ ว มเดิ น ทางไปด้ ว ยกั น
ที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบ
อัตโนมัตโิ ปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทางเข้า-ออก (กรณีต้องลดจานวนวันเดินทาง
เนื่องจากสมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมเดินทางเสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปว่ ยหนัก)
5. ใบรับรองแพทย์ (กรณี ท่ีต้อ งลดจ านวนวันเดิน ทางเนื่อ งจากผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ การ
บาดเจ็ บ หรือ เจ็ บ ป่ ว ย และกรณี ก ารบาดเจ็ บ สาหัส หรือ เจ็ บ ป่ ว ยหนั ก ของสมาชิ ก ของครอบครัว หรือ
เพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกัน)
6. สาเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัวหรือ
เพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกัน)
7. เอกสารทางกฎหมายทีแ่ สดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาสูติ
บัตร ทะเบียนสมรส (กรณีท่บี ุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย หรือประสบอุบตั เิ หตุ หรือเสียชีวติ และเป็ นสาเหตุให้
ต้องมีการลดจานวนวันเดินทาง)
8. เอกสารหลักฐานการแสดงว่าเป็ นผูร้ ่วมเดินทาง (กรณีเสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บสาหัส
หรือเจ็บปว่ ยหนักของเพือ่ นร่วมเดินทางและเป็นสาเหตุให้ตอ้ งมีการลดจานวนวันเดินทาง)
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9. หนั ง สือ รับ รองการถู ก กัก ด่ า นกัก กัน เชื้อ โรค (กรณี ก ารถู ก กัก ด่ า นกัก กัน เชื้อ โรคตาม
คาแนะนาของแพทย์และเป็นสาเหตุให้ตอ้ งมีการลดจานวนวันเดินทาง)
10. หนังสือรับรองจากสายการบิน (กรณีเครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้ หรือเหตุการณ์
ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง)
11. หลักฐานการเกิดภัยธรรมชาติซ่งึ เกิดขึ้น ณ สถานทีท่ อ่ี ยู่ในแผนการเดินทาง (กรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้)
12. ส าเนาบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น เดิ ม และส าเนาบั ต รโดยสาร เครื่ อ งบิ น ล่ า สุ ด ที่ ซ้ื อ
พร้อมใบเสร็จรับเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครื่องบิน
13. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึง
การจีเ้ ครื่องบิน และเอกสารการได้รบั การคืนเงิน หรือเอกสารทีร่ ะบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
14. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวันเดิ นทำง
รวมถึงกำรจี้เครื่องบิน (TA11) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรลดจำนวนวันเดิ นทำงอันเกิ ดจำก
หรือสืบเนื่ องจำก โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
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TA12
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ
น้ อ งร่ ว มบิดามารดาเดียวกัน ของผู้เ อาประกัน ภัย และบิด า
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส

ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในกรณีทก่ี ารเดินทาง
ของผูเ้ อาประกันภัยถูกขัดขวางและผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามตารางทีก่ าหนดไว้ หรือยังคงต้องอยู่
ต่อในต่างประเทศก่อนทีจ่ ะเดินทางกลับประเทศไทยตามกาหนดการเดิมโดยตรงจากประเทศนัน้ อันเนื่องจาก
1. การถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
2. ผูเ้ อาประกันภัย สมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน หรือ
น้อยกว่า 5 วันแต่แพทย์มคี าแนะนาว่าไม่ควรเดินทาง
บริษัทจะชดใช้ค่ าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ร ะบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยที่เพิม่ ขึ้นโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทาง
โดยรถไฟชัน้ หนึ่ง ค่าเดินทางทางเรือ หรือรถโดยสารสาธารณะที่มตี ารางเดินทางแน่ นอน แต่ไม่รวมถึงการ
เดินทางโดยรถแท็กซี่
2. เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าทีพ่ กั ทีผ่ เู้ อาประกันภัยจ่ายไปล่วงหน้า
ก่อ นการเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ที่ผู้เ อาประกันภัยต้อ งถู กริบมัดจ าหลัง จากเริ่มต้นการเดิน ทาง
อันเป็นผลมาจากสาเหตุขา้ งต้น
เงื่ อ นไขและข้ อ ก ำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้ อตกลงคุ้ม ครองผลประโยชน์ ค่ ำ ใช้ จ่ ำยเมื่ อ กำร
เดิ นทำงหยุดชะงัก (TA12) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
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2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. ส าเนาหนั ง สือ เดิน ทางของสมาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ ว ม เดิ น ทางไปด้ ว ยกั น
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ (กรณีการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหยุดชะงักเนื่องจากสมาชิก
ของครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล)
4. สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันหน้าทีม่ ี
ตราประทับระบุวนั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ
โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุว นั ที่เ ดินทางเข้า -ออก (กรณีการเดิน ทางของผู้เ อาประกันภัย
หยุ ด ชะงัก เนื่ อ งจากสมาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ ว มเดิน ทางไปด้ว ยกัน ต้ อ งเข้า รับ การรัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล)
5. หนังสือรับรองการถูกกักด่านกักกันเชื้อโรค หรือใบรับรองแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัย (กรณี
การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหยุดชะงักเนื่องจากการถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์)
6. ใบรับรองแพทย์ของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นทีเ่ ดินทางไปด้วยกัน (กรณีการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหยุดชะงัก เนื่อ งจากสมาชิกของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ว มเดินทางไปด้ว ยกันต้อ งเข้า รับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล)
7. ส าเนาบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น เดิ ม และส าเนาบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ล่ า สุ ด ที่ ซ้ื อ
พร้อมใบเสร็จรับเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการเดินทางหยุดชะงัก
8. ใบเสร็จ รับ เงิน ต้ น ฉบับ ส าหรับ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางกลับ ประเทศไทยที่เ พิ่ม ขึ้น
โดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง ค่าเดินทางทางเรือ หรือรถโดยสารสาธารณะ
9. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ สาหรับเงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าทีพ่ กั ที่
ผู้เอาประกันภัยจ่ายไปล่วงหน้าก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย และเอกสารการได้รบั การคืนเงิน หรือ
เอกสารทีร่ ะบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้ จากสวัส ดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกัน ภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี ารรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA13
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดิ นทำง
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
ให้ความคุม้ ครองความล่าช้าในการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะทีผ่ ู้เอาประกันภัยได้เตรียมการไว้ว่า
จะใช้เ ดินทางออกนอกประเทศไทยหรือเดินทางกลับสู่ประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเ ทศ โดย
คานวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดินทางเดิมกับเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะนัน้ สามารถออก
เดินทางได้จริงหรือเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะทดแทนออกเดินทางได้แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งเกิด
ความล่าช้าเป็ นเวลาตัง้ แต่ 6 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือ
การนัด หยุ ด งานโดยลู ก จ้า งของยานพาหนะสาธารณะหรือ การนั ด หยุ ด การปฏิบัติง านอื่น โดยลู ก จ้า งของ
ยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให้ไม่สามารถเดินทางได้
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สาหรับการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน้ ทุกเวลา 6 ชัวโมงเต็
่
มต่อเนื่องของความล่าช้า แต่ไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำร
เดิ นทำง (TA13) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. ตั ๋วเครื่องบิน และ Boarding Pass หรือหลักฐานทีร่ ะบุระยะเวลาการเดินทาง
4. หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด ทีย่ นื ยันจากสายการบิน บริษทั ผูข้ นส่ง ท่าอากาศยาน
หรือผู้มอี านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนัน้ ระบุถึงสาเหตุของการเดินทางล่าช้าในการเดินทาง หรือ
ระยะเวลาของการล่าช้า
5. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดิ นทำง
(TA13) เท่ำนัน้ )
กำรประกัน ภัย ตำมข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองนี้ ไม่ คุ้ ม ครองกำรล่ ำ ช้ ำ ของเครื่ อ งบิ น หรื อ
ยำนพำหนะสำธำรณะ อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. กำรล่ำช้ำจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1.1 ผู้เอำประกันภัยไม่ได้รำยงำนตัวกับสำยกำรบิ นหรือบริ ษทั ยำนพำหนะสำธำรณะ
ภำยในเวลำที่กำหนด
1.2 กำรนัดหยุดงำน หรือกำรประท้ วงของพนักงำนหรือลูกจ้ำงสำยกำรบิ นหรือของ
ท่ ำอำกำศยำน หรื อ บริ ษัท ยำนพำหนะสำธำรณะ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นก่ อ นหรื อ ขณะที่ ผ้ เู อำประกันภัย ขอเอำ
ประกันภัยกำรเดิ นทำงนี้
1.3 กำรล่ำช้ำที่เกิ ดขึ้นจำกกำรยกเลิ กบริ กำรของสำยกำรบิ นหรือบริ ษทั ยำนพำหนะ
สำธำรณะ โดยคำสังหรื
่ อคำแนะนำจำกรัฐบำลประเทศนัน้ ๆ
1.4 ควำมล่ำช้ำที่ผ้เู อำประกันภัยได้ทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรขอเอำประกันภัย
2. ในกรณี ที่ผ้เู อำประกันภัยถูกสำยกำรบิ นปฏิ เสธกำรขึ้นยำนพำหนะสำธำรณะด้ วย
สำเหตุใด ๆ ก็ตำม
3. ในกรณี ที่ผ้ใู ห้ บริ กำรยำนพำหนะสำธำรณะที่ ผ้เู อำประกันภัยจะใช้เดิ นทำง ได้มีกำร
แจ้งเปลี่ย นแปลงเวลำหรือยกเลิ ก ล่วงหน้ ำมำกกว่ำ 24 ชัวโมงจำกตำรำงเวลำเดิ
่
นทำงเดิ มและผู้เอำ
ประกันภัยได้รบั กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลำหรือยกเลิ กดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว
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TA14
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำรเครื่องบิ นอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบินจำหน่ ำยบัตรโดยสำร
เกิ นจำนวนที่นัง่
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ในกรณี ท่ีผู้เ อา
ประกันภัยได้มกี ารจองตั ๋วเครื่องบินล่วงหน้าและพลาดการโดยสารเครื่อ งบินสาหรับการออกนอกประเทศไทย
หรือเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสายการบินมีการจาหน่ายบัตร
โดยสารเกิน จ านวนที่นัง่ ซึ่ง ได้ร ับ การยืน ยัน การจองจากสายการบิน แล้ว และสายการบิน ไม่ มีย านพาหนะ
ทางเลือกอื่นใดเพื่อทีจ่ ะให้ผเู้ อาประกันภัยใช้โดยสารทดแทนได้ภายในระยะเวลาตัง้ แต่ 6 ชัวโมง
่
ติดต่อกันโดย
คานวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดินทางเดิมกับเวลาจริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยออกเดินทาง บริษทั จะ
จ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยทีต่ ามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์ ต ำมข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองนี้ จ ะจ่ ำ ยเพี ย งเหตุ ก ำรณ์ เ ดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ กำร
เดิ นทำงออกจำกประเทศไทยในแต่ละครัง้ เท่ำนัน้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เครื่องบินอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบิ นจำหน่ ำยบัตรโดยสำรเกิ นจำนวนที่นัง่ (TA14) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. บัตรโดยสารเครื่องบินและ BOARDING PASS ทัง้ หมดทีม่ ี
4. หนั ง สือ รับ รองการพลาดการโดยสารเครื่อ งบิน อัน เนื่ อ งมาจากสายการบิน จ าหน่ า ย
บัตรโดยสารเกินจานวนทีน่ งั ่
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA15
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรเดิ นทำงล่ำช้ำเนื่ องจำกกำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรบิ น
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
ภัยธรรมชาติ

หมายถึง

ผลกระทบที่เ กิด จากอัน ตรายทางธรรมชาติ เช่ น ภู เ ขาไฟระเบิ ด
แผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ระหว่างการเดินทาง
ของผู้เอาประกันภัยตามก าหนดการเดินทางตามตารางบินปกติท่รี ะบุไว้ และเครื่องบินลาที่ผู้เอาประกัน ภัย
โดยสารต้องทาการเปลี่ยนเส้นทางการบินไปแวะจอดสนามบินอื่นและบินกลับมายังสนามบินอันเป็ นจุดหมาย
ปลายทางในภายหลัง อันเนื่องมาจาก
1. เหตุการณ์ดงั นี้
1.1 ภัยธรรมชาติ
1.2 การแพร่ระบาดหรือโรคระบาดตามทีป่ ระกาศโดยองค์กรอนามัยโลก
1.3 การเกิดอุบตั เิ หตุในโรงงานอุตสาหกรรมทีร่ า้ ยแรง
1.4 ความไม่ ส งบในบ้า นเมือ ง การประท้ว ง อัน เป็ น ผลให้มีก ารยกเลิก การให้บ ริก าร
ตามตารางการบินของสายการบิน หรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้มคี าสังห้
่ ามเกี่ยวกั บการเดินทางท่องเที่ยวที่ไ ม่
จาเป็น
1.5 การนัดหยุดงานโดยลู กจ้างของสายการบินอันเป็ นผลให้มีการยกเลิกการให้บริการ
ของสายการบินตามตารางการบิน
1.6 เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง หรือ
2. สภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย หรือ
3. เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์
เป็ นผลทาให้ผู้เ อาประกันภัยไม่ส ามารถเดินทางตามตารางการบิน ที่ร ะบุไว้และถึงที่ห มาย
ตามก าหนดการล่ าช้าเป็ นเวลาตัง้ แต่ 6 ชัวโมงติ
่
ดต่อ กัน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างเวลาที่เ ดินทางถึง
จุดหมายปลายทางตามตารางเวลาเดิมกับเวลาจริงทีเ่ ดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง บริษทั จะจ่ายค่าทดแทน
สาหรับการเดินทางล่ าช้าเนื่อ งจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน ให้กับผู้เ อาประกันภัยทุกเวลา 6 ชัวโมงเต็
่
ม
ต่อเนื่องของการล่าช้านัน้ ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่จ่ำยค่ำทดแทนสำหรับกำรเดิ นทำงล่ำช้ ำเนื่ องจำกกำรเปลี่ยน
เส้นทำงกำรบินให้กบั ผู้เอำประกันภัยสำหรับเหตุกำรณ์ 1.1 – 1.6 ข้ำงต้นหรือสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวย
ต่ อกำรบิ น ซึ่ งได้มีกำรประกำศให้ ทรำบอย่ำงแพร่หลำยก่อนหรือในขณะที่ ผ้เู อำประกันภัยดำเนิ นกำร
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จองบัตรโดยสำรล่วงหน้ ำส ำหรับกำรเดิ นทำงหรื อตกลงเข้ ำท ำประกันภัย นี้ แล้วแต่ ว่ำเหตุ กำรณ์ ใด
เกิ ดขึ้นหลังสุด
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ ชดเชยกำรเดิ นทำงล่ำช้ำเนื่ องจำก
กำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรบิ น (TA15) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. บัตรโดยสารเครื่องบินและ BOARDING PASS ทัง้ หมดทีม่ ี
4. หนังสือรับรองความล่าช้าของบริษัทขนส่งหรือ สายการบิน ที่ระบุถงึ สาเหตุของการล่ าช้า
เนื่องจากการเปลีย่ นเส้นทางการบิน
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA16
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบิ น
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศส าหรับการเดินทางทางเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือเดินทะเล ที่ได้ยนื ยันการ
เดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่ าช้าของ
เครื่องบิน รถไฟ หรือเทีย่ วเรือทีเ่ ดินทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนัน้ และไม่สามารถจัดหายานพาหนะอื่นที่
จะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 6 ชัวโมง
่ โดยคานวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเ่ ดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน
ถ่ายยานพาหนะ กับเวลาจริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยออกเดินทางจากจุดเปลีย่ นถ่าย
บริษัทจะจ่ายค่ าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย
สาหรับการพลาดการต่อยานพาหนะนัน้ ทุกเวลา 6 ชัวโมงเต็
่
มของความล่าช้าในการรอยานพาหนะทดแทน ณ
จุดเปลีย่ นถ่าย แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำร
ต่อเที่ยวบิน (TA16) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ าวแล้วแต่ กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด ทีย่ นื ยันจากสายการบิน บริษทั ผูข้ นส่ง ท่าอากาศยาน
หรือผูม้ อี านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเทีย่ วนัน้ ระบุถงึ สาเหตุของการพลาดการต่อเทีย่ วบิน
3. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
4. สาเนาตั ๋วเครื่องบิน
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรต่ อเที่ ยวบิ น
(TA16) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบิ นหรือยำนพำหนะสำธำรณะ อันเกิ ดจำก
หรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เอำประกันภัยพลำดกำรเดิ นทำง ณ จุดที่ออกเดิ นทำงครัง้ แรก ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด
ๆ ก็ตำม
2. ควำมล่ำช้ำที่เกิ ดจำกกำรยกเลิ กบริ กำรของสำยกำรบิ น โดยคำสังหรื
่ อคำแนะนำจำก
รัฐบำลของประเทศใด ๆ ซึ่งทำให้เกิ ดกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบินหรือยำนพำหนะสำธำรณะ
3. ผู้เอำประกันภัยไม่ได้รำยงำนตัวกับสำยกำรบินภำยในเวลำที่กำหนด
4. ในกรณี ที่ผ้ใู ห้ บริ กำรยำนพำหนะสำธำรณะที่ ผ้เู อำประกันภัยจะใช้ เดิ นทำง ได้มีกำร
แจ้งเปลี่ ยนแปลงเวลำหรือยกเลิ ก ล่วงหน้ ำมำกกว่ำ 24 ชัวโมงจำกตำรำงเวลำเดิ
่
นทำงเดิ มและผู้เอำ
ประกันภัยได้รบั กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลำหรือยกเลิ กดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว
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TA17
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำง
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้ใ ห้
ความคุ้มครองในกรณี ก ระเป๋ าเดิน ทางของผู้เ อาประกัน ภัย มาถึง ล่ า ช้าในระหว่ างระยะเวลาเอาประกัน ภัย
เนื่อ งจากความผิด พลาดหรือ ส่งไปผิด สถานที่ห รือ สูญ หายชัวคราวของผู
่
้ข นส่งเป็ นเวลาเกินกว่ า 6 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน หลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางในต่างประเทศ
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางให้แก่ผู้เอาประกันภัยสาหรับการ
ล่าช้าของกระเป๋าเดินทางทุก ๆ 6 ชัวโมงเต็
่
มต่อเนื่องของการล่าช้า แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ ำของ
กระเป๋ำเดิ นทำง (TA17) เท่ำนัน้ )
1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
1.2 จดหมายรับรองจากสายการบินยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
1.3 สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
1.4 เอกสารการรับกระเป๋าคืนจากสายการบินหรือบริษทั ขนส่ง
1.5 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
2. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณีบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษทั จะรับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัย
ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าทดแทนไปในการนี้ผเู้ อาประกันภัย
จะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพือ่ ป้องกันสิทธิทงั ้ หลาย
เช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นที่เสียหายต่อสิทธิของบริษทั และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ดาเนินการ
ฟ้องร้องหลังจากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลทีท่ าให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านัน้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำง
(TA17) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำงอันเกิ ด
จำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สัมภำระเดิ นทำงที่ขนส่งภำยใต้ใบรับขนสิ นค้ำ
2. สัมภำระเดิ นทำงถูกยึดโดยศุลกำกร หรือหน่ วยงำนรำชกำรอื่น
3. ควำมล่ ำช้ ำของกระเป๋ ำเดิ นทำงขณะอยู่ ในประเทศไทยหรื อภำยหลังที่ บุคคลผู้เอำ
ประกันภัยสิ้ นสุดกำรเดิ นทำงตำมที่ระบุ ในหลักฐำนแสดงกำรเดิ นทำงในครัง้ นัน้ ๆ
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TA18
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ทรัพย์สนิ ส่วนตัว

หมายถึง
หมายถึง

3. ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

4. เครื่องประดับ

หมายถึง

5. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

6. การชิงทรัพย์

หมายถึง

7. การปล้นทรัพย์

หมายถึง

กระเป๋าเดินทางทีผ่ เู้ อาประกันภัยนาติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ที่
ผู้เอาประกันภัยได้ซ้อื มาในระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ หรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีหน้าทีด่ แู ล หรือได้ยมื มา และ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวเช่นว่านัน้
1) เก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
2) ผู้เอาประกันภัย ได้สวมใส่ หรือนาติดตัวไปด้ว ยขณะเดิน
ทางต่างประเทศแต่ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นใดทีไ่ ด้ระบุยกเว้นไว้ใน
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม
สิ่งของที่เ ป็ นสัญ ลักษณ์ หรือ เป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็นทีร่ ะลึก
สิ่งของ เช่น แหวน สร้อ ยข้อ มือ สร้อ ยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
เครื่องประดับทาด้ว ยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัต ว์
นาฬิกาทุกประเภท อัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึงเครื่องทอง
เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะ
ใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ก) ให้ค วามสะดวกแก่ การลัก ทรัพย์ห รือ การพาทรัพ ย์นัน้ ไป
หรือ
ข) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ง) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
จ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือที่
ผูอ้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คน ขึน้ ไป
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8. การโจรกรรม

หมายถึง

9. คู่หรือชุด (Pair or set) หมายถึง
10. เอกสารการเดินทาง

หมายถึง

11. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

12. ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

13. ภัยธรรมชาติ

หมายถึง

14. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

การลักทรัพย์ทป่ี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้เข้าไป
หรือออกจากสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์ส ินที่เอาประกันภัย จาก
การใช้เ ครื่อ งมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรือ เกิด จากการ ชิง
ทรัพ ย์ หรื อ การปล้ น ทรัพ ย์ รวมทัง้ ความสู ญ เสีย หรือ ความ
เสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
ทรัพย์ส ินต่าง ๆ ซึ่งมีล ักษณะเหมือ นกันหรือ เป็ นอุ ปกรณ์ ค วบ
หรือมีการใช้ร่วมกัน
หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร
การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญาต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัว
ไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องอานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เป็นต้น
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ
ความเสียหายส่ว นแรกที่ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งรับผิดชอบเอง
ตามข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้า ยของสัญ ญา
ประกันภัย (ถ้ามี)

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากกระเป๋าเดินทาง
และ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
1. ขณะที่ก ระเป๋าเดินทางหรือ ทรัพ ย์ส ินส่ว นตัวที่ไ ด้รบั ความสูญ เสียหรือความเสียหายนัน้
อยู่ใ นความควบคุ มดูแ ลของพนัก งานโรงแรม หรือ บริษัทผู้ขนส่ง ความสูญ เสียหรือ ความเสียหายเช่ น ว่ า นี้
ต้องได้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรมนัน้ หรือฝ่ายบริหารของบริษทั ผูข้ นส่งนัน้
หรือ
2. การชิงทรัพย์ การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ หรือการดาเนินการใด ๆ ในลักษณะใช้ความ
รุนแรง หรือโดยการขูเ่ ข็ญจากบุคคลอื่นต่อผูเ้ อาประกันภัยเพือ่ เอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว และ
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ความสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ เ่ี กิดความสูญเสียหรือ
ความเสียหายภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากทีเ่ กิดเหตุนนั ้ การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทนต้องมีบนั ทึกประจาวันของ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจเช่นว่านัน้ หรือ
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวอันเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของกระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA18) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจำกัดควำมรับผิดของบริ ษทั
บริษทั จะชดใช้ให้สาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ
ส่วนตัว ในระหว่างระยะเวลาการเดินทางหรือเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส้นิ สุดลงตามเวลาที่ระบุไว้ แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน ซึง่ บริษทั จะชดใช้ให้ดงั นี้
1.1 บริษัทอาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรือซ่อมแซมในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงแต่ไม่เกินจานวนเงินต่อชิน้ คู่
หรือชุด
1.2 บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม หรือซ่อมแซม
ซึ่งบริษทั จะหักค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็ นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุ
เกิน 1 ปี
โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงของสิง่ ของแต่ไม่เกินจานวน
เงินต่อชิน้ คู่ หรือชุด และสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้ นี้หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บริษัท
จะพิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชยเสมือนว่ากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการนัน้ สูญหาย
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
2.1 ผู้เ อาประกันภัยต้อ งแจ้งให้โรงแรมหรือ ผู้ขนส่ง หรือ เจ้าหน้ า ที่ต ารวจในท้อ งที่ทราบถึ ง
ความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยไม่อาจจะกระทาการดังกล่าวได้เนื่องจากเหตุ
จาเป็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และทาให้ทผ่ี เู้ อาประกันภัยไม่อาจจะแจ้งดังกล่าวได้
2.2 ผู้เ อาประกัน ภัย ต้ อ งด าเนิ น การตามขัน้ ตอนทุ ก ขัน้ ตอน เพื่อ ให้ก ระเป๋ าเดิน ทางพร้อ ม
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การดูแลตามสมควร
2.3 ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
2.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.3.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
และหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจ
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คนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เ ดิน
ทางเข้า-ออก แทน
2.3.3 หนัง สือ เอกสาร หรือ หลัก ฐานอื่น ใดที่อ อกให้โ ดยผู้ข นส่ ง หรือ โรงแรม โดยระบุ
รายละเอียดของความเสียหาย กรณีท่คี วามเสียหายนัน้ อยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั ผู้
ขนส่ง
2.3.4 ใบแจ้งความหรือบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ เ่ี กิดเหตุ ในกรณีการ
ชิงทรัพย์ การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ หรือการดาเนินการใด ๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญ
จากบุคคลอื่นต่อผูเ้ อาประกันภัยเพือ่ เอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
2.3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
3. กำรประกันภัยอื่นและกำรเฉลี่ยควำมรับผิด
ถ้าในขณะทีเ่ กิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความเสียหาย
เดียวกันนี้ไว้กบั บริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระทาในนามของ
ผู้เ อาประกัน ภัย บริษัทจะร่ว มเฉลี่ย ชดใช้ค่ า ทดแทนให้ไ ม่เ กินกว่ าส่ว นเฉลี่ยตามจ านวนเงิน ที่บริษัท ไ ด้ร ับ
ประกัน ภัย ต่ อ จ านวนเงิน เอาประกัน ภัย รวมทัง้ สิ้น แต่ ไ ม่ เ กิน กว่ า จ านวนเงิน เอาประกัน ภัย ที่บ ริษัท ได้ ร ับ
ประกันภัยไว้
4. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณีบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษทั จะรับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัย
ที่ได้รบั ความคุ้มครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ ายค่าทดแทนไป ในการนี้ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อป้องกันสิทธิ
ทัง้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของบริษทั
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
กระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA18) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสี ยหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ ขดั ต่ อ
กฎหมำย
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) สัต ว์ รถยนต์ (รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง ) รถจัก รยำนยนต์ เรื อ เครื่ อ งยนต์
ยำนพำหนะอื่นใด สกีหิมะ สิ่ งของเพื่อกำรบริ โภค เครื่องสำอำง เวชสำอำง น้ ำหอม เครื่องหอม เครื่อง
ประทิ นผิ ว เครื่องบำรุงผิ ว ของใช้ ในบ้ำน โบรำณวัตถุ สิ่ งประดิ ษฐ์ ภำพเขียน ศิ ลปวัตถุ เครื่องประดับ
สิ่ งของมีค่ำ เครื่องดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อสำหรับคนพิ กำร ฟั นปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
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สัญญำ ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสำรตั ๋วเงิ น พันธบัตร โฉนด เงิ นสด ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ คูปอง แสตมป์
หรือของที่ระลึก บัตรประจำตัว ใบขับขี่ เอกสำรเดิ นทำง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลำกถุงกอล์ฟ บัตร
เครดิ ตทุกชนิ ด
(2) กระเป๋ำเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้ ำ โดยมิ ได้ไปด้วยกันกับผู้เอำ
ประกันภัย
(3) อุปกรณ์ที่เช่ำ หรือให้เช่ำ
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ แมลง
หรื อ สัต ว์ ก ัด กิ น หรื อ แทะ ควำมช ำรุ ด บกพร่ อ งที่ ไ ม่ เ ห็ น ประจัก ษ์ ช ัด หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ อ งจำกด ำเนิ นกำรใด ๆ เพื่ อ ท ำกำรซ่ อ มแซม กำรท ำควำมสะอำด หรื อ กำรดัด แปลง กำรแก้ ไ ข
ทรัพย์สินใด ๆ
4. ควำมสูญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยที่ มีสำเหตุมำจำกกำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิ วตั ิ
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอำนำจ หรือกำรดำเนิ นกำรโดยหน่ วยงำนของรัฐในกำรขัดขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้ องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ได้รบั กำรชดใช้ จำกแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัยภำยใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอื่น กำรได้รบั กำรชดใช้ จำกบริ ษัทรับจ้ำงขนส่ง สำยกำรบิ นหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
6. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยต่ อ กระเป๋ำเดิ นทำง หรื อ ทรัพ ย์สิ นส่ วนตัวที่ ผ้ ูเ อำ
ประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้ หรือทิ้ งไว้ในสถำนที่ สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่ อควำมปลอดภัย ของ
ทรัพย์สินนัน้
7. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ หรืออุปกรณ์ ใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ
8. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยของข้ อ มู ล ที่ บ นั ทึ ก อยู่ ใ นเทป แผ่ น บัน ทึ ก ข้ อ มู ล
แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ่ งอื่นใดในทำนองเดียวกัน
9. กรณี ที่ ค วำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ยหำยไม่ ส ำมำรถพิ สู จน์ ห ลักฐำนได้ หรื อ กำรถูก
ล้วงกระเป๋ำ
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TA19
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเอกสำรกำรเดิ นทำง
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

2. การโจรกรรม

หมายถึง

3. การชิงทรัพย์

หมายถึง

4. การปล้นทรัพย์
5. ภัยธรรมชาติ

หมายถึง
หมายถึง

บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญาต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
การลักทรัพย์ทป่ี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้เข้าไป
หรือออกจากสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์ส ินที่เอาประกันภัย จาก
การใช้เ ครื่อ งมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรือ เกิด จากการ ชิง
ทรัพ ย์ หรือ การปล้ น ทรัพ ย์ รวมทัง้ ความสู ญ เสีย หรือ ความ
เสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะ
ใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ก) ให้ค วามสะดวกแก่ การลัก ทรัพย์ห รือ การพาทรัพ ย์นัน้ ไป
หรือ
ข) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ง) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
จ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือที่
ผูอ้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คน ขึน้ ไป
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ
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ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่ เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทางและเอกสารการ
เดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ แทนเอกสารทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่าทีพ่ กั ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ เพื่อ
จัดหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดินทางที่สูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากผู้เอาประกันภัยถูกชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์หรือโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ขณะทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ
ทัง้ นี้ ผู้เ อาประกันภัยจะต้อ งรายงานความสูญ เสียหรือ ความเสียหายดังกล่ าวต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจที่มอี านาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชัวโมง
่
นับจากที่เกิดเหตุการณ์นัน้ และการเรียกร้องค่าชดเชย
จะต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเอกสำรกำรเดิ นทำง (TA19) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือ ชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
3. ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขูเ่ ข็ญหรือบังคับในลักษณะรุนแรง
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า
ใหม่
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการ
รับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดิ นทำง (TA19) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดิ นทำง อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่ไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ้นกับจ้ำหน้ ำที่
ตำรวจที่มีอำนำจในท้องที่เกิ ดเหตุ ภำยใน 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งจำกเกิ ดเหตุ และไม่มีบนั ทึกประจำวันของ
เจ้ำหน้ ำที่ตำรวจ
2. ในกรณี ที่ค่ำขอเอกสำรกำรเดิ นทำง และ/หรือ ค่ำวีซ่ำ สำหรับประเทศที่ไม่อยู่ในแผน
กำรเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัย
3. กรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้ หรือกำรถูก
ล้วงกระเป๋ำ
4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อเอกสำรกำรเดิ นทำงที่ผ้เู อำประกันภัยวำงไว้ เก็บ
ไว้หรือทิ้ งไว้ในสถำนที่สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม
กำรละเลยของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของ
หนังสือเดิ นทำง วีซ่ำ บัตรโดยสำรในกำรเดิ นทำงและเอกสำรกำรเดิ นทำงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นัน้
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยเนื่ องจำกอัตรำแลกเปลี่ยน หรือค่ำเสื่อมรำคำของ
เอกสำรนัน้
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TA20
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงิ นส่วนตัว
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. เงินส่วนตัว

หมายถึง

2. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

3. การโจรกรรม

หมายถึง

4. การชิงทรัพย์

หมายถึง

5. การปล้นทรัพย์
6. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง
หมายถึง

เงินสด ธนบัต ร เช็ค เดินทาง หรือ ดราฟท์ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายหรือผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรโดยสารการเดินทาง
ใบหุน้ ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญาต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
การลักทรัพย์ทป่ี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้เข้าไป
หรือออกจากสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เ อาประกันภัย โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์ส ินที่เอาประกันภัย จาก
การใช้เ ครื่อ งมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรือ เกิด จากการ ชิง
ทรัพ ย์ หรือ การปล้ น ทรัพ ย์ รวมทัง้ ความสู ญ เสีย หรือ ความ
เสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะ
ใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ก) ให้ค วามสะดวกแก่ การลัก ทรัพย์ห รือ การพาทรัพ ย์นัน้ ไป
หรือ
ข) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ง) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
จ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือที่
ผูอ้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คน ขึน้ ไป
ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองตาม
ข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญาประกันภัย
(ถ้ามี)
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ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้ เ อาประกัน ภัย ได้ ร ับ ความคุ้ ม ครองตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ บริษัท จะจ่ า ย
ผลประโยชน์ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ในกรณีทเ่ี งินส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยเกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหาย เนื่องจากถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือโจรกรรม ในระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศตาม
จานวนเงินทีส่ ูญเสียหรือเสียหายจริงไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีเ่ อาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของ
ความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ทีเ่ กิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
ทัง้ นี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรายงานความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ที่มอี านาจในท้อ งที่ท่เี กิดเหตุภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากที่เ กิดเหตุนัน้ และการเรียกร้องให้ชดใช้สาหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจประกอบด้วยทุกครัง้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเงิ นส่วนตัว (TA20) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
3. ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ (กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขูเ่ ข็ญหรือบังคับในลักษณะรุนแรง)
4. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงิ นส่วนตัว (TA20) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงิ นส่วนตัว อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่ไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ้นของเงิ นส่วนตัวกับ
เจ้ำหน้ ำที่ตำรวจที่มีอำนำจในท้องที่เกิ ดเหตุภำยใน 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งจำกเกิ ดเหตุ และไม่มีบนั ทึก
ประจำวันของเจ้ำหน้ ำที่ตำรวจ
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2. ในกรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเช็คเดิ นทำง โดยที่ไม่ได้มีกำรรำยงำน
ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อธนำคำร หรือตัวแทนที่ออกเช็คเดิ นทำงดังกล่ำวให้ภำยหลังเกิ ดเหตุ
ทันที
3. ในกรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้ หรือกำรถูก
ล้วงกระเป๋ำ
4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงิ นส่วนตัวที่ผ้เู อำประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้หรือทิ้ ง
ไว้ในสถำนที่สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม กำรละเลย
ของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน
นัน้ ตลอดจนถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงิ นส่วนตัวอันเนื่ องมำจำกกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงิ น
หรือกำรลดค่ำของเงิ น
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
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TA21
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. ทรัพย์สนิ ส่วนตัว

หมายถึง

2. เงินส่วนตัว

หมายถึง

3. เอกสารการเดินทาง

หมายถึง

4. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

5. ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

6. ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

7. เครื่องประดับ

หมายถึง

8. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ที่
ผู้เอาประกันภัยได้ซ้อื มาในระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ หรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีหน้าทีด่ แู ล หรือได้ยมื มา และ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวเช่นว่านัน้
1) เก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
2) ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ส วมใส่ หรือ น าติด ตัว ไปด้ว ยขณะเดิน
ทางต่างประเทศ
แต่ ไ ม่ ร วมถึง ทรัพ ย์ ส ิน อื่น ใดที่ไ ด้ ร ะบุ ย กเว้ น ไว้ ใ นข้อ ยกเว้ น
เพิม่ เติม
เงิน สด ธนบัต ร เช็ค เดิน ทาง หรือ ดราฟท์ ทัง้ นี้ ไ ม่ ร วมถึง บัต ร
เครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุน้ ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร
การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญาต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัว
ไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องอานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เป็นต้น
สิ่งของที่เ ป็ นสัญ ลักษณ์ หรือ เป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็นทีร่ ะลึก
สิ่งของ เช่น แหวน สร้อ ยข้อ มือ สร้อ ยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
เครื่องประดับทาด้ว ยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัต ว์
นาฬิ ก าทุ ก ประเภท และอัญ มณี เพชร หรือ หิน มีค่ า รวมถึง
เครื่องทอง เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง
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9. การลั ก ทรั พ ย์ โ ดยวิ ธี หมายถึง
ล้วงกระเป๋า

10. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

การเอาทรัพย์ส ินส่วนตัวและ/หรือเงินส่วนตัวและ/หรือเอกสาร
เดินทางที่ผู้เอาประกันภัยเก็บอยู่ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง
กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าเป้ของผู้เอาประกันภัยในขณะที่ส วมใส่
หรือนาติดตัวอยู่ในขณะนัน้ ไปโดยทุจริตโดยบุคคลใด ๆ
ความเสียหายส่ว นแรกที่ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งรับผิดชอบเอง
ตามข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้า ยของสัญ ญา
ประกันภัย (ถ้ามี)

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ส่วนตัว เงินส่วนตัว และเอกสารเดินทางในระหว่างการ
เดินทางต่างประเทศ อันเกิดจากการลักทรัพย์โดยวิธลี ว้ งกระเป๋า ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจำกัดควำมรับผิดของบริ ษทั
1.1 ความสูญเสียหรือคามเสียหายของเงินส่วนตัว
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็นเงินสดตามจานวนเงิน
ส่วนตัวทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหายจริงไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรือ
ความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ทีเ่ กิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
1.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง
บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับเอกสาร
การเดินทาง แทนเอกสารที่สูญเสียหรือ เสียหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่ าที่พกั ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อ จัดหา
เอกสารทดแทน
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ส่วนตัว
บริษัท จะชดใช้ใ ห้ส าหรับ ความสู ญ เสีย หรือ ความเสีย หายของทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว ของผู้เ อา
ประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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1.3.1 บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิม หรือซ่อมแซมในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงแต่ไม่เกินจานวนเงินต่อ
ชิน้ คู่ หรือชุด
1.3.2 บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซม ซึ่งบริษทั จะหักค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็ นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้
ๆ มีอายุเกิน 1ปี
โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงของสิง่ ของแต่ไม่เกินจานวน
เงินต่อชิน้ คู่ หรือชุด และสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้ นี้หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บริษัท
จะพิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชยเสมือนว่ากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการนัน้ สูญหาย
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
2.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ และ
ได้รบั หลักฐานการแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาการอันสมควรทัง้ ปวง เพือ่ ป้องกันรักษาและคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทีเ่ อาประกันภัย
2.3 ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัย
ได้รบั การดูแลตามสมควร
2.4 ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้ อ งรับ ผิด ชอบส าหรับ ความรับ ผิด ส่ ว นแรก ต่ อ ความสู ญ เสีย หรือ
ความเสียหายใด ๆ ในจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบของ
ความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย
3. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
3.3 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ
3.4 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า
ใหม่ (กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง)
3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
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ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี าร
รับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสี ยหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ ขดั ต่ อ
กฎหมำย
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) สัต ว์ รถยนต์ (รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง ) รถจัก รยำนยนต์ เรื อ เครื่ อ งยนต์
ยำนพำหนะอื่นใด สกีหิมะ สิ่ งของเพื่อกำรบริ โภค เครื่องสำอำง เวชสำอำง น้ ำหอม เครื่องหอม เครื่อง
ประทิ นผิ ว เครื่องบำรุงผิ ว ของใช้ ในบ้ำน โบรำณวัตถุ สิ่ งประดิ ษฐ์ ภำพเขียน ศิ ลปวัตถุ เครื่องประดับ
สิ่ งของมีค่ำ เครื่องดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อสำหรับคนพิ กำร ฟั นปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สัญญำ ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสำรตั ๋วเงิ น พันธบัตร โฉนด เงิ นสด ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ คูปอง แสตมป์
หรือของที่ระลึก บัตรประจำตัว ใบขับขี่ เอกสำรเดิ นทำง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลำกถุงกอล์ฟ บัตร
เครดิ ตทุกชนิ ด
(2) กระเป๋ำเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้ ำ โดยมิ ได้ไปด้วยกันกับผู้เอำ
ประกันภัย
(3) อุปกรณ์ที่เช่ำ หรือให้เช่ำ
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ แมลง
หรื อ สัต ว์ ก ัด กิ น หรื อ แทะ ควำมช ำรุ ด บกพร่ อ งที่ ไ ม่ เ ห็ น ประจัก ษ์ ช ัด หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ อ งจำกด ำเนิ นกำรใด ๆ เพื่ อ ท ำกำรซ่ อ มแซม กำรท ำควำมสะอำด หรื อ กำรดัด แปลง กำรแก้ ไ ข
ทรัพย์สินใด ๆ
4. ควำมสูญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยที่ มีสำเหตุมำจำกกำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิ วตั ิ
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอำนำจ หรือกำรดำเนิ นกำรโดยหน่ วยงำนของรัฐในกำรขัดขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้ องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
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5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ได้รบั กำรชดใช้ จำกแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น กำรได้รบั กำรชดใช้ จำกบริ ษัทรับจ้ำงขนส่ง สำยกำรบิ นหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
6. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยต่ อ กระเป๋ำเดิ นทำง หรื อ ทรัพ ย์สิ นส่ วนตัวที่ ผ้ ูเ อำ
ประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้ หรือทิ้ งไว้ในสถำนที่ สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่ อควำมปลอดภัย ของ
ทรัพย์สินนัน้
7. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของสิ นค้ ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ ำ หรืออุปกรณ์ ใด ๆที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ
8. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยของข้ อ มู ล ที่ บ นั ทึ ก อยู่ ใ นเทป แผ่ น บัน ทึ ก ข้ อ มู ล
แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ่ งอื่นใดในทำนองเดียวกัน
9. กรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้
10. ควำมสูญเสี ย หรือ ควำมเสี ยหำยของเช็ค เดิ นทำง โดยที่ ไม่ได้ มีกำรรำยงำนควำม
สูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยนัน้ ต่ อธนำคำร หรือตัวแทนที่ ออกเช็คเดิ นทำงดังกล่ำวให้ ภำยหลังเกิ ดเหตุ
ทันที
11. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ดขึ้ น เนื่ องจำกกำรเปลี่ ย นแปลงอั ต รำ
แลกเปลี่ยนเงิ นตรำหรือกำรลดค่ำเงิ น
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TA22
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยู่ในยำนพำหนะ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ทรัพย์สนิ ส่วนตัว

หมายถึง
หมายถึง

3. เงินส่วนตัว

หมายถึง

4. เอกสารการเดินทาง

หมายถึง

5. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

6. ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

7. ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

8. เครื่องประดับ

หมายถึง

9. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

10. การโจรกรรม

หมายถึง

กระเป๋าเดินทางทีผ่ เู้ อาประกันภัยใช้ในการเดินทางต่างประเทศ
ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ที่
ผู้เอาประกันภัยได้ซ้อื มาในระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ หรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีหน้าทีด่ แู ล หรือได้ยมื มา และ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวเช่นว่านัน้
1)
เก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
2)
ผู้ เ อาประกั น ภั ย ได้ ส ว มใส่ หรื อ น าติ ด ตั ว ไปด้ ว ย
ขณะเดินทางต่างประเทศ
แต่ ไ ม่ ร วมถึง ทรัพ ย์ ส ิน อื่น ใดที่ไ ด้ ร ะบุ ย กเว้ น ไว้ ใ นข้อ ยกเว้ น
เพิม่ เติม
เงิน สด ธนบัต ร เช็ค เดิน ทาง หรือ ดราฟท์ ทัง้ นี้ ไ ม่ ร วมถึง บัต ร
เครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุน้ ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร
การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญาต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัว
ไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องอานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เป็นต้น
สิ่งของที่เ ป็ นสัญ ลักษณ์ หรือ เป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็นทีร่ ะลึก
สิ่งของ เช่น แหวน สร้อ ยข้อ มือ สร้อ ยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
เครื่องประดับทาด้ว ยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัต ว์
นาฬิ ก าทุ ก ประเภท และอัญ มณี เพชร หรือ หิน มีค่ า รวมถึง
เครื่องทอง เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง
การลั ก ทรั พ ย์ โ ดยบุ ค คลใด ๆ ที่ ป รากฏร่ อ งรอ ยงั ด แ งะ
ต่อยานพาหนะที่เก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
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11. การชิงทรัพย์

หมายถึง

12. การปล้นทรัพย์
13. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง
หมายถึง

และ/หรือ เงินส่ว นตัว และ/หรือ เอกสารการเดินทาง โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่ างชัด เจนต่ อ ตัว ยานพาหนะที่เ ก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรือ
ทรัพ ย์ ส ิน ส่ ว นตัว และ/หรือ เงิน ส่ ว นตัว และ/หรือ เอกสารการ
เดินทาง จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจาก
การชิง ทรัพ ย์ หรือ การปล้ น ทรัพ ย์ รวมทัง้ ความสู ญ เสีย หรือ
ความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษ ร้ายหรือขู่เ ข็ญว่าในทันใดนัน้
จะใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นนั ้ ไป หรือ
ข) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ง) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
จ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือที่
ผูอ้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป
ความเสียหายส่ว นแรกที่ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งรับผิดชอบเอง
ตามข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้า ยของสัญ ญา
ประกันภัย (ถ้ามี)

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัย นี้
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว เงินส่วนตัว เอกสาร
เดินทางทีเ่ ก็บอยู่ในยานพาหนะ ในระหว่างเดินทางต่างประเทศ จากการถูกชิงทรัพย์ โจรกรรมหรือปล้นทรัพย์
ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจำกัดควำมรับผิดของบริ ษทั
1.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็ นเงินสดตามจานวนเงิน
ส่วนตัวทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหายจริงไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรือ
ความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ทีเ่ กิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
1.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง
บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับเอกสาร
การเดินทาง แทนเอกสารที่สูญเสียหรือ เสียหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่ าที่พกั ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อ จัดหา
เอกสารทดแทน
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
บริษัท จะชดใช้ใ ห้ส าหรับ ความสู ญ เสีย หรือ ความเสีย หายของทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว ของผู้เ อา
ประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
1.3.1 บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิม หรือซ่อมแซมในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงแต่ไม่เกินจานวนเงินต่อ
ชิน้ คู่ หรือชุด
1.3.2 บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซม ซึ่งบริษทั จะหักค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็ นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้
ๆ มีอายุเกิน 1ปี
โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจริงของสิง่ ของแต่ไม่เกินจานวน
เงินต่อชิน้ คู่ หรือชุด และสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้ นี้หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บริษัท
จะพิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชยเสมือนว่ากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการนัน้ สูญหาย
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
2.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความสูญเสียหรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบยานพาหนะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลังเดินทาง และได้รบั หลักฐานการแจ้งความสูญเสียหรือ
ความเสียหายเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือผูม้ อี านาจของยานพาหนะนัน้ ๆ ตามแต่กรณี
2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาการอันสมควรทัง้ ปวง เพือ่ ป้องกันรักษาและคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ของตน
2.3 ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัย
ได้รบั การดูแลตามสมควร
2.4 การรับช่วงสิทธิ
ในกรณี บ ริษั ท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย แล้ ว บริษั ท จะรับ ช่ ว งสิท ธิ ข อ ง
ผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าทดแทนไป
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ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ น
เพือ่ ป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของบริษทั
3. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
3.3 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ
3.4 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า
ใหม่ (กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง)
3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้ เอาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี าร
รับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) สัต ว์ รถยนต์ (รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง) รถจัก รยำนยนต์ เรื อ เครื่ อ งยนต์
ยำนพำหนะอื่นใด สกีหิมะ สิ่ งของเพื่อกำรบริ โภค เครื่องสำอำง เวชสำอำง น้ ำหอม เครื่องหอม เครื่อง
ประทิ นผิ ว เครื่องบำรุงผิ ว ของใช้ ในบ้ำน โบรำณวัตถุ สิ่ งประดิ ษฐ์ ภำพเขียน ศิ ลปวัตถุ เครื่องประดับ
สิ่ งของมีค่ำ เครื่องดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อสำหรับคนพิ กำร ฟั นปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สัญญำ ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสำรตั ๋วเงิ น พันธบัตร โฉนด เงิ นสด ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ คูปอง แสตมป์
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หรือของที่ระลึก บัตรประจำตัว ใบขับขี่ เอกสำรเดิ นทำง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลำกถุงกอล์ฟ บัตร
เครดิ ตทุกชนิ ด
(2) กระเป๋ำเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้ ำ โดยมิ ได้ไปด้วยกันกับผู้เอำ
ประกันภัย
(3) อุปกรณ์ที่เช่ำ หรือให้เช่ำ
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ แมลง
หรื อ สัต ว์ ก ัด กิ น หรื อ แทะ ควำมช ำรุ ด บกพร่ อ งที่ ไ ม่ เ ห็ น ประจัก ษ์ ช ัด หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ อ งจำกด ำเนิ นกำรใด ๆ เพื่ อ ท ำกำรซ่ อ มแซม กำรท ำควำมสะอำด หรื อ กำรดัด แปลง กำรแก้ ไ ข
ทรัพย์สินใด ๆ
4. ควำมสูญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยที่ มีสำเหตุมำจำกกำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิ วตั ิ
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอำนำจ หรือกำรดำเนิ นกำรโดยหน่ วยงำนของรัฐในกำรขัดขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้ องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ ได้รบั กำรชดใช้ จำกแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่ เอำ
ประกันภัยภำยใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอื่น กำรได้รบั กำรชดใช้ จำกบริ ษัทรับจ้ำงขนส่ง สำยกำรบิ นหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
6. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยต่ อ กระเป๋ ำเดิ นทำง หรื อ ทรัพ ย์สิ นส่ วนตัวที่ ผ้ ูเ อำ
ประกัน ภัย วำงไว้ เก็บ ไว้ หรื อ ทิ้ ง ไว้ ใ นสถำนที่ ส ำธำรณะ หรื อ เป็ นผลมำจำกกำรละเลยของผู้เ อำ
ประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของทรัพย์สินนัน้
7. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของสิ นค้ ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ ำ หรืออุปกรณ์ ใด ๆที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ
8. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยของข้ อ มู ล ที่ บ นั ทึ ก อยู่ ใ นเทป แผ่ น บัน ทึ ก ข้ อ มู ล
แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ่ งอื่นใดในทำนองเดียวกัน
9. กรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้
10. ควำมสูญเสี ย หรือ ควำมเสี ยหำยของเช็ค เดิ นทำง โดยที่ ไม่ได้ มีกำรรำยงำนควำม
สูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยนัน้ ต่ อธนำคำร หรือตัวแทนที่ ออกเช็คเดิ นทำงดังกล่ำวให้ ภำยหลังเกิ ดเหตุ
ทันที
11. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ดขึ้ น เนื่ องจำกกำรเปลี่ ย นแปลงอั ต รำ
แลกเปลี่ยนเงิ นตรำหรือกำรลดค่ำเงิ น
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TA23
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่ำ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

ความเสียหายส่วนแรกที่กาหนดโดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท่ี
ผูเ้ อาประกันภัยได้เช่าและกาหนดให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบ
เอง ส าหรับ ความเสีย หายอัน มีก ารคุ้ม ครองตามข้อ สัญ ญาหรือ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทผ่ี เู้ อาประกันภัย
ถู ก ก าหนดตามสัญ ญาเช่ า รถให้ต้ อ งซื้อ ประกัน ภัย เพื่อ คุ้ม ครอง
ความสูญ เสียหรือ ความเสียหายต่อ รถยนต์ต ลอดระยะเวลาที่เ ช่ า
รถยนต์นนั ้ ในระหว่างทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้เดินทางอยู่ในต่างประเทศ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัย นี้
ให้ความคุ้มครองความรับผิดส่วนแรกใด ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สาหรับรถที่ผู้เอาประกันภัยเช่ า
กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ เกิดขึน้ ในระหว่าง
การเดินทางอยู่ในต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้สาหรับค่าความรับผิดส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้จ่าย
ไป แต่ไม่เกินจานวนเงินทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมรับผิ ดส่ วนแรก
สำหรับรถเช่ำ (TA23) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัย
1.1 ต้องเช่ารถดังกล่าวจากบริษทั รถเช่าทีม่ ใี บอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า
1.2 สัญญาเช่ารถต้องกาหนดให้ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ชนั ้ หนึ่งคุ้มครองความ
สูญเสียหรือความเสียหายต่อรถทีเ่ ช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ ช่า
1.3 ผู้เ อาประกัน ภัย ต้อ งปฏิบัติต ามเงื่อ นไขทุ กข้อ ของบริษัทรถเช่ า ภายใต้ส ัญ ญาเช่ า และ
เงื่อนไขของผูร้ บั ประกันภัยภายใต้สญ
ั ญาการประกันภัยดังกล่าว รวมทัง้ กฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศ
นัน้
2. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
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2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทาง
เข้า-ออก แทน
2.3 หนังสือสัญญาการเช่ารถ
2.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทเ่ี ช่า และระบุค่าความรับผิดส่วนแรก (Excess)
2.5 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับการชาระค่าความรับผิดส่วนแรกให้กบั บริษทั รถเช่า
2.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้ เอาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการ
รับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมรับผิ ดส่วนแรกสำหรับรถเช่ ำ
(TA23) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมรับผิ ดส่วนแรกสำหรับรถเช่ ำ
อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ต่อไปนี้
1. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด จำกกำรขับขี่ รถที่ เช่ ำโดยฝ่ ำฝื นเงื่ อ นไขของ
สัญญำเช่ำหรือ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ เกิ ดขึ้นนอกเขตถนนสำธำรณะ หรือเนื่ องจำกกำรฝ่ ำ
ฝื นกฎหมำย กฎ และข้อบังคับของประเทศนัน้
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ ควำมเสียหำย
จำกแมลง หรือสัตว์กดั กิ น หรือแทะ ควำมชำรุดบกพร่อง หรือควำมเสียหำยที่ไม่เห็นประจักษ์
3. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยใด ๆ ที่ ไม่ใช่ ควำมรับผิ ดส่ วนแรก เช่ น กำรสูญเสี ย
รำยได้เนื่ องจำกกำรให้เช่ำรถยนต์ของบริ ษทั เช่ำรถยนต์ที่เรียกร้องต่อผู้เอำประกันภัย
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TA24
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. สิง่ ของภายในบ้าน

หมายถึง

2. เครื่องประดับ

หมายถึง

3. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

เฟอร์นิเจอร์ สิง่ ติดตัง้ ตรึงตรา เสื้อผ้าและทรัพย์สนิ อื่นใด ที่เป็ น
ของผูเ้ อาประกันภัยหรือของสมาชิกของครอบครัวหรือของคนรับ
ใช้ ใ นบ้ า นที่ อ าศัย อย่ า งถาวรอยู่ กับ ผู้ เ อาประกัน ภัย แต่ ไ ม่
หมายความรวมถึงเครื่องประดับ ไปรษณียากร เหรียญกษาปณ์
และ/หรือเหรียญรางวัลที่สะสม งานศิลปะ และทรัพย์สนิ อื่นใดที่
ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้นเพิม่ เติม
สิง่ ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
เครื่องประดับทาด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัตว์
นาฬิกาทุกประเภท และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึงเครื่อง
ทอง เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ ร ับ ความคุ้ ม ครองตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ ในช่ ว งเวลาที่
ผู้เ อาประกัน ภัย อยู่ใ นระหว่ า งการเดิน ทางต่ า งประเทศ บริษัท จะจ่ า ยค่ า ทดแทนส าหรับ ความสูญ เสีย หรือ
ความเสียหายของสิง่ ของภายในบ้าน ทีเ่ ก็บอยู่ภายในทีพ่ กั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยในประเทศไทยซึ่งไม่มผี ดู้ ูแล
หรือผู้ใดอาศัยอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางต่างประเทศ และความสูญเสียหรือความเสียหาย
เช่นว่านัน้ เกิด ขึ้นจากไฟไหม้ ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองแต่ต้องเกิดขึ้นภายหลังที่
ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย (TA24) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีกำรชดใช้ค่ำทดแทน
บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
1.1 จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง ณ เวลาที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
นัน้ หรือ
1.2 ซ่อมแซมตามความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือ
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1.3 จัดหาทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงมาทดแทน
2. กำรชดใช้โดยกำรจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน
บริษทั อาจเลือกทีจ่ ะทาการจัดหาทรัพย์สนิ มาทดแทนทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายไม่ว่าทัง้ หมดหรือส่วน
หนึ่งส่วนใด แทนการจ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าทีแ่ ท้จริงเพือ่ ชดใช้ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษทั
จะจ่ายค่ าสินไหมทดแทนไม่เ กินมู ล ค่ าของทรัพย์ส ินในขณะที่เ กิดความเสียหายหรือ ไม่เ กินกว่า จานวนเงิน
เอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณี บ ริษั ท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย แล้ ว บริษั ท จะรับ ช่ ว งสิท ธิ ข อง
ผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าทดแทนไป
ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ น
เพือ่ ป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของบริษทั
4. กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษทั จะรับผิดเฉพาะส่วนที่ขาด
เท่านัน้
5. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
5.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
5.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทาง
เข้า-ออก แทน
5.3 สาเนาบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่
5.4 เอกสารจากกองพิสจู น์หลักฐาน
5.5 ใบประเมินราคาของทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายและรูปถ่าย
5.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย (TA24) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัยอันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ต่อไปนี้
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิ ดขึ้นจำกกำรกระทำหรือละเว้นกำรกระทำ
โดยเจตนำหรือด้วยควำมยิ นยอมของผู้เอำประกันภัย
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2. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
3. ควำมสูญเสี ยหรือ ควำมเสี ยหำยของไดนำโม หม้อแปลงไฟฟ้ ำ เครื่องกำเนิ ดไฟฟ้ ำ
มอเตอร์ไ ฟฟ้ ำ แผงควบคุมไฟฟ้ ำ อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำอื่ น ๆ ซึ่ ง ได้ รบั ควำม
เสี ย หำย เนื่ อ งจำกหรื อ เพรำะกำรเดิ นเครื่ อ งเกิ นกำลัง หรื อ ได้ รบั กระแสไฟฟ้ ำเกิ นกำลัง หรื อ ไฟฟ้ ำ
ลัดวงจรรวมถึงไฟฟ้ ำลัดวงจรเนื่ องจำกฟ้ ำผ่ำ เฉพำะเครื่องที่เกิ ดกำรเสียหำยในกรณี ดงั กล่ำว
4. ผลสืบเนื่ องจำกควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สิน
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของโฉนด พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิ น ตั ๋วสัญญำใช้เงิ น เช็ค
เช็คเดิ นทำง หลักทรัพย์ เอกสำรทุกประเภท เงิ นสด ธนบัตร เครื่องประดับ สิ่ งของมีค่ำ
6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอุปกรณ์หรื อเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ในเชิ งธุรกิ จหรือ
กำรประกอบอำชีพอันเกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยภำพ กำรกีฬำและดนตรี
7. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสียหำยของรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เรือ สิ่ งมีชีวิต จักรยำน
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ควำมสูญเสี ย หรือควำมเสี ย หำยใด ๆ ที่ ได้รบั กำรชดใช้ แล้วจำกกำรประกัน ภัย อื่ น
หรือบุคคลใด ๆ
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TA25
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

หมายถึง

ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัยได้ร ับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้ใ ห้ค วาม
คุม้ ครองดังนี้
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่ผู้เอาประกันภัยนาติดตัวไปรวมถึง
ที่ซ้อื ใหม่ในระหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์
การเล่นกอล์ฟเกิดขึน้ ในสถานทีส่ าธารณะระหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ ของผูเ้ อาประกันภัย
2. รำงวัลพิ เศษสำหรับโฮล-อิ น-วัน
2.1 ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยสามารถทา โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการภายใต้
กฎ ระเบียบ ในการแข่งขันทีจ่ ดั ขึน้ ในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใด ๆ ในต่างประเทศโดยเปิดให้บุคคล
ทัวไปเข้
่
าร่ว มแข่งขันได้ และโฮล-อิน-วันดังกล่ าวนี้ได้ลงลายมือ ชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จดั การสนามและ
ผูจ้ ดั การแข่งขัน ผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.2 ในกรณี ท่ีผู้เ อาประกัน ภัย สามารถท า โฮล-อิน -วัน ได้ใ นการเล่ น กอล์ฟ นอกเหนื อ จาก
การแข่งขันทีไ่ ด้ระบุไว้
ในข้อ 2.1 และ โฮล-อิน-วันดังกล่าวได้กระทาในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จดั การสนาม ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ทัง้ นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รบั รางวัลพิเศษสาหรับโฮล-อิน-วัน เพียงครัง้ เดียวตลอดระยะเวลา
การเดินทางในแต่ละครัง้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมคุ้มครองอุปกรณ์
กำรเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน (TA25) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อ อุ ป กรณ์ ก ารเล่ น กอล์ฟ ของผู้เ อาประกัน ภัย เกิด ความสูญ เสีย หรือ ความเสีย หาย ผู้เ อา
ประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผูม้ อี านาจหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรม สายการ
บิน สนามกอล์ฟหรือสนามฝึ กหัดกอล์ฟสาธารณะที่มอี านาจควบคุมดูแลสถานที่ท่เี กิ ดความสูญเสียหรือความ
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เสียหายภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ และต้องแนบบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูม้ อี านาจ
หน้าทีด่ งั กล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการทุกประการทีก่ ระทาได้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
ของตน
ก) ไม่ถูกวางไว้โดยไม่มผี ดู้ แู ลในสถานทีส่ าธารณะ และ
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวิถที างทีส่ มเหตุสมผล เพือ่ ให้อุปกรณ์อยู่ในลักษณะปลอดภัย
บริษัทจะชดใช้สาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เกิดขึ้นจริง
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทัง้ นี้สูงสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ใ นตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย
สาหรับอุปกรณ์หนึ่งชิ้น หรือหนึ่งคู่ หรือหนึ่งชุด บริษทั อาจจ่ายค่าชดใช้หรือเลือกทีจ่ ะจัดหาของใหม่มาทดแทน
หรือซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ในกรณีท่บี ริษทั ประเมินมูลค่าความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วไม่คมุ้ ค่าทีจ่ ะซ่อมแซม บริษทั จะชดใช้ให้ผเู้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งว่าอุปกรณ์นนั ้ สูญหาย
2. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณี บ ริษั ท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย แล้ ว บริษั ท จะรับ ช่ ว งสิท ธิ ข อง
ผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าทดแทนไป
ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ น
เพือ่ ป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของบริษทั
3. กำรจำกัดควำมรับผิด
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์
ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน รวมกันไม่เกินจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
4.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทาง
เข้า-ออก แทน
4.3 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ (กรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกิดขึน้ ในสถานทีส่ าธารณะ)
4.4 จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้มอี านาจหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง
ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะทีม่ อี านาจควบคุมดูแลสถานที่
ทีเ่ กิดการสูญเสียหรือเสียหายภายใน 24 ชัวโมง
่
(กรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่น
กอล์ฟทีเ่ กิดขึน้ ในโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ)
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4.5 หนังสือ รับรองจากสนามกอล์ฟในกรณีโฮล-อิน-วัน (กรณีท่ีผู้เ อาประกันภัยสามารถท า
โฮล-อิน-วันได้)
4.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมคุ้มครองอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ
และโฮล-อิ น-วัน (TA25) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัย ตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่ ำใช้ จ่ำยสำหรับอุปกรณ์ กำรเล่น
กอล์ฟ อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
1.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของลูกกอล์ฟ หรือไม้กอล์ฟในระหว่ำงกำรเล่ น จริ ง
หรือกำรฝึ กตี
2.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยอันเกิ ดกำรสึ กหรอ หรือควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ นจำก
กระบวนกำรซ่อม หรือในขณะที่ทำกำรซ่อมอันเป็ นผลมำจำกควำมเสียหำยดังกล่ำว
3.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยอันเป็ นผลมำจำกกำรกระทำโดยเจตนำ หรือควำม
ประมำทเลิ นเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกันภัย
4.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ได้รบั ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
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TA26
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
บุคคลภายนอก

หมายถึง

สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

การครอบครอง

หมายถึง

การมีกรรมสิทธิ ์

หมายถึง

บุ ค คลใด ๆ ซึ่ง ไม่ ใ ช่ ญาติ สมาชิก ของครอบครัว และบุ ค คลผู้ร่ ว ม
เดินทาง หรือบุคคลที่พกั อาศัยอยู่กบั ผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของ
ผู้เ อาประกัน ภัย ขณะอยู่ ใ นระหว่ า งการทางที่จ้า ง และหุ้น ส่ว นของ
ผูเ้ อาประกันภัย
บิดา มารดา ปู่ ย่ า ตา ยาย ทวด บุ ต ร ธิดา คู่ ส มรส และพี่หรือ น้ อ ง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผูเ้ อาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา
ยาย ทวด ของคู่สมรส
การยึดถือทรัพย์สนิ ไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันทาให้บุคคลได้มาซึ่ง
สิทธิค รอบครอง ทัง้ นี้ จะยึดถือ ไว้เ องหรือ บุ ค คลอื่นยึดถือ ไว้ใ ห้ ก็ ไ ด้
อาทิ เช่น โรงแรม ห้องเช่าหรือบ้านเช่ ารายวัน โฮมสเตย์ ครอบครัว
อุปถัมภ์(โฮสแฟมิล)่ี
ความเป็ นเจ้าของทรัพย์ การมีส ิทธิท งั ้ ปวงที่ผู้เป็ นเจ้าของมีอยู่ เ หนื อ
ทรัพย์ส ิน ในอันที่จะใช้สอย จ าหน่ าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน
รวมทัง้ ขัดขวางมิให้ผอู้ ่นื สอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ นัน้ โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะชดใช้ค่าทดแทน
ในนามผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสาหรับจานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายจาก
อุบตั เิ หตุท่เี กิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายจริง ทัง้ นี้ไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับผลของความสูญเสียหรือเสียหายที่
เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
1. การเสียชีวติ หรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็ นผลมาจาก
อุบตั เิ หตุจากผูเ้ อาประกันภัย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็ นผลมา
จากอุบตั เิ หตุจากผูเ้ อาประกันภัย
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เงื่ อ นไขและข้ อ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม (ใช้ บ งั คับ เฉพำะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ค วำมรับ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภำยนอก (TA26) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ซ่งึ อาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
1.1 แจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
1.2 ส่งต่อให้บริษทั ทันทีเมื่อได้รบั หมายศาลหรือคาสังหรื
่ อคาบังคับของศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทีผ่ เู้ อาประกันภัยถูกฟ้องร้องให้ตอ้ งรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้
1.3 ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หรือบุคคลอื่น หรือผูเ้ สียหาย หรือกระทาการทีอ่ าจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือต่อสูค้ ดีโดยไม่ได้รบั
การยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั เว้นแต่บริษทั มิได้จดั การต่อการเรียกร้องนั ้นในเวลาอันสมควรนับจากวันที่
ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัย
1.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจาเป็ น เพื่อให้บริษทั ตกลงชดใช้ค่าทดแทน หรือต่อสู้
ข้อเรียกร้องใด ๆหรือทาการฟ้องร้องคดี
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรจัดกำรป้ องกัน
ผู้เ อาประกัน ภัย ต้ อ งป้ อ งกัน หรือ จัด ให้มีก ารป้ อ งกัน ตามสมควรเพื่อ มิใ ห้เ กิด อุ บัติเ หตุ แ ละ
ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าทีร่ าชการ
3. หน้ ำที่ในกำรรักษำสิ ทธิ ของบริ ษทั เพื่อกำรรับช่วงสิ ทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ นหรือเท่าที่บริษัท
ร้องขอให้ทาตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลังการรับค่าทดแทนจากบริษทั เพือ่ รักษาสิทธิของบริษทั ในการรับช่วงสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
4. สิ ทธิ ของบริ ษทั
บริษทั มีสทิ ธิเข้าดาเนินการต่อสูค้ ดี และมีสทิ ธิทาการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัย
ต่อการเรียกร้องใด ๆ
5. กำรเฉลี่ยควำมรับผิด
ถ้าในขณะที่เ กิดเหตุซ่ึงเป็ นผลให้มีก ารเรียกร้อ งค่ า ทดแทนมีก ารประกัน ภัยอื่นคุ้มครองถึง
ความรับผิดอย่างเดียวกัน บริษทั จะรับผิดต่อค่าเสียหาย ค่าดาเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินอัตราส่วนของ
บริษทั สาหรับจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายเกี่ยวกับความรับผิดนัน้
6. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
6.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
6.2 สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
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6.3 ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนพร้ อ มรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง โดยลงลายมือ ชื่อ หรือ
สาเนาหนังสือเดินทางของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหาย และประจักษ์พยาน
6.4 หนังสือยืนยันจากผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหาย ระบุถงึ รายละเอียดการเกิดเหตุ รายการทรัพย์สนิ
ทีเ่ สียหาย ซึง่ มีการรับรองโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายและประจักษ์พยานในเหตุการณ์
6.5 สาเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีทาให้ผอู้ ่นื ประสบอุบตั เิ หตุ
6.6 กรณีทส่ี ามารถซ่อมแซมให้ทรัพย์สนิ กลับคืนสูส่ ภาพเดิม หรือจาเป็ นต้องซื้อทรัพย์สนิ นัน้ ๆ
เนื่องจากทาให้ทรัพย์สนิ นัน้ เสียหาย ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และจดหมายยืนยันจากทางร้านค้า
6.7 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (TA26)
เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองควำมรับผิ ดต่ อบุคคลภำยนอกอัน
เกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยรวมถึงกำรบำดเจ็บของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลภำยนอก
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินซึ่งเป็ นของผู้เอำประกันภัยเอง หรือที่อยู่
ในกำรครอบครอง หรือกำรควบคุมของผู้เอำประกันภัย
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกี่ยวกับควำมรับผิดซึ่งเกิ ดจำกสัญญำที่ผ้เู อำประกันภัย
ทำขึ้น ซึ่งถ้ำไม่มีสญ
ั ญำดังกล่ำวควำมรับผิดของผู้เอำประกันภัยจะไม่เกิ ดขึ้น
4. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ย หำยที่ เกี่ ย วข้องกับผู้เอำประกันภัย ซึ่ ง กระท ำโดยจงใจ
เจตนำ หรือกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย
5. ควำมสู ญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำย เนื่ องจำกกำรมี กรรมสิ ทธิ์ กำรครอบครอง กำรใช้
ยำนพำหนะทุกชนิ ด รวมทัง้ เครื่องจักรหรือยำนพำหนะใด ๆ ที่ดนั หรือลำกโดยเครื่องยนต์ อำกำศยำน อำวุธ
ปื น สัตว์เลี้ยง ที่ดิน หรืออำคำร หรือเกิ ดจำกควำมประมำทเลิ นเล่อในกำรควบคุมดูแล
6. ควำมรับผิดทำงกำรค้ำหรือวิ ชำชีพ หรือควำมบกพร่องในกำรประกอบธุรกิ จ
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยจำกกำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะที่อยู่ในสภำพ
กำรผิ ดปกติ ทำงจิ ตใจ ระบบประสำท กำรวิ กลจริ ต รวมถึงขณะที่ ผ้เู อำประกันภัยมีส่วนร่วมทะเลำะวิ วำท
หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นคดีอำญำ
9. ค่ำเสียหำยที่กำหนดขึ้นเพื่อลงโทษเป็ นตัวอย่ำงหรือค่ำเสียหำยทวีคณ
ู
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หมวดที่ 5 เอกสำรแนบท้ำย
ถ้าข้อ ความในเอกสารแนบท้า ยนี้ ขดั หรือ แย้งกับ ข้อ ความในกรมธรรม์ประกัน ภัย ให้ใ ช้ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายแทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับ
ตามเดิม
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TG Exclusion 1
่ มเติ ม
เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ)
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริม่ ต้นวันที่
เวลา
สิน้ สุดวันที่
เวลา
เบีย้ ประกันภัย
บาท อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท รวม

บาท

เป็นทีต่ กลงและเข้าใจกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ อกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติด
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่ค้มุ ครองถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย กำรบำดเจ็บ กำรเจ็บป่ วย
หรือควำมรับผิดตำมกฎหมำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม อันเกิ ดจำก หรือสืบเนื่ องจำก หรือมีสำเหตุมำ
จำก หรือเป็ นผลมำจำก หรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำที่ผ้เู อำประกันภัยอยู่ใน หรือเดิ นทำงไป หรือเดิ นทำงผ่ำน
หรือเดิ นทำงภำยในประเทศเนปำล
ถ้า ข้อ ความในเอกสารแนบท้า ยนี้ ข ดั หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ใ ช้ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับ
ตามเดิม
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TG Exclusion 2
่ มเติ ม
เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ)
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริม่ ต้นวันที่
เวลา
สิน้ สุดวันที่
เวลา
เบีย้ ประกันภัย
บาท อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท รวม

บาท

เป็ นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ขอ้ ความตามทีป่ รากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บงั คับแทน
1. กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ไ ม่ คุ้ม ครองกำรเดิ น ทำงที่ ไ ด้ ว ำงแผนไว้ ล่ ว งหน้ ำ หรื อ กำร
เดิ นทำงจำกภำยใน หรือ กำรเดิ นทำงไป หรือกำรเดิ นทำงผ่ำน ประเทศสำธำรณรัฐคิ วบำ สำธำรณรัฐ
อำหรับซี เรีย สำธำรณรัฐอิ สลำมอิ หร่ำน สำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนเกำหลี ภูมิภำคไครเมีย
(Crimea Region)
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ไม่ค้มุ ครองผู้เอำประกันภัยที่ มีสญ
ั ชำติ หรือถิ่ นพำนักในประเทศ
สำธำรณรัฐ คิ ว บำ สำธำรณรัฐ อำหรับ ซี เ รี ย สำธำรณรัฐ อิ ส ลำมอิ ห ร่ ำ น สำธำรณรัฐ ประชำธิ ป ไตย
ประชำชนเกำหลี ภูมิภำคไครเมีย เว้นแต่ผ้เู อำประกันภัยมีภมู ิ ลำเนำในประเทศไทย
ทัง้ นี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยงั คงอยู่ภายใต้บงั คับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อความ
อื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนทีไ่ ม่ได้มกี ารแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้
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เอกสำรสรุปเงื่อนไข ควำมคุ้มครอง ข้อยกเว้น (ตำมแผนประกันภัย)
กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดิ นทำงต่ำงประเทศ
AIG Travel Guard International Travel Insurance
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการเดินทางออก
นอกอาณาเขตประเทศถิ่น ฐานของผู้เ อาประกัน ภัย ที่เ ริ่ม ต้ น เดิน ทางออกจากประเทศไทยเท่ า นั น้ โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
ระยะเวลำเอำประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ล ะครัง้ ของผู้เ อาประกัน ภัย ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุ ด ภายในระยะเวลา
เอาประกันภัย
1. ในกรณี ท่ีเ ป็ น ความคุ้ม ครองแบบรายเที่ย ว (Single Trip) ความคุ้ม ครองให้เ ริ่ม ต้ น ก่ อ น
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและด
่
าเนินต่อ เนื่อ งกันไปจนกระทังผู
่ ้เอาประกัน ภัย
เดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ น
สิน้ สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้)
2. ในกรณีท่เี ป็ นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครัง้
โดยให้มรี ะยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับข้อ 1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 184 วัน
ระยะเวลาเอาประกันภัยอาจมีการขยาย/กาหนดเป็ นอย่างอื่น ขึน้ อยู่กบั แต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง/
เอกสารแนบท้าย
กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
หากกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยยังอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่ นไขที่ระบุ
ดังต่อไปนี้
1. เหตุ ก ารณ์ ท่ี อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผู้ เ อาประกัน ภัย รวมไปถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด ที่
ผูเ้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บปว่ ย สภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงานโดย
ลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะหรือการนัดหยุดการปฏิบตั งิ านอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให้
ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ความคุม้ ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ปอีก 3
วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
2. ผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือถูกกักกันในต่างประเทศ และ
เหตุผลดังกล่าวนัน้ ได้รบั ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงผู้เอาประกันภัยจาเป็ นต้องทาตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ัก ษา หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งของผู้มีอ านาจ ในกรณี ท่ีถู ก กัก กัน ควา มคุ้ม ครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ปอีก 30 วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
หรือ ภายใน 48 ชัวโมงติ
่
ดต่อกันหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถานทีก่ กั กัน นอกจากผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินได้อนุมตั กิ ารขยายระยะเวลาความคุ้มครองไปมากกว่า 48 ชัวโมงต่
่
อเนื่องกัน สาหรับการหาเทีย่ วบินกลับ
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หรือความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดินทาง เท่านัน้ โดยทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องยอมรับเทีย่ วบินแรกที่
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหาและยืนยันให้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องพยายามกลับประเทศไทยทันทีเมื่อมีโอกาส
กำรชำระเบีย้ ประกันภัยและกำรบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
1. ผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันที หรือก่อนความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น
2. ในกรณีทเ่ี ป็ นความคุม้ ครองแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ภายหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
3. ในกรณี ท่ี เ ป็ นความคุ้ ม ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ บริ ษั ท
ต่างสามารถใช้สทิ ธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ดังนี้
3.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ในกรณีน้ี
บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
3.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบ
เป็นหนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน หลังจากหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ ตามตารางทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลำประกันภัย
(ไม่เกิ น/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็ น
การบอกเลิกทัง้ ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
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ข้อยกเว้นทัวไป
่
กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ หรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีกำรระบุค้มุ ครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็ นกำรเฉพำะ)
1. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
2. สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่งร้ำย
คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซึ่งหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนที่ อำศัย อยู่ในประเทศเดีย วกัน กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุ ดงำน กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรปฏิ วตั ิ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
3. กำรก่อกำรร้ำย
4. กำรกระทำโดยเจตนำที่ผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย กำรยึดทรัพย์ กำรยึดหน่ วง กำร
ทำลำย โดยศุลกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่อื่น ๆ กำรฝ่ ำฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบำล
5. กำรแผ่ ร ังสี หรื อกำรแพร่ ก ัมมันตภำพรังสี จำกเชื้ อ เพลิ งนิ วเคลี ย ร์ หรื อจำกกำก
นิ วเคลี ยร์ใด ๆ อันเนื่ องมำจำกกำรเผำไหม้ข องเชื้อ เพลิ ง นิ วเคลี ย ร์ และจำกกรรมวิ ธี ใด ๆ แห่ ง กำร
แตกแยกตัวทำงนิ วเคลียร์ซึ่งดำเนิ นติ ดต่อไปด้วยตัวเอง
6. กำรระเบิ ดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรำย
อื่นใดที่อำจเกิ ดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิ วเคลียร์ได้
7. ขณะที่ ผ้ ูเ อำประกัน ภัย ปฏิ บตั ิ ห น้ ำ ที่ เป็ นทหำร ต ำรวจ หรื อ อำสำสมัค ร และเข้ำ
ปฏิ บตั ิ กำรในสงครำมหรือปรำบปรำม
8. ขณะที่ เกิ ดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตที่ ย กเว้ นควำมคุ้มครองตำมที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี)
9. ขณะที่เกิ ดขึ้นบริ เวณแท่นขุดเจำะน้ำมัน แท่นขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติ ในทะเล หรือเหมือง
ใต้ดิน
10. เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่อยู่ในสภำพที่เหมำะสมแก่กำรเดิ นทำง และเดิ นทำงโดยขัดต่อ
คำแนะนำของแพทย์ผ้ไู ด้รบั อนุญำตให้รกั ษำโรค
11. ผู้เอำประกันภัยเดิ นทำงโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเข้ำรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ทุกชนิ ด
12. กำรเดิ นทำงที่ มีกิจกรรมกำรปี นเขำ กำรไต่ เขำ กำรเดิ นป่ ำ กำรเที่ ยวป่ ำ หรืออื่น ๆ
รวมอยู่ในกำรเดิ นทำง ที่ อยู่บนระดับควำมสูงเท่ ำกับ หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ ว่ำผู้เอำประกันภัยจะสำมำรถจัดหำหลักฐำนจำกพยำนที่ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอำประกันภัย
บริ ษทั ทัวร์ หรือไกด์นำเที่ยวที่พิสูจน์ ได้ว่ำเป็ นกำรได้รบั บำดเจ็บจำกอุบตั ิ เหตุ หรือกำรเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้น
ขณะอยู่บนระดับควำมสูงที่ตำ่ กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง
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13. กำรที่ ผ้เู อำประกันภัยกระทำกำรเกี่ยวเนื่ องกับกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็ นสมำชิ ก
ขององค์กรกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลักลอบขนยำเสพติ ด หรือกำรค้ำที่เกี่ยวเนื่ องกับยำเสพติ ด หรือกำร
ลักลอบขนอำวุธนิ วเคลียร์ อำวุธเคมี หรืออำวุธชีวภำพ
เอกสำรแนบท้ำย
่ มเติ ม
TG – Exclusion 1 เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ อกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติดภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย ไม่คมุ้ ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ย หรือความรับผิดตามกฎหมาย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก หรือมีสาเหตุมาจาก หรือเป็น ผลมาจาก หรือทีเ่ กิดขึ้นใน
เวลาทีผ่ เู้ อาประกันภัยอยู่ใน หรือเดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศเนปาล
่ มเติ ม
TG – Exclusion 2 เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุม้ ครองการเดินทางทีไ่ ด้วางแผนไว้ล่วงหน้า หรือการเดินทางจาก
ภายใน หรือ การเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน ประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมภิ าคไครเมีย (Crimea Region)
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีส ัญชาติหรือถิ่นพ านักในประเทศ
สาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ภูมภิ าคไครเมีย เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัยมีภูมลิ าเนาในประเทศไทย
ข้อตกลงคุ้มครองตำมแผนประกันภัย
TA1

TA2
TA3
TA4

TA5
TA6
TA7

ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ งเนื่ องจำก
อุบตั ิ เหตุ
ผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำล
ผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทย
ผลประโยชน์ กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำร
รักษำพยำบำลฉุกเฉิ นและกำรเคลื่อนย้ำยกลับ
ประเทศไทย
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับ
ประเทศไทย
ผลประโยชน์ ค่ำโทรศัพท์ในกรณี ฉุกเฉิ น
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงเพื่อเยี่ยม
ผู้ป่วยที่โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ

แผน A
•

แผน B
•

แผน C
•

แผน D
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
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TA8 ผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับกำรรักษำตัว
ในโรงพยำบำลในฐำนะผูป้ ่ วยใน
TA9 ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์กลับ
ประเทศไทย
TA10 ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยกำรเลือ่ นหรือกำรบอกเลิ ก
กำรเดิ นทำง
TA11 ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวัน
เดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิน
TA12 ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก
TA13 ผลประโยชน์ ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดิ นทำง
TA14 ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เครื่องบินอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบินจำหน่ ำย
บัตรโดยสำรเกิ นจำนวนที่นัง่
TA15 ผลประโยชน์ ชดเชยกำรเดิ นทำงล่ำช้ำเนื่ องจำก
กำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรบิน
TA16 ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบิน
TA17 ผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำง
TA18 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
กระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว
TA19 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดิ นทำง
TA20 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงิ นส่วนตัว
TA21 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ
TA22 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยูใ่ น
ยำนพำหนะ
TA23 ผลประโยชน์ ควำมรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่ำ
TA24 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย
TA25 ผลประโยชน์ ควำมคุม้ ครองอุปกรณ์กำรเล่น
กอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน
TA26 ผลประโยชน์ ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
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หมำยเหตุ :
1. ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทัง้ นี้บริษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย เพือ่ จัดทาแผนประกันภัยได้
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กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดิ นทำงต่ำงประเทศแบบกลุ่ม
AIG Group Travel Guard International Travel Insurance
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
เพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ
เงือ่ นไขทัวไปและข้
่
อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นทัวไป
่ และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั
ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะทีไ่ ด้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย
จะถือเป็ นความหมายเดียวกันทัง้ หมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่ว นใดก็ต าม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เ ป็ นอย่ างอื่น
ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อกาหนด
ข้ อ ตกลงคุ้ ม ครอง ข้ อ ยกเว้ น ทัว่ ไป เอกสารแนบท้ า ย
กรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอเอาประกันภัย ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองการประกันภัย ข้อระบุพเิ ศษ
ข้อรับรอง และเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่ง สัญ ญา
ประกันภัย
1.2 บริษทั
หมายถึง
บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.3 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง
บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่ระบุช่อื เป็ นผู้ถือกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ในตารางกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ แ ละ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัย ซึ่งเป็ นผู้จดั ให้มีการประกัน ภัย
เพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
1.4 ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง
บุ ค คลที่ระบุ ช่ือ เป็ นผู้เ อาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ ร ับ ความคุ้ ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.5 อุบตั เิ หตุ
หมายถึง
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างฉับพลัน จากปจั จัยภายนอกร่างกาย
และทาให้เกิดผลทีผ่ เู้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
1.6 การบาดเจ็บ
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
ซึง่ เกิดขึน้ โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่นื
1.7 การเจ็บปว่ ย
หมายถึง
อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที่เกิดขึ้น
กับผู้เอาประกันภัยอย่ างกะทันหันหรือเฉี ยบพลันและไม่
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1.8

ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

1.9

แพทย์

หมายถึง

1.10 พยาบาล
1.11 ผูป้ ว่ ยใน

หมายถึง
หมายถึง

1.12 ผูป้ ว่ ยนอก

หมายถึง

1.13 โรงพยาบาล

หมายถึง

1.14 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

สามารถคาดการณ์ ไ ด้ โดยเกิด ขึ้น หลัง จากที่ก รมธรรม์
ประกันภัยนี้มผี ลบังคับ ทัง้ นี้ต้องปรากฏชัดเจนว่าเกิดขึ้น
โดยตัวเองและโดยอิสระจากเหตุอ่นื
ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ตามข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้า ยของ
สัญญาประกันภัย (ถ้ามี)
ผู้ท่ีส าเร็จ การศึก ษาได้ร ับ ปริญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิต
ได้ ข้ึน ทะเบีย นอย่ า งถู ก ต้ อ งจากแพทยสภา และได้ ร ับ
อนุ ญ าตให้ป ระกอบวิช าชีพ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่น ที่
ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ ท่ี จ าเป็ นต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อ กันไม่ น้อ ยกว่ า 6 ชัวโมง
่
ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผู้ป่วยในโดยได้รบั การวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทย์ ต ามข้ อ บ่ ง ชี้ ซ่ึ ง เป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์และในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสาหรับการรักษา
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัว
ไว้เป็ นผูป้ ว่ ยในแล้วต่อมาเสียชีวติ ก่อนครบ 6 ชัวโมง
่
ผู้รบั บริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่วย
นอกหรื อ ในห้ อ งรั ก ษาฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งไม่มคี วามจาเป็ น
ตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ท่เี ป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ว่ ยใน
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่ ง จั ด ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
โดยสามารถรับผูป้ ่วยไว้คา้ งคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่แ ละมีจ านวนบุ ค ลากรทางการแพทย์ท่ีเ พีย งพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการทีค่ รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่
มีห้องสาหรับการผ่ าตัดใหญ่ และได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียน
ดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนัน้ ๆ
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โ ดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียน
ดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนัน้ ๆ
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1.15 คลินิก

หมายถึง

1.16 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

1.17 ความจาเป็นทางการแพทย์ หมายถึง

1.18 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ จ า เ ป็ น แ ล ะ หมายถึง
สมควร

1.19 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอา หมายถึง
ประกั น ภั ย (Pre-existing
Condition)
1.20 เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

สถานพยาบาลแผนปจั จุบนั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตดาเนินการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถ
รับ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคืน ได้ และได้ร ับ อนุ ญ าตให้จ ดทะเบียน
ดาเนินการเป็นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ทิ างการแพทย์แผนปจั จุบนั
ที่เ ป็ น สากล และน ามาซึ่ง แผนการรัก ษาที่เ หมาะสมกับ
ผู้ป่ว ยตามความจาเป็ นทางการแพทย์แ ละสอดคล้อ งกับ
ข้อสรุปจากประวัตกิ ารบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ
ผลการชันสูตร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
การบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ทีม่ เี งือ่ นไข ดังนี้
(5) ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา
ตามภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยของผูร้ บั บริการ
(6) ต้ อ งมี ข้ อ บ่ ง ชี้ ท างการแพทย์ อ ย่ า งชั ด เจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบตั ปิ จั จุบนั
(7) ต้ อ งมิ ใ ช่ เ พื่ อ ความสะดวกของผู้ ร ับ บริ ก าร หรื อ
ของค ร อ บ ค รั ว ผู้ ร ั บ บ ริ ก า ร ห รื อ ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
รักษาพยาบาลเพียงฝา่ ยเดียว และ
(8) ต้อ งเป็ นการบริก ารรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยของผูร้ บั บริการนัน้ ๆ
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ควรจะเป็ น
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิ ก เรีย กเก็บ กับ ผู้ป่ ว ย
ทัวไปของโรงพยาบาล
่
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลิ นิ ก ซึ่ ง ผู้ ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และ/หรื อ ผู้ เ อา
ประกันภัยเข้ารับการรักษานัน้
โรค (รวมทัง้ โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติท่ี
เกิดขึน้ กับผูเ้ อาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันออกเดินทาง
แต่ละครัง้ ซึ่งมีนัยสาคัญเพื่อแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือ
รักษา หรือทาให้แพทย์พงึ ให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา
ภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึง
การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant
Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งโดย
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1.21 ปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.22 การก่อการร้าย

หมายถึง

1.23 ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (Emergency
Assistance Provider)

หมายถึง

1.24 สถานทีส่ าธารณะ

หมายถึง

ผลการตรวจเลื อ ดแสดงเป็ น เลื อ ดบวกของไวรัส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) การติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ
ฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชือ้ ทีท่ าให้เกิดโรค
ป อ ด บ ว ม ห รื อ ป อ ด อั ก เ ส บ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชื้อ ที่ท าให้เ กิด โรคล าไส้อ ักเสบหรือ เรื้อ รัง
(Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อ ไวรัส (Virus) และ/
หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทวไป
ั ่ (Disseminated Fungi
Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์
น้ าเหลืองทีร่ ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่ง เป็ น ที่
รู้ จ ัก ในป จั จุ บั น นี้ ว่ า เป็ น อาการของภู มิคุ้ มกันบกพร่ อง
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็ นสาเหตุท่ี
ทาให้คนทีเ่ ป็นเสียชีวติ อย่างกะทันหัน เจ็บปว่ ย หรือทุพพลภาพ
โรคภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human
Immuno Deficiency Virus) โ ร ค ที่ ท า ใ ห้ เ ยื่ อ ส ม อ ง เ สื่ อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชือ้ ไวรัส
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
หรือนับแต่วนั ครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีต่อ ๆ ไป
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่
โดยบุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คลใดไม่ ว่ า จะเป็ น การกระท า
เพียงลาพัง การกระทาการแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับองค์กร
ใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยมหรือ จุดประสงค์ท่ีค ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพื่อ ต้อ งการ
ส่งผลให้รฐั บาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
บริษทั หรือนิตบิ ุคคล หรือตัวแทนของผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ที่ได้ร ับมอบอ านาจจากบริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย นี้
ในการให้บริการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
แ ล ะ บริ การต่ าง ๆ แก่ ผู้ เ อาประกั นภั ยตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
สัญญาประกันภัยนี้
สถานทีใ่ ดทีส่ าธารณชนเข้าถึงได้ เช่น (แต่ไม่จากัดเฉพาะ)
ท่าอากาศยาน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้อ งโถงของโรงแรม
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1.25 ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง

1.26 การเดินทางในต่างประเทศ หมายถึง

สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที่ฝึกตีกอล์ฟ
อาคารสาธารณะ และสถานทีต่ ่าง ๆ ทีค่ ล้ายกัน
รูปแบบการขนส่งทีใ่ ห้บริการเป็ นประจาตามตารางเวลาและ
ดาเนินการโดยบริษทั ขนส่งที่มใี บอนุ ญาต และมุ่งหมายให้
สาธารณชนในท้องถิน่ ใช้เป็ นเครื่องมือในการเดินทางและที่
ประเทศนัน้ ยอมรับ เช่ น หมายถึงรถโดยสารประจ าทาง
เรือข้ามฟาก ยานเหนือน้ า (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์
เรือ รถไฟ รถราง หรือรถไฟใต้ดนิ แต่ไม่หมายความรวมถึง
รถแท็กซี่ หรือรถส่วนตัว
การเดิ น ทางออกนอกอาณาเขตประเทศไท ยขอ ง
ผูเ้ อาประกันภัย

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัวไป
่ และข้อกำหนด
2.1 สัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษทั เชื่อถือข้อแถลงของผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิม่ เติม (ถ้ามี) ทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษทั จึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีท่ผี ู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ น
เท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอ้ ยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนัน้ ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบ
ซึ่งหากบริษัททราบข้อความจริงนัน้ ๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดั ไม่ยอมทา
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกันภัย
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ รวมทัง้ ข้อ ตกลงคุ้ ม ครองและเอกสารแนบท้ า ยประกอบกั น เป็ น
สัญญาประกันภัย การเปลีย่ นแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และ
ได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 กำรแจ้งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยและกำรเข้ำร่วมกำรประกันภัย
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนินการแจ้งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาประกันภัย
ให้บริษทั ทราบก่อนการเดินทาง ในกรณีทเ่ี กิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ ป็ นเหตุให้มกี ารเรียกร้อง
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ผลประโยชน์ และถ้ารายชื่อ ของผู้เ อาประกัน ภัยไม่ต รงกับความเป็ น จริง หน้ าที่ ใ นการพิสูจ น์ เ ป็ นของผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะเริม่ ได้รบั ความคุ้มครองตามวันทีท่ ่รี ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือใบรับรองประกันภัย โดยบริษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัยพร้อ มทัง้
เอกสารสรุปเงือ่ นไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยแต่ละราย เพือ่ เป็น
การรับรองว่าผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
2.4 ระยะเวลำเอำประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ล ะครัง้ ของผู้เ อาประกัน ภัย ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุ ด ภายในระยะเวลา
เอาประกันภัย
2.4.1 ในกรณีท่เี ป็ นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริม่ ต้นก่อ น
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและด
่
าเนินต่อ เนื่อ งกันไปจนกระทังผู
่ ้เอาประกัน ภัย
เดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ น
สิน้ สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้)
2.4.2 ในกรณีทเ่ี ป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง้
โดยให้มรี ะยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับข้อ 2.4.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 184 วัน
ระยะเวลาเอาประกันภัยอาจมีการขยาย/กาหนดเป็ นอย่างอื่น ขึน้ อยู่กบั แต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง/
เอกสารแนบท้าย
2.5 กำรแจ้งและกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดัง กล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสูญ เสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทม่ี กี ารเสียชีวติ
ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทั ทราบในทันทีได้
แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว
ในการเรียกร้อ งค่ าทดแทน ผู้ถือ กรมธรรม์ประกัน ภัย ผู้เ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานหรือเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง และ/
หรือเอกสารแนบท้าย แต่ละข้อ และเอกสารเพิม่ เติมอื่น ๆ ตามที่บริษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริษัท
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรือ หลัก ฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าวไม่ ท าให้ส ิทธิการเรียกร้อ งเสีย ไป
หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแต่ได้ส่ง
โดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีส่ ามารถจะกระทาได้แล้ว
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2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริษัทมีส ิทธิต รวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เ อาประกันภัย
เท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสทิ ธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่มี เี หตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อ
กฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจ
วินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเพือ่ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนัน้ บริษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครอง
แก่ผเู้ อาประกันภัยได้
2.7 กำรจ่ำยค่ำทดแทน
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั หลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้
ตามความจาเป็น แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษทั จะรับผิด
ชดใช้ดอกเบีย้ ให้อกี ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ นี้นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดชาระ
2.8 กำรชำระเบีย้ ประกันภัยและกำรบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
2.8.1 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันที หรือก่อน
ความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น
2.8.2 ในกรณีท่เี ป็ นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ภายหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
คุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
2.8.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ผูเ้ อาประกันภัย หรือบริษทั ต่างสามารถใช้สทิ ธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ดังนี้
2.8.3.1 บริษัท จะบอกเลิก กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ไ ด้ด้ว ยการส่ง หนั ง สือ บอกกล่ า ว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัย
ตามที่อยู่ครัง้ สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหัก
เบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
2.8.3.2 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นหนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับ มาแล้วออกตามอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ ตามตาราง
ทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
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ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลำประกันภัย
(ไม่เกิ น/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็ น
การบอกเลิกทัง้ ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
2.9 กำรระงับข้อพิ พำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณีที่ม ขี อ้ พิพ าท ข้อ ขัด แย้ง หรือ ข้อ เรีย กร้อ งใด ๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับนี้
ระหว่างผู้มสี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผู้มสี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติ
ข้อพิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉั ยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษัทจะรับผิดชดใช้ ค่ าทดแทนตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ เมื่อ ผู้ ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ประกันภัยและเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
2.11 สกุลเงิ นตรำและค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นในต่ำงประเทศ
หากค่า ทดแทนที่พ งึ จ่า ยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เ ป็ น สกุล เงิน ต่างประเทศ บริษ ัท จะจ่าย
ค่า ทดแทนเป็ น เงิน บาทไทย โดยใช้อ ตั ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่า งประเทศตามวัน ที่ร ะบุใ นใบเสร็จ รับ เงิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้เรียกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายนัน้ ๆ
2.12 กำรเรียกร้องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
หากปรากฏหลัก ฐานชัด เจนต่อ บริษ ัท ว่า ผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ผู้เ อาประกัน ภัย
ได้ก ระทาการโดยทุจ ริต เพื่อ ให้ต นเองหรือ ผู ้อื่น ได้ร บั ประโยชน์จ ากการประกัน ภัย นี้ บริษ ัท จะไม่ร บั ผิด
ส าหรับ การเรีย กร้อ งจ านวนเงิน ค่า ทดแทนจากการกระท าดัง กล่า วข้า งต้น และบริษ ัท มีส ทิ ธิบ อกเลิก
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ด้ว ยการส่ง หนัง สือ บอกกล่า วและให้ค วามคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย สิ้นผล
บังคับในทันที บริษัทจะไม่คนื เบี้ยประกันภัย
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2.13 กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยู่ภายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
2.14 กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
หากกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยยังอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่ นไขที่ระบุ
ดังต่อไปนี้
2.14.1 เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผู้เ อาประกัน ภัย รวมไปถึง แต่ ไ ม่ จ ากัด
ทีผ่ เู้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย สภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
โดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะหรือการนัดหยุดการปฏิบตั งิ านอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะที่
ทาให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ความคุม้ ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ป
อีก 3 วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
2.14.2 ผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือถูกกักกันในต่างประเทศ
และเหตุผลดังกล่าวนัน้ ได้รบั ความคุม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงผูเ้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องทาตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ัก ษา หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งของผู้มีอ านาจ ในกรณี ท่ีถู ก กัก กัน ความคุ้ม ครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ปอีก 30 วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
หรือ ภายใน 48 ชัวโมงติ
่
ดต่อกันหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถานทีก่ กั กัน นอกจากผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินได้อนุมตั กิ ารขยายระยะเวลาความคุม้ ครองไปมากกว่า 48 ชัวโมงต่
่
อเนื่องกัน สาหรับการหาเทีย่ วบินกลับ
หรือความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดินทาง เท่านัน้ โดยทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องยอมรับเทีย่ วบินแรกที่
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหาและยืนยันให้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องพยายามกลับประเทศไทยทันทีเมื่อมีโอกาส
2.15 กำรสิ้ นสุดควำมคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวติ
จากสาเหตุอ่นื ทีไ่ ม่รบั ความคุ้มครองหรือถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์หรือผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัวไป
่
กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ หรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีกำรระบุค้มุ ครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็ นกำรเฉพำะ)
3.1 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
3.2 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่งร้ำย
คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซึ่งหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนที่ อำศัย อยู่ในประเทศเดีย วกัน กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุ ดงำน กำรก่อควำม
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วุ่นวำย กำรปฏิ วตั ิ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
3.3 กำรก่อกำรร้ำย
3.4 กำรกระทำโดยเจตนำที่ผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย กำรยึดทรัพย์ กำรยึดหน่ วง กำร
ทำลำย โดยศุลกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่อื่น ๆ กำรฝ่ ำฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบำล
3.5 กำรแผ่ ร ังสี หรื อกำรแพร่ ก ัมมันตภำพรังสี จำกเชื้ อ เพลิ งนิ วเคลี ย ร์ หรื อจำกกำก
นิ วเคลี ยร์ใด ๆ อันเนื่ องมำจำกกำรเผำไหม้ข องเชื้ อเพลิ ง นิ วเคลี ยร์ และจำกกรรมวิ ธีใด ๆ แห่ งกำร
แตกแยกตัวทำงนิ วเคลียร์ซึ่งดำเนิ นติ ดต่อไปด้วยตัวเอง
3.6 กำรระเบิ ดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรำย
อื่นใดที่อำจเกิ ดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิ วเคลียร์ได้
3.7 ขณะที่ ผ้ ูเ อำประกัน ภัย ปฏิ บตั ิ ห น้ ำ ที่ เป็ นทหำร ต ำรวจ หรื อ อำสำสมัค ร และเข้ำ
ปฏิ บตั ิ กำรในสงครำมหรือปรำบปรำม
3.8 ขณะที่ เกิ ดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตที่ ย กเว้ นควำมคุ้มครองตำมที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี)
3.9 ขณะที่ เกิ ดขึ้ นบริ เวณแท่ นขุดเจำะน้ ำมัน แท่ นขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติ ในทะเล หรือ
เหมืองใต้ดิน
3.10 เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่อยู่ในสภำพที่ เหมำะสมแก่กำรเดิ นทำง และเดิ นทำงโดยขัด
ต่อคำแนะนำของแพทย์ผ้ไู ด้รบั อนุญำตให้รกั ษำโรค
3.11 ผู้เอำประกันภัย เดิ นทำงโดยมีจุดประสงค์เพื่ อเข้ ำรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ทุ ก
ชนิ ด
3.12 กำรเดิ นทำงที่มีกิจกรรมกำรปี นเขำ กำรไต่เขำ กำรเดิ นป่ ำ กำรเที่ยวป่ ำ หรืออื่น ๆ
รวมอยู่ในกำรเดิ นทำง ที่ อยู่บนระดับควำมสูงเท่ ำกับ หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดับน้ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ว่ำผู้เอำประกันภัยจะสำมำรถจัดหำหลักฐำนจำกพยำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอำประกันภัย
บริ ษทั ทัวร์ หรือไกด์นำเที่ยว ที่พิสูจน์ ได้ว่ำเป็ นกำรได้รบั บำดเจ็บจำกอุบตั ิ เหตุ หรือกำรเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้น
ขณะอยู่บนระดับควำมสูงที่ตำ่ กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง
3.13 กำรที่ผ้เู อำประกันภัยกระทำกำรเกี่ยวเนื่ องกับกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็ นสมำชิ ก
ขององค์กรกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลักลอบขนยำเสพติ ด หรือกำรค้ำที่เกี่ยวเนื่ องกับยำเสพติ ด หรือกำร
ลักลอบขนอำวุธนิ วเคลียร์ อำวุธเคมี หรืออำวุธชีวภำพ
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ ข้อ บัง คับ เงื่อ นไขทัว่ ไปและข้อ ก าหนด ข้อ ยกเว้น ทัว่ ไป ข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรือผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระ บริษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองสาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
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TA1
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. สูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

2. สูญเสียสายตา
หมายถึง
3. ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น
โดยสิ้น เชิง และมีข้อ บ่ ง ชี้ท างการแพทย์ช ัด เจนว่ า ไม่ ส ามารถ
กลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าที่การงานใด ๆ ใน
อาชีพประจ า และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือ ไม่
สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันตัง้ แต่ 3 ชนิดขึน้ ไปได้ดว้ ยตนเอง
ทัง้ นี้ ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวัน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิ
ภารกิจหลัก ประจ าวัน ของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ท าง
การแพทย์ในการประเมินผูป้ ่วยทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจดังกล่าว
ได้ ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่ อ นย้ า ย เช่ น ความสามารถ
ในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ได้รบั การช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรือ เคลื่อ นที่ เช่ น ความสามารถ
ในการเดินหรือเคลื่อนทีจ่ ากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรือถอดเสือ้ ผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ต้องได้รบั ความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่างกาย เช่น ความสามารถ
ในการอาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ
ในการรับประทานอาหารได้ด้ว ยตนเองโดยไม่ ต้ องได้ร ับ ความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
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(6) ความสามารถในการขับถ่ าย เช่ น ความสามารถในการใช้
ห้องน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย
ของผู้เ อาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่ง เกิด ขึ้น ในระหว่า งระยะเวลาเอาประกัน ภัย และทาให้ผู้เ อาประกันภัย
เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือ
การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้ ร ับ ท าให้ ผู้ เ อาประกัน ภัย ต้ อ งรัก ษาตัว ติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผู้ ป่ ว ยในในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนัน้ เมื่อใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสียชีวติ
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยมีข้อ
บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็ นบุคคล
ทุ พ พลภาพถาวรสิ้น เชิง หรือ ในกรณี ท่ีไ ม่ มีข้อ บ่ ง ชี้ท าง
การแพทย์ แต่ ต กเป็ น บุ ค คลทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้างตัง้ แต่ ข้อ
เท้า หรือสูญเสียสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้
ตลอดระยะเวลาประกันภัยบริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้
รวมกันไม่เ กินจานวนเงินดังระบุไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ใบรับรองประกัน ภัย หากบริษัท
จ่ายค่ าทดแทนตามข้อ ตกลงคุ้มครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ค วามคุ้มครอง
จนสิน้ สุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่เท่านัน้
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เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ (TA1) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ
สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. กรณี กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
1.2 ใบรายงานแพทย์ทย่ี นื ยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
1.3 ส าเนาหนังสือ เดิน ทางพร้อ มรับ รองส าเนาถู กต้อ ง โดยลงลายมือ ชื่อ และหลัก ฐาน
การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง
(ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทางเข้า -ออก
แทน
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลง
ลายมือชื่อ
1.5 รูปถ่ายการทุพพลภาพ / การสูญเสียอวัยวะ
1.6 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
2. กรณี กำรเสียชีวิตเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.2 ใบมรณบัตร
2.3 สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.4 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
2.5 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน และส าเนาทะเบี ย นบ้ า นประทับ “ตาย” ของ
ผูเ้ อาประกันภัย
2.6 ส าเนาหนังสือ เดิน ทางพร้อ มรับ รองส าเนาถู กต้อ ง โดยลงลายมือ ชื่อ และหลัก ฐาน
การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง
(ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทางเข้า -ออก
แทน
2.7 ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รบั ประโยชน์ พร้อ ม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยลงลายมือชื่อ
2.8 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ (TA1) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรบำดเจ็บ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยอันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุหรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้
1. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ
ได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจ
เทียบเท่ำกับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2. กำรได้รบั เชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่กำรติ ดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่ง
เกิ ดจำกบำดแผลที่ได้รบั มำจำกอุบตั ิ เหตุ
3. กำรแท้งบุตร เว้นแต่กำรแท้งบุตรนัน้ เป็ นผลมำจำกอุบตั ิ เหตุโดยตรง
4. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่ง
สกีทุกชนิ ด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะกำลัง
ขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
5. ขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
6. ขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เป็ นพนักงำนประจำอำกำศยำนใด ๆ
7. ขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
8. ขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะที่ถกู จับกุม
หรือหลบหนี กำรจับกุม
9. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยลงมือทำงำนดังต่อไปนี้ ช่ำงประปำ ช่ำงไฟฟ้ ำ ช่ำงเครื่องยนต์
ช่ำงไม้ ช่ำงทำสี ช่ำงตกแต่งหรือช่ำงก่อสร้ำง หรืองำนที่เกี่ยวกับกำรติ ดตัง้ งำนประกอบ บำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ ำ หรือเครื่องจักรไฮโดรลิ ก หรือทำงำนในสถำนที่มีควำมเสี่ยงสูง
หรืองำนใช้แรงงำนอื่น ๆ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงงำนบริ หำร งำนควบคุมดูแล งำนขำย หรืองำนประเภทกำร
จัดกำรหรืองำนประกอบอำหำร
10. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยขับขี่รถจักรยำนยนต์โดยไม่มีใบอนุญำตขับขี่ที่ถกู ต้องตำม
กฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ
11. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยอยู่ในภำวะที่เกี่ยวกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต
รวมถึงกำรติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
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TA2
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.
การแพทย์ทางเลือก

หมายถึง

2.

แพทย์แผนไทย

หมายถึง

3.

แพทย์แผนจีน

หมายถึง

การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรค โดย
วิธกี ารแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน
หรือวิธกี ารอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่การแพทย์แผนปจั จุบนั
แพทย์ไทยแผนโบราณที่ได้รบั ใบอนุ ญ าตถูกต้องตามกฎหมาย
ในการรัก ษาโรคโดยสมุ น ไพรไทย ซึ่ง แพทย์ไ ทยแผนโบราณ
ดังกล่ าวจะต้อ งไม่เ ป็ นผู้เ อาประกันภัย หุ้นส่ว นธุ รกิจ นายจ้าง
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง
ในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุ ญาตถูกต้อ งตามกฎหมายในการรักษาโรค
โดยสมุนไพร โดยการฝงั เข็ม และการจัดกระดูก แพทย์แผนจีน
ดังกล่ าวจะต้อ งไม่เ ป็ นผู้เ อาประกันภัย หุ้นส่ว นธุ รกิจ นายจ้าง
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง
ในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
ได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็ นเหตุให้ต้องได้รบั การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกในต่างประเทศไม่ว่าจะในฐานะผูป้ ว่ ยในหรือผูป้ ว่ ยนอก
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทน สาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงิน
เอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเพือ่ การรักษาพยาบาลทีค่ ุม้ ครอง มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา เช่น ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรักษาทัวไป
่ ค่าผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทาศัลยกรรมและหัตถการ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสญ
ั ญีแพทย์ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทันตแพทย์ ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ
2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายใน
การแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและ
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พยาธิวทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธพี เิ ศษอื่น ๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่าย
ในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสน้ิ เปลืองทางการแพทย์
(เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที่พกั รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจาเป็นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม จัดให้สาหรับผูป้ ว่ ย และค่าการพยาบาลประจาวัน
6. ค่าอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าหัตถการทางการแพทย์
7. บริษัท จะชดเชยค่ า ใช้จ่ า ยที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ใ ช้จ่ า ยไปจริง สู ง สุ ด ไม่ เ กิน 10,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม เพือ่
7.3 การรักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กี่ยวข้องใน
การจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั ปลอม
7.4 ค่ารักษาพยาบาลสาหรับการรักษาอันจาเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนั
เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั
ปลอม
8. บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อคน
ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ในกรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบตั เิ หตุในต่างประเทศ และจาเป็นต้องรักษาโดย
แพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนจีน ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยได้มกี ารขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดจากบุคคลใด หรือ
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ ะเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษทั บริษทั จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจานวนทีเ่ กิน
กว่าจานวนทีเ่ บิกคืนได้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำล (TA2)
เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
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4. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผูเ้ อาประกันภัยหน้าที่มตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หาก
เข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
5. ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้เ อาประกันภัย พร้อ มรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยลง
ลายมือชื่อ
6. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี ารรับรองยอดเงินที่จ่ ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล (TA2) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่สืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยที่เป็ นมำตัง้ แต่กำเนิ ด
3. กำรรักษำตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนำมัย กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพัก
ฟื้ น กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรักษำใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่เกี่ยวกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต รวมถึง
กำรติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
6. กำรรักษำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรตัง้ ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก
ซ้อนจำกกำรตัง้ ครรภ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิ เครำะห์และกำรรักษำ) กำรทำ
หมันหรือกำรคุมกำเนิ ด
7. กำรรักษำพยำบำลที่ไม่ได้เป็ นกำรรักษำแผนปัจจุบนั รวมถึง กำรแพทย์ทำงเลือก
(Alternative Treatment)
8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์ เทียมทุกชนิ ด (เวชภัณฑ์ 2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้คำ้ ยัน แว่นตำ
เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิ ด
เก้ำอี้รถเข็น เป็ นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับอุปกรณ์ดงั กล่ำว
9. กำรบริ กำรหรือกำรผ่ำตัดเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วยที่ไม่จำเป็ นอันเกิ ดขึ้น
เพื่อหวังผลกำไรหรือเพื่อกำรฉ้ อโกงจำกกรมธรรม์ประกันภัย
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10. กำรรักษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery)
เว้นแต่เป็ นกำรผ่ำตัดตกแต่งที่จำเป็ นต้องกระทำอันเป็ นผลจำกกำรเกิ ดอุบตั ิ เหตุเพื่อให้อวัยวะดังกล่ำว
สำมำรถกลับมำทำงำนได้อย่ำงเดิ ม
11. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ กำรทำงทันตกรรมหรือเหงือก
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค ยกเว้นกำรฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้ำ
ภำยหลังกำรถูกสัตว์ทำร้ำย และวัคซีนป้ องกันบำดทะยัก ภำยหลังได้รบั บำดเจ็บ
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่เกิ ดจำกแพทย์ที่เป็ นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกันภัย
14. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ หรือ
14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
15. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร์ ร่มบิ น เครื่องร่อน ขณะกำลังขึ้นหรือกำลัง
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จมพ์
ั ๊ ดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ ที่กระทำเพื่อรักษำชีวิต )
16. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
17. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เป็ นพนักงำน
ประจำอำกำศยำนใดๆ
18. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้
เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
19. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะที่ถกู จับกุม หรือหลบหนี กำรจับกุม
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TA3
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทย
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
การแพทย์ทางเลือก

หมายถึง

การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรค โดยวิธกี าร
แพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธกี าร
อื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่การแพทย์แผนปจั จุบนั

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
ได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ง เกิด ขึน้ ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศจนเป็ นเหตุให้ต้องได้รบั การรักษาต่อเนื่องหรือ
การติดตามอาการในประเทศไทย โดยจากัดระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาลดังนี้
1. กรณี ผู้เ อาประกัน ภัย ไม่ เ คยรับ การรัก ษาพยาบาลส าหรับ การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บ ป่ว ย
ดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้ อาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 2 วันนับจาก
วันทีเ่ ดินทางกลับถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ ต้องไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้รบั
การรักษาพยาบาลเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
บริษัท จะชดเชยค่ า ใช้จ่ า ยที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ใ ช้จ่ า ยไปจริง สู ง สุ ด ไม่ เ กิน 2,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม เพือ่
1.1 การรักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั ปลอม
1.2 ค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ การรัก ษาอัน จ าเป็ น ต่ อ การออกเสีย งตามธรรมชาติอ ัน
เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั
ปลอม
2. กรณี ท่ีผู้เ อาประกัน ภัย ได้รบั การรักษาพยาบาลตัง้ แต่อ ยู่ใ นต่า งประเทศผู้เ อาประกัน ภัย
มีก าหนดเวลาไม่เ กิน 7 วันนับจากวันที่เ ดินทางกลับ มาถึง ประเทศไทยที่จะรับการรักษาพยาบาลต่อ เนื่ อ ง
ในประเทศไทย
บริ ษั ท จะชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยจากกา รบริ ก ารทางทั น ตกรรมต่ อ เนื่ อ งในประเทศไทย
ที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทาง
ทันตกรรมที่ต่า งประเทศ (ตามที่ระบุไ ว้ใ นข้อ ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ า รักษาพยาบาล) จะต้อ งไม่ เ กิน
10,000 บาท โดยคุม้ ครองค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม เพือ่
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2.1 การรักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั ปลอม
2.2 ค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ การรัก ษาอัน จ าเป็ น ต่ อ การออกเสีย งตามธรรมชาติอ ัน
เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาเพือ่ ใส่ฟนั ปลอม และฟนั
ปลอม
ทัง้ นี้ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตามจานวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกิน จานวนเงินเอาประกัน ภัยตามที่ร ะบุไว้ใ นตารางกรมธรรม์ประกัน ภัยและ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยได้มกี ารขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดจากบุคคลใด หรือ
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ ะเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษทั บริษทั จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจานวนที่เกิน
กว่าจานวนทีเ่ บิกคืนได้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศ
ไทย (TA3) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานั กตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
5. ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้เ อาประกันภัย พร้อ มรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยลง
ลายมือชื่อ
6. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่ว นที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัส ดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกัน ภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จทีม่ กี ารรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทย (TA3)
เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่สืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยที่เป็ นมำตัง้ แต่กำเนิ ด
3. กำรรักษำตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนำมัย กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพัก
ฟื้ น กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรักษำใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่เกี่ยวกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต รวมถึง
กำรติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
6. กำรรักษำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรตัง้ ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก
ซ้อนจำกกำรตัง้ ครรภ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิ เครำะห์และกำรรักษำ) กำรทำ
หมันหรือกำรคุมกำเนิ ด
7. กำรรักษำพยำบำลที่ไม่ได้เป็ นกำรรักษำแผนปัจจุบนั รวมถึง กำรแพทย์ทำงเลือก
(Alternative Treatment)
8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์ เทียมทุกชนิ ด (เวชภัณฑ์ 2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้คำ้ ยัน แว่นตำ
เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิ ด เก้ำอี้
รถเข็น เป็ นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับอุปกรณ์ดงั กล่ำว
9. กำรบริ กำรหรือกำรผ่ำตัดเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วยที่ไม่จำเป็ นอันเกิ ดขึ้น
เพื่อหวังผลกำไรหรือเพื่อกำรฉ้ อโกงจำกกรมธรรม์ประกันภัย
10. กำรรักษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery) เว้น
แต่เป็ นกำรผ่ำตัดตกแต่งที่จำเป็ นต้องกระทำอันเป็ นผลจำกกำรเกิ ดอุบตั ิ เหตุเพื่อให้อวัยวะดังกล่ำว
สำมำรถกลับมำทำงำนได้อย่ำงเดิ ม
11. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ กำรทำงทันตกรรมหรือเหงือก
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค ยกเว้นกำรฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้ำ
ภำยหลังกำรถูกสัตว์ทำร้ำย และวัคซีนป้ องกันบำดทะยัก ภำยหลังได้รบั บำดเจ็บ
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่เกิ ดจำกแพทย์ที่เป็ นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกันภัย
14. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่ อไปนี้
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14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ ได้
หรือ
14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
15. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร์ ร่มบิ น เครื่องร่อน ขณะกำลังขึ้นหรือกำลัง
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จมพ์
ั ๊ ดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ ที่กระทำเพื่อรักษำชีวิต )
16. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
17. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เป็ นพนักงำน
ประจำอำกำศยำนใด ๆ
18. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้
เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
19. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะที่ถกู จับกุม หรือหลบหนี กำรจับกุม

หมายเหตุ บริษทั จะกาหนดให้มขี อ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยก็ต่อเมือ่ กาหนดให้
ความคุม้ ครองการรักษาพยาบาลแล้วเท่านัน้
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TA4
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิ นและกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศไทย
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
ได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ และจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธที ่ี
เหมาะสมกับความจาเป็ นตามความเห็นหรือคาแนะนาของผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉินเพื่อทาการรักษาทาง
การแพทย์ท่เี หมาะสม หรือเพื่อนาผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศไทยหรือ ประเทศภูมลิ าเนา บริษัทจะชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยหรือประเทศ
ภูมลิ าเนาโดยตรงให้แก่ผใู้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วิธีข องการเคลื่อ นย้า ยเพื่อ การรัก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น ถู ก ก าหนดวิธีก าร รู ป แบบของการ
เคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทางโดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉิน ซึ่งรวมถึ งค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอื่นทีเ่ หมาะสมตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง
การแพทย์
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ก าหนดนี้เป็ นค่ าใช้จ่ายสาหรับการบริการซึ่งกาหนด และ/หรือ จัด
เตรียมการ โดยผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี
เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้ อาประกันภัยตามที่
ได้ระบุไว้ในทีน่ ้ี
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็ นผู้กาหนดวิธกี ารของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน รูปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ
ทางเรือ ทางบก หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอื่นทีเ่ หมาะสมตามความจาเป็ น
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ Travel Assist
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำร
รักษำพยำบำลฉุกเฉิ นและกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศไทย (TA4) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
1.1 ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ท่เี กี่ยวข้องรีบแจ้งบริษทั หรือ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทราบ
โดยทันที
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1.2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บในถิน่ ทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิน่
เพื่อทาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลังจากนัน้ ทางผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาวิธี
ในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สาหรับการรักษาในขัน้ ต่อไป
2. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.2 สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
2.3 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั อนุมตั แิ ละจัดการโดยผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทีผ่ เู้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ได้สารองจ่ายไปก่อนสาหรับการบริการทัง้ หลายเหล่านัน้ ซึง่ ไม่
สามารถแจ้งต่อผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่มเี หตุผลอันสมควรสาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และไม่สามารถ
ควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ ดทีห่ นึ่ง บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง แต่ไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายในสภาวะการณ์เช่นเดียวกันทีผ่ ใู้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกาหนด ทัง้ นี้สงู สุดไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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TA5
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
เสีย ชีว ิต ภายใน 30 วัน นั บ จากวัน ที่เ กิด การบาดเจ็บ หรือ เจ็บ ป่ ว ยที่เ กิด ขึ้น อย่ า งกะทัน หัน หรือ เฉี ย บพลัน
และไม่ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ใ นระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ บริษัทจะจ่าย
ค่ าใช้จ่ายในการทาศพ และค่ าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการจัดการเกี่ยวกับศพ เช่น ค่ าหีบศพ การดองศพ การ
ฌาปนกิจศพ ณ สถานทีท่ เ่ี สียชีวติ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐขิ องผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศไทยหรือประเทศ
ภูมลิ าเนา ซึ่งดาเนินการโดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉินที่ได้รบั มอบอานาจจากบริษทั และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
โดยตรงกับบริษทั แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ Travel Assist
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพผูเ้ อาประกันภัยที่ได้มกี ารสารองจ่ายไปก่อน บริษทั จะชดใช้คนื ให้แก่
ผู้รบั ประโยชน์ ต ามที่ระบุใ นกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผู้รบั ประโยชน์ ดงั กล่ าวเสียชีว ิตก่อ นหรือพร้อ มกับ
ผูเ้ อาประกันภัย หรือหากมิได้ระบุช่อื ผูร้ บั ประโยชน์ บริษทั จะชดใช้คนื ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย
ตามจานวนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการบริการต่าง ๆ
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพ
หรืออัฐิกลับประเทศไทย (TA5) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการบริการใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั อนุมตั แิ ละจัดการโดยผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุ ก เฉิ น ที่ผู้ เ อาประกัน ภัย หรือ ผู้ ร ับ ประโยชน์ ไ ด้ ส ารองจ่ า ยไปก่ อ นส าหรับ การบริก ารทัง้ หลายเหล่ า นั น้
ซึ่ง ไม่ ส ามารถแจ้ ง ต่ อ ผู้ใ ห้ บ ริก ารช่ ว ยเหลือ ฉุ ก เฉิ น ได้ แต่ มีเ หตุ ผ ลอัน สมควรส าหรับ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิ ด ขึ้น
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และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ ดทีห่ นึ่ง บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตาม
จริง แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายในสภาวะการณ์เช่นเดียวกันทีผ่ ใู้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกาหนด ทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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TA6
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำโทรศัพท์ในกรณี ฉุกเฉิ น
ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะชดใช้สาหรับ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ว่ นตัวระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างการเดินทาง
อยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
ทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย
เงื่ อ นไขและข้ อ กำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำโทรศัพท์ ในกรณี
ฉุกเฉิ น (TA6) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3.ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ห้บริการ ทีร่ ะบุถงึ เบอร์ผใู้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
4.เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA7
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.สมาชิกของครอบครัว หมายถึง

2.บรรลุนิตภิ าวะ

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่ า ตา ยาย ทวด บุ ตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือน้ อ ง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผูเ้ อาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา
ยาย ทวด ของคู่สมรส
การมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1. ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผู้ป่ว ยในในต่ า งประเทศติด ต่ อ กัน นานเกิน 5 วัน และอาการของผู้เ อาประกัน ภัยท าให้ไ ม่ ส ามารถ
เคลื่อ นย้า ยกลับ ประเทศไทยได้ และไม่ มีส มาชิก ของครอบครัว ที่บ รรลุ นิ ติภ าวะอยู่กับ ผู้เ อาประกั น ภัย ใน
ต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง
หรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมทัง้ จ่ายค่าที่พกั และค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท
ให้แ ก่ ส มาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นของผู้เ อาประกั น ภัย สูง สุ ด 2 คน ทัง้ นี้ สูง สุ ด ไม่ เ กิน จ านวนเงิน เอา
ประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย เพื่อให้สมาชิกของ
ครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้ อาประกันภัยไปเยี่ยมผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ ทัง้ นี้หากสมาชิกของครอบครัว
หรือเพือ่ นของผูเ้ อาประกันภัยทีจ่ ะเดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางที่เ กิดขึ้นจะต้อ งไม่เ กินกว่าค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางจากประเทศไทยไปยัง ประเทศนัน้ ๆ ผู้
ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน อาจเป็นผูด้ าเนินการจัดหาตั ๋ว
เครื่องบินไป-กลับชัน้ ประหยัด ตั ๋วรถไฟชัน้ หนึ่งหรือตั ๋วเรือโดยสารสาหรับสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนของผู้
เอาประกันภัยจานวนสูงสุดไม่เกิน 2 คน ในการเดินทางไปเยีย่ ม
2. ในกรณีผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผู้ป่ว ยในในต่ า งประเทศติด ต่ อ กัน นานเกิน 5 วัน และอาการของผู้เ อาประกัน ภัยท าให้ไ ม่ ส ามารถ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยได้และมีสมาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ
บริษัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกของครอบครัวที่อยู่กับผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ จานวน 2 คน สูงสุดไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกันภัยและ/หรือ ใบรับ รองประกัน ภัย ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ สาหรับการเลื่อนหรือเปลี่ยนเที่ยวบินกลับประเทศ
ไทย และ
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2.2 ค่ า ที่พ ัก และอาหารที่เ กิด ขึ้น จริง และสมเหตุ ส มผลส าหรับ สมาชิก ของครอบครัว
ผูเ้ อาประกันภัยในช่วงระยะเวลาขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ความคุม้ ครองในข้อนี้ บริษทั จะจ่ายค่าทีพ่ กั
และอาหารตัง้ แต่วนั ที่ 6 ของวันทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นต้นไป
บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริงสาหรับการต้องอยู่เพื่อการเยี่ยมนี้จนกว่าผู้เอาประกันภัย
จะได้รบั การรับรองโดยแพทย์ว่าสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
ภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทน
สาหรับผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยีย่ มผูป้ ่วยทีโ่ รงพยาบาลได้พร้อมกันทัง้ กรณีในข้อ 1 และ ข้อ
2 ข้างต้น
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำง
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ (TA7) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่ระบุถึงการเดินทางไปเยี่ยม
ผู้เอาประกันภัย (กรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป้ ว่ ยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลับประเทศไทยได้ และไม่มสี มาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ)
4. สาเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยม
ผู้เอาประกันภัย (กรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป้ ว่ ยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลับประเทศไทยได้ และไม่มสี มาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ)
5. รายงานแพทย์ผู้ทาการรักษาของผู้เอาประกันภัยที่ระบุจานวนวันที่เ ข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลฐานะผูป้ ว่ ยใน
6. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหารที่เกิดขึ้นจริงของสมาชิก
ของครอบครัวหรือเพือ่ นทีเ่ ดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัย
7. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
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ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรี ยกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัส ดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกัน ภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี ารรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA8
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
ให้ค วามคุ้มครองกรณี ผู้เ อาประกันภัย จาเป็ นต้อ งพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผู้ป่ว ยในในระหว่ างระยะเวลาเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือ การเจ็บป่ว ยที่เ กิด ขึ้น
อย่ า งกะทัน หัน หรือ เฉี ย บพลัน และไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้ท่ีเ กิด ขึ้น ตามความจ าเป็ น ทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ นจานวน 3,000 บาทต่อวัน
นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ว่ ยใน และในกรณี
ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งเข้า รับ การรัก ษาต่ อ ในประเทศไทย ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งเข้า พั ก รัก ษาตัว ต่ อ ใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่วยใน และบริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผู้
เอาประกันภัยเป็ น จานวน 1,000 บาทต่อ วัน โดยจะจ่า ยเงินชดเชยให้ภ ายหลัง ระยะเวลาที่เ ข้า รักษาตัว ใน
โรงพยาบาลแล้ว
ทัง้ นี้บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนชดเชยรายวันรวมสูง สุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
หากผู้เ อาประกัน ภัย บาดเจ็บ หรือ เจ็บ ป่ ว ยที่เ กิด ขึ้น อย่า งกะทัน หัน หรือ เฉีย บพลัน และไม่
สามารถคาดการณ์ได้ซ่งึ ต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจาเป็ นทางการแพทย์
ในฐานะผูป้ ่วยใน แต่เนื่องจากวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานัน้ ผู้เอาประกันภัยไม่จาเป็ นต้อง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย
จานวนหนึ่งวัน (1 วัน) สาหรับการตรวจรักษาทีเ่ กิดขึน้ โดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้
1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดก้อนเนื้อทีเ่ ต้านม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชิน้ เนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
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11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
12. การเจาะช่องเยื่อหุม้ ไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะช่อ งเยื่อ หุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic
Paracentesis)
14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16. การตัดชิน้ เนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)
(บริษทั สามารถระบุการผ่าตัดหรือหัตถการเพิม่ เติมได้ ตามวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์)
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับ
กำรรักษำตัวในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุค คลดังกล่าว
แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
3. สาเนาใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายหรือสาเนาใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
5. ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้เ อาประกันภัย พร้อ มรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยลง
ลายมือชื่อ
6. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับกำรรักษำตัว
ในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยที่เป็ นมำตัง้ แต่กำเนิ ด
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3. กำรรักษำตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนำมัย กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพัก
ฟื้ น กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรักษำใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่ เกี่ยวกับทำงจิ ต ประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต รวมถึงกำร
ติ ดสำรเสพติ ด หรือโรคทำงพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
6. กำรรักษำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรตัง้ ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก
ซ้ อนจำกกำรตัง้ ครรภ์ กำรแก้ไขปั ญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิ เครำะห์และกำรรักษำ) กำรทำ
หมันหรือกำรคุมกำเนิ ด
7. กำรรัก ษำพยำบำลที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นกำรรัก ษำแผนปั จ จุ บ ัน รวมถึ ง กำรรัก ษำแพทย์
ทำงเลือก (Alternative Treatment)
8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์ เที ยมทุกชนิ ด (เวชภัณฑ์ 2) เช่ น ไม้เท้ ำ ไม้คำ้ ยัน แว่นตำ
เครื่ อ งช่ วยให้ ไ ด้ ยิ น (Hearing Aid) เครื่องช่ วยกำรพูด (Speech Device) เครื่ อ งกระตุ้ นหัวใจทุ ก ชนิ ด
เก้ำอี้รถเข็น เป็ นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับอุปกรณ์ดงั กล่ำว
9. กำรบริ กำรหรือกำรผ่ำตัดเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วยที่ไม่จำเป็ นอันเกิ ดขึ้น
เพื่อหวังผลกำไรหรือเพื่อกำรฉ้ อโกงจำกกรมธรรม์ประกันภัย
10. กำรรักษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือ กำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศัลยกรรมเสริ มสวย (Cosmetic Surgery)
เว้นแต่เป็ นกำรผ่ำตัด ตกแต่ งที่ จำเป็ นต้ องกระทำอันเป็ นผลจำกกำรเกิ ดอุบตั ิ เหตุเพื่อให้ อวัยวะดังกล่ำว
สำมำรถกลับมำทำงำนได้อย่ำงเดิ ม
11. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ กำรทำงทันตกรรมหรือเหงือก
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค ยกเว้นกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้ำ
ภำยหลังกำรถูกสัตว์ทำร้ำย และวัคซีนป้ องกันบำดทะยักภำยหลังได้รบั บำดเจ็บ
13. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่ เกิ ดจำกแพทย์ที่เป็ นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกันภัย
14. กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดดังต่อไปนี้
14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สำรเสพติ ด หรือยำเสพติ ดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ ได้
หรือ
14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิ ลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์ สุรำจนไม่สำมำรถครองสติ ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกำรตรวจวัด
หรือในกรณี ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
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15. ขณะที่ผ้เู อำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะกำลังขึ้นหรือกำลัง
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จมพ์
ั ๊ ดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรดำน้ำที่ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ ที่กระทำเพื่อรักษำชีวิต )
16. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิ ได้เป็ นสำยกำรบิ นพำณิ ชย์
17. กำรบำดเจ็บที่เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เป็ นพนั กงำน
ประจำอำกำศยำนใด ๆ
18. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิ วำท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้
เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
19. กำรบำดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่ มีควำมผิ ดสถำนหนั ก
หรือขณะที่ถกู จับกุม หรือหลบหนี กำรจับกุม
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TA9
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์กลับประเทศไทย
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.สมาชิกของครอบครัว

2.บรรลุนิตภิ าวะ

หมายถึง

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพีห่ รือน้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัยได้ร ับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ต้อ งเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่ างประเทศ เนื่องจากการบาดเจ็บหรือ การ
เจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และไม่มสี มาชิกของครอบครัวหรือผู้ใหญ่ท่บี รรลุนิติ
ภาวะอยู่กบั ผูเ้ ยาว์ทอ่ี ายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ของผูเ้ อาประกันภัยทีอ่ อกเดินทางจากประเทศไทยไปพร้อมกับผู้
เอาประกันภัยและอยู่ในกาหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) เดียวกัน บริษัทจะจ่ายค่าที่พกั และค่าอาหาร
สูงสุดวันละ 10,000 บาท ค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยหนึ่งคน เพื่อร่วมเดินทางพร้อ มกับ
ผู้เยาว์นัน้ กลับมายังประเทศไทย ทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์
กลับประเทศไทย (TA9) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีร่ ะบุถงึ การเดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
4. สาเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
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5. กาหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้ อาประกันภัยและผูเ้ ยาว์
6. รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
7. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหารที่เกิดขึ้นจริงของสมาชิก
ของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
8. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ น ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงิน ที่จ่า ยไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกัน ภัยไปเรีย กร้อ งส่ว นที่ข าดจากผู้ร ับประกัน ภัยรายอื่น
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
ให้ผู้ เ อาประกัน ภัย ส่ ง ส าเนาใบเสร็จ ที่มีก ารรับ รองยอดเงิน ที่จ่ า ยจากสวัส ดิก ารของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA10
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยกำรเลื่อนหรือกำรบอกเลิ กกำรเดิ นทำง
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.สมาชิกของครอบครัว

2.การบาดเจ็บสาหัสหรือการ
เจ็บปว่ ยหนัก

หมายถึง

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพีห่ รือน้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การบาดเจ็ บ สาหัส หรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยหนั ก ที่ ไ ด้ ร ับ การรั ก ษา
โดยแพทย์ ท่ีมีใ บอนุ ญ าตประกอบโรคศิล ป์ ตามกฎหมายและ
วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การบาดเจ็ บ สาหัส หรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยหนั ก นั ้น เป็ น
อันตรายแก่ชวี ติ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้
ให้ความคุม้ ครองแก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการเลื่อนหรือการบอก
เลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทางจากประเทศไทย (ยกเว้นสาเหตุ
ตามข้อ 5 และ 6) และเกิดขึน้ ภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาประกันภัยมีผลบังคับแล้ว อันมีสาเหตุมาจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ได้รบั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ทีไ่ ด้รบั การยืนยันจากแพทย์ว่า
ผูเ้ อาประกันภัยไม่สมควรเดินทางตามกาหนดการ
2. สมาชิกของครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ได้รบั การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย
หนัก ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
3. ได้รบั หมายเรียกให้เป็นพยานทีศ่ าล หรือได้รบั หมายใด ๆ จากศาล
4. การเกิดการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน การจลาจล สงครามกลางเมือง ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือ การควบคุ มของผู้เอาประกันภัย ทาให้ไม่สามารถเดิน ทาง
ตามกาหนดการได้
5. เมื่อที่พกั อาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้รบั ความเสียหาย
ร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออกเดินทางทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถ
เดินทางตามกาหนดเวลาได้
6. เหตุก ารณ์ ใ ด ๆ ที่นาไปสู่การปิ ด น่ านฟ้ าหรือ สนามบินหลายแห่ ง ภายใน 1 สัปดาห์ก่อ น
วันออกเดินทางทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดเวลาได้
ค่าทดแทนที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ได้แก่ เงินมัดจา ค่า
เดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
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ประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายซึง่ ไม่ได้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น
บริษทั จะชดใช้ให้ตามความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึน้ จริงสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
ทัง้ นี้ ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนัน้ และผู้เอำประกันภัยคนใดคนหนึ่ ง
ไม่อำจเรียกร้องค่ำทดแทนสำหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้ จ่ำยกำรเลื่อนหรือกำรบอกเลิ ก
กำรเดิ นทำง ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวันเดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิ น
และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยกำรเลื่อนหรือ
กำรบอกเลิ กกำรเดิ นทำง (TA10) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เ อาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ใบเสร็จรับเงินจากบริษทั ทัวร์ หรือสายการบิน ค่าทีพ่ กั อาหาร ซึง่ ระบุจานวนเงินทีเ่ รียกเก็บ
และเอกสารการได้รบั การคืนเงิน หรือเอกสารทีร่ ะบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
3. ใบรับรองแพทย์ (กรณีท่ตี ้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บปว่ ยของผูเ้ อาประกันภัย การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บปว่ ยหนักของสมาชิกของครอบครัว)
4. ส าเนาใบมรณบัต ร (กรณี ก ารเสีย ชีว ิต ของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ สมาชิก ของครอบครัว
ของผูเ้ อาประกันภัย)
5. เอกสารทางกฎหมายทีแ่ สดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาสูติ
บัตร ทะเบียนสมรส (กรณีท่บี ุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย หรือประสบอุบตั เิ หตุ หรือเสียชีวติ และเป็ นสาเหตุให้
ต้องมีการบอกเลิกการเดินทาง)
6. เอกสารหมายเรียกจากศาล (กรณีได้รบั หมายเรียกให้เป็ นพยานทีศ่ าล หรือได้รบั หมายใด ๆ
จากศาล)
7. หนังสือรับรองจากสายการบิน (กรณีการเกิดการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน หรือ
กรณีเหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง)
8. ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ และสาเนาทะเบียนบ้านทีเ่ กิดเหตุ (กรณีท่ี
พักอาศัยของผูเ้ อาประกันภัยทีใ่ ช้เป็นทีอ่ ยู่อาศัยในประเทศไทย ได้รบั ความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ หรือ
ภัยธรรมชาติ)
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9. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผูเ้ อาประกันภัยหน้าที่มตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หาก
เข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้ เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี าร
รับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยกำรเลื่อนหรือกำรบอกเลิ ก
กำรเดิ นทำง (TA10) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเลื่อนหรือกำร
บอกเลิ กกำรเดิ นทำงอันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบำล
2. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
3. กำรยกเลิ กหรือกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงที่ผ้เู อำประกันภัยทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรขอเอำ
ประกันภัยนี้
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่เกี่ยวกับทำงจิ ตประสำท ภำวะเครียด วิ กลจริ ต รวมถึงกำร
ติ ดสำรเสพติ ด โรคทำงพันธุกรรม
5. กำรกระทำที่ผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย หรือผู้เอำประกันภัยถูกดำเนิ นคดีอำญำ
6. กำรล้มละลำย กำรขำดสภำพคล่องในกำรชำระหนี้ สิน หรือกำรขำดกำรชำระหนี้ สิน
ของบริ ษทั จัดกำรท่องเที่ยวหรือผู้ทำกำรขนส่งอันเป็ นสำเหตุให้มีกำรบอกเลิ กกำรเดิ นทำง
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ที่ได้รบั ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย
อื่นที่ยงั มีผลบังคับ หรือโครงกำรของรัฐบำล หรือกำรที่จะได้รบั กำรชดใช้จำกแหล่งอื่น ได้แก่ โรงแรม
สำยกำรบิ น บริ ษทั จัดกำรท่องเที่ยว หรือผู้ดำเนิ นกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรเดิ นทำง อำหำร และที่พกั
8. ผู้เอำประกันภัยทำประกันภัยนี้ ล่วงหน้ ำน้ อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันออกเดิ นทำง (ยกเว้น
กรณี กำรเสียชีวิตจำกอุบตั ิ เหตุ หรือกำรบำดเจ็บสำหัสจำกอุบตั ิ เหตุของผู้เอำประกันภัย หรือสมำชิ ก
ของครอบครัว)
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TA11
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวันเดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิ น
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

2. การบาดเจ็บสาหัส
หรือการเจ็บปว่ ยหนัก

หมายถึง

3. ภัยธรรมชาติ

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ
น้ อ งร่ ว มบิดามารดาเดียวกัน ของผู้เ อาประกัน ภัย และบิด า
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การบาดเจ็ บ สาหัส หรือ การเจ็ บ ป่ ว ยหนั ก ที่ ไ ด้ ร ับ การรัก ษา
โดยแพทย์ท่ีมีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ ต ามกฎหมายและ
วินิ จ ฉั ย ว่ า การบาดเจ็ บ สาหัส หรือ การเจ็ บ ป่ ว ยหนั ก นั ้น เป็ น
อันตรายแก่ชวี ติ
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากจานวนวันเดินทาง
ของผูเ้ อาประกันภัยถูกลดจานวนลงภายหลังจากได้เริม่ ต้นเดินทางและผูเ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศ
ไทยก่อนกาหนดเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยทีไ่ ด้รบั การยืนยันจากแพทย์ว่าการเดินทาง
ต่ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทาให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
2. สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางเสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยหนัก
ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
3. เครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้
4. ภัยธรรมชาติ ซึง่ เกิดขึน้ ณ สถานทีท่ อ่ี ยู่ในแผนการเดินทาง ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถ
เดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
5. การนั ด หยุ ด งาน การจลาจล การก่ อ ความวุ่ น วายทางการเมือ งที่ไ ม่ ค าดหมายและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ เกิดขึน้ ณ สถานทีท่ อ่ี ยู่ในแผนการเดินทาง หรือ
6. การถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
7. เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง
บริษัทจะชดใช้ค่ าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูง สุดตามที่ร ะบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิม่ ขึ้นโดยทางเครื่องบิน ทางบก หรือทางเรือ
(ค่าโดยสารชัน้ ประหยัด) และค่าทีพ่ กั ทีเ่ กิดขึน้ และ/หรือค่าทีพ่ กั ทีไ่ ด้จ่ายไปล่วงหน้า ทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องถูกริบ
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มัดจาหลังจากเริม่ ต้นการเดินทางอันเป็ นผลมาจากสาเหตุขา้ งต้น แต่ไม่รวมถึงค่าตั ๋วเครื่องบินหรือค่าเดินทางใด
ๆ สาหรับการเดินทางกลับประเทศไทยตามกาหนดการเดิม
ทัง้ นี้ ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดการลดวันเดินทางนัน้ และผู้เอำประกันภัยคนใดคนหนึ่ งไม่อำจเรียกร้องค่ำ
ทดแทนส ำหรับข้ อ ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรลดจำนวนวันเดิ นทำง รวมถึ ง กำรจี้
เครื่ อ งบิ น ข้ อ ตกลงคุ้ม ครองผลประโยชน์ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกำรเลื่ อ นหรื อ กำรบอกเลิ ก กำรเดิ น ทำง และ
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้อ กำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรลด
จำนวนวันเดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิน (TA11) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาตั ๋วเครื่องบินล่าสุดทีซ่ อ้ื พร้อมใบเสร็จรับเงิน
3. ส าเนาหนังสือ เดินทางของผู้เ อาประกันภัยพร้อ มรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยลงลายมือ ชื่อ
และหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจ
คนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เ ดิน
ทางเข้า-ออก แทน
4. ส าเนาหนัง สือ เดิน ทางของสมาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ ว มเดิน ทางไปด้ว ยกัน ที่มี
ตราประทับระบุวนั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ
โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก (กรณีทต่ี ้องลดจานวนวันเดินทางเนื่องจาก
สมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมเดินทางเสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปว่ ยหนัก)
5. ใบรับรองแพทย์ (กรณีทต่ี อ้ งลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บ
ห รื อ เ จ็ บ ป่ ว ย แ ล ะ ก ร ณี ก า ร บ า ด เ จ็ บ สา หั ส ห รื อ เ จ็ บ ป่ ว ย ห นั ก ข อ งส ม า ชิ ก ข อ งค ร อ บ ครั ว หรื อ
เพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกัน )
6. สาเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว หรือ
เพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกัน)
7. เอกสารทางกฎหมายทีแ่ สดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาสูติ
บัตร ทะเบียนสมรส (กรณีท่บี ุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย หรือประสบอุบตั เิ หตุ หรือเสียชีวติ และเป็ นสาเหตุให้
ต้องมีการลดจานวนวันเดินทาง)
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8. เอกสารหลักฐานการแสดงว่าเป็ นผูร้ ่วมเดินทาง (กรณีเสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บสาหัส
หรือเจ็บปว่ ยหนักของเพือ่ นร่วมเดินทางและเป็นสาเหตุให้ตอ้ งมีการลดจานวนวันเดินทาง)
9. หนังสือรับรองการถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรค (กรณีการถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนา
ของแพทย์และเป็นสาเหตุให้ตอ้ งมีการลดจานวนวันเดินทาง)
10. หนังสือรับรองจากสายการบิน (กรณีเครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยโดยสารถู กจี้ หรือเหตุการณ์
ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง)
11. หลักฐานการเกิดภัยธรรมชาติซ่งึ เกิดขึ้น ณ สถานทีท่ อ่ี ยู่ในแผนการเดินทาง (กรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้)
12. ส าเนาบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น เดิ ม และส าเนาบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ล่ า สุ ด ที่ ซ้ื อ
พร้อมใบเสร็จรับเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครื่องบิน
13. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึง
การจีเ้ ครื่องบิน และเอกสารการได้รบั การคืนเงิน หรือเอกสารทีร่ ะบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
14. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวัน
เดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิน (TA11) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรลดจำนวนวันเดิ นทำงอันเกิ ดจำก
หรือสืบเนื่ องจำก โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์
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TA12
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ
น้ อ งร่ ว มบิดามารดาเดียวกัน ของผู้เ อาประกัน ภัย และบิด า
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส

ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในกรณีทก่ี ารเดินทาง
ของผูเ้ อาประกันภัยถูกขัดขวางและผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามตารางทีก่ าหนดไว้ หรือยังคงต้องอยู่
ต่อในต่างประเทศก่อนทีจ่ ะเดินทางกลับประเทศไทยตามกาหนดการเดิมโดยตรงจากประเทศนัน้ อันเนื่องจาก
1. การถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
2. ผูเ้ อาประกันภัย สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน หรือ
น้อยกว่า 5 วันแต่แพทย์มคี าแนะนาว่าไม่ควรเดินทาง
บริษัทจะชดใช้ค่ าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจริงแต่ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ร ะบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยที่เพิม่ ขึ้นโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทาง
โดยรถไฟชัน้ หนึ่ง ค่าเดินทางทางเรือ หรือรถโดยสารสาธารณะที่มตี ารางเดินทางแน่ นอน แต่ไม่รวมถึงการ
เดินทางโดยรถแท็กซี่
2. เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าที่พกั ที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายไปล่วงหน้า
ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย หรือทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องถูกริบมัดจาหลังจากเริม่ ต้นการเดินทางอันเป็ น
ผลมาจากสาเหตุขา้ งต้น
เงื่ อ นไขและข้ อ ก ำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้ อตกลงคุ้ม ครองผลประโยชน์ ค่ ำ ใช้ จ่ ำยเมื่ อ กำร
เดิ นทำงหยุดชะงัก (TA12) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
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2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผูเ้ อาประกันภัยหน้าที่มตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หาก
เข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. ส าเนาหนั ง สือ เดิ น ทางของสมาชิ ก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ ว มเดิ น ทางไปด้ ว ยกัน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ (กรณีการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหยุดชะงักเนื่องจากสมาชิก
ของครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล)
4. สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมเดินทางไปด้วยกันหน้าทีม่ ตี รา
ประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ
โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุว นั ที่เ ดินทางเข้า -ออก (กรณีการเดินทางของผู้เ อาประกันภัย
หยุ ด ชะงัก เนื่ อ งจากสมาชิก ของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ ว มเดิน ทางไปด้ว ยกัน ต้ อ งเข้า รับ การรัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล)
5. หนังสือรับรองการถูกกักด่านกักกันเชื้อโรค หรือใบรับรองแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัย (กรณี
การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหยุดชะงักเนื่องจากการถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์)
6. ใบรับรองแพทย์ของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนทีเ่ ดินทางไปด้วยกัน (กรณีการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหยุดชะงัก เนื่อ งจากสมาชิกของครอบครัว หรือ เพื่อ นร่ว มเดินทางไปด้ว ยกันต้อ งเข้า รับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล)
7. ส าเนาบัต รโดยสารเครื่อ งบิน เดิม และส าเนาบัต รโดยสารเครื่อ งบิน ล่ า สุ ด ที่ซ้ือ พร้อ ม
ใบเสร็จรับเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการเดินทางหยุดชะงัก
8. ใบเสร็จ รับ เงิน ต้ น ฉบับ ส าหรับ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางกลับ ประเทศไทยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง ค่าเดินทางทางเรือ หรือรถโดยสารสาธารณะ
9. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ สาหรับเงินมัดจาค่ าเดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าที่พกั
ที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายไปล่วงหน้าก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย และเอกสารการได้รบั การคืนเงินหรือ
เอกสารทีร่ ะบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัส ดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกัน ภัยอื่น
มาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี ารรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้

Policy Wording TG International Extra -Group- 07/20 v.1
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.
Page 140

Travel Guard International Extra
Policy Wording

TA13
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดิ นทำง
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
ให้ความคุ้มครองความล่าช้าในการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะที่ผู้เอาประกันภัยได้เตรียมการไว้
ว่าจะใช้เดินทางออกนอกประเทศไทยหรือเดินทางกลับสู่ประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเ ทศ โดย
คานวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดินทางเดิมกับเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะนัน้ สามารถออก
เดินทางได้จริงหรือเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะทดแทนออกเดินทางได้แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งเกิด
ความล่าช้าเป็ นเวลาตัง้ แต่ 6 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือ
การนัด หยุ ด งานโดยลู ก จ้า งของยานพาหนะสาธารณะหรือ การนั ด หยุ ด การปฏิบัติง านอื่น โดยลู ก จ้า งของ
ยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให้ไม่สามารถเดินทางได้
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สาหรับการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน้ ทุกเวลา 6 ชัวโมงเต็
่
มต่อเนื่องของความล่าช้า แต่ไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำร
เดิ นทำง(TA13) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมื อ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. ตั ๋วเครื่องบิน และ Boarding Pass หรือหลักฐานทีร่ ะบุระยะเวลาการเดินทาง
4. หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด ทีย่ นื ยันจากสายการบิน บริษทั ผูข้ นส่ง ท่าอากาศยาน
หรือผู้มอี านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนัน้ ระบุถึงสาเหตุของการเดินทางล่าช้าในการเดินทาง หรือ
ระยะเวลาของการล่าช้า
5. เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดิ นทำง
(TA13) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรล่ำช้ำของเครื่องบินหรือ
ยำนพำหนะสำธำรณะ อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. กำรล่ำช้ำจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1.1 ผู้เอำประกันภัยไม่ได้รำยงำนตัวกับสำยกำรบิ นหรือบริ ษทั ยำนพำหนะสำธำรณะ
ภำยในเวลำที่กำหนด
1.2 กำรนัดหยุดงำน หรือกำรประท้วงของพนักงำนหรือลูกจ้ำงสำยกำรบิ นหรือของท่ำ
อำกำศยำน หรือบริ ษทั ยำนพำหนะสำธำรณะ ซึ่งเกิ ดขึ้นก่อนหรือขณะที่ผ้เู อำประกันภัยขอเอำประกันภัย
กำรเดิ นทำงนี้
1.3 กำรล่ำช้ำที่เกิ ดขึ้นจำกกำรยกเลิ กบริ กำรของสำยกำรบิ นหรือบริ ษทั ยำนพำหนะ
สำธำรณะ โดยคำสังหรื
่ อคำแนะนำจำกรัฐบำลประเทศนัน้ ๆ
1.4 ควำมล่ำช้ำที่ผ้เู อำประกันภัยได้ทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรขอเอำประกันภัย
2. ในกรณี ที่ผ้เู อำประกันภัยถูกสำยกำรบิ นปฏิ เสธกำรขึ้นยำนพำหนะสำธำรณะด้วย
สำเหตุใด ๆ ก็ตำม
3. ในกรณี ที่ผ้ใู ห้บริ กำรยำนพำหนะสำธำรณะที่ผ้เู อำประกันภัยจะใช้เดิ นทำง ได้มีกำร
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลำหรือยกเลิ ก ล่วงหน้ ำมำกกว่ำ 24 ชัวโมงจำกตำรำงเวลำเดิ
่
นทำงเดิ มและผู้เอำ
ประกันภัยได้รบั กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลำหรือยกเลิ กดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว
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TA14
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำรเครื่องบิ นอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบินจำหน่ ำยบัตรโดยสำร
เกิ นจำนวนที่นัง่
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ในกรณี ท่ีผู้เ อา
ประกันภัยได้มกี ารจองตั ๋วเครื่องบินล่วงหน้าและพลาดการโดยสารเครื่องบินสาหรับการออกนอกประเทศไทย
หรือเดินทางกลับสู่ประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสายการบินมีการจาหน่ายบัตร
โดยสารเกิน จ านวนที่นัง่ ซึ่ง ได้ร ับ การยืน ยัน การจองจากสายการบิน แล้ว และสายการบิน ไม่ มีย านพาหนะ
ทางเลือกอื่นใดเพื่อทีจ่ ะให้ผเู้ อาประกันภัยใช้โดยสารทดแทนได้ภายในระยะเวลาตัง้ แต่ 6 ชัวโมง
่
ติดต่อกันโดย
คานวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดินทางเดิมกับเวลาจริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยออกเดินทาง บริษทั จะ
จ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีต่ ามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
ผลประโยชน์ ต ำมข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองนี้ จ ะจ่ ำ ยเพี ย งเหตุ ก ำรณ์ เ ดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ กำร
เดิ นทำงออกจำกประเทศไทยในแต่ละครัง้ เท่ำนัน้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เครื่องบิ นอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบิ นจำหน่ ำยบัตรโดยสำรเกิ นจำนวนที่นัง่ (TA14) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. บัตรโดยสารเครื่องบินและ BOARDING PASS ทัง้ หมดทีม่ ี
4. หนังสือ รับรองการพลาดการโดยสารเครื่อ งบินอั นเนื่อ งมาจากสายการบินจ าหน่ า ยบัต ร
โดยสารเกินจานวนทีน่ งั ่
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA15
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรเดิ นทำงล่ำช้ำเนื่ องจำกกำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรบิ น
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
ภัยธรรมชาติ

หมายถึง

ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ระหว่างการเดินทาง
ของผู้เอาประกันภัยตามก าหนดการเดินทางตามตารางบินปกติท่รี ะบุไว้ และเครื่องบินลาที่ผู้เอาประกัน ภัย
โดยสารต้องทาการเปลี่ยนเส้นทางการบินไปแวะจอดสนามบินอื่นและบินกลับมายังสนามบินอัน เป็ นจุดหมาย
ปลายทางในภายหลัง อันเนื่องมาจาก
1. เหตุการณ์ดงั นี้
1.1 ภัยธรรมชาติ
1.2 การแพร่ระบาดหรือโรคระบาดตามทีป่ ระกาศโดยองค์กรอนามัยโลก
1.3 การเกิดอุบตั เิ หตุในโรงงานอุตสาหกรรมทีร่ า้ ยแรง
1.4 ความไม่สงบในบ้านเมือง การประท้วง อันเป็ นผลให้มกี ารยกเลิกการให้บริการตาม
ตารางการบินของสายการบิน หรือรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องได้มคี าสังห้
่ ามเกีย่ วกับการเดินทางท่องเทีย่ วทีไ่ ม่จาเป็ น
1.5 การนัดหยุดงานโดยลูกจ้างของสายการบินอันเป็ นผลให้มกี ารยกเลิกการให้บริการของ
สายการบินตามตารางการบิน
1.6 เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง หรือ
2. สภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย หรือ
3. เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์
เป็ นผลทาให้ผู้เ อาประกันภัยไม่ส ามารถเดินทางตามตารางการบิน ที่ร ะบุไว้และถึงที่ห มาย
ตามก าหนดการล่ าช้าเป็ นเวลาตัง้ แต่ 6 ชัวโมงติ
่
ดต่อ กัน โดยค านวณจากผลต่างระหว่ างเวลาที่เ ดินทางถึง
จุดหมายปลายทางตามตารางเวลาเดิมกับเวลาจริงทีเ่ ดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง บริษทั จะจ่ายค่าทดแทน
สาหรับการเดินทางล่ าช้าเนื่อ งจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน ให้กับผู้เ อาประกันภัยทุกเวลา 6 ชัวโมงเต็
่
ม
ต่อเนื่องของการล่าช้านัน้ ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงิน เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือใบรับรองประกันภัย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่จ่ำยค่ำทดแทนสำหรับกำรเดิ นทำงล่ำช้ ำเนื่ องจำกกำรเปลี่ ย น
เส้นทำงกำรบินให้กบั ผู้เอำประกันภัยสำหรับเหตุกำรณ์ 1.1 – 1.6 ข้ำงต้นหรือสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวย
ต่ อกำรบิ น ซึ่ งได้มีกำรประกำศให้ ทรำบอย่ำงแพร่หลำยก่อนหรือในขณะที่ ผ้เู อำประกันภัยดำเนิ นกำร
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จองบัตรโดยสำรล่วงหน้ ำส ำหรับกำรเดิ นทำงหรื อตกลงเข้ ำท ำประกันภัย นี้ แล้วแต่ ว่ำเหตุ กำรณ์ ใด
เกิ ดขึ้นหลังสุด
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ ชดเชยกำรเดิ นทำงล่ำช้ำเนื่ องจำก
กำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรบิ น (TA15) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง เอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
3. บัตรโดยสารเครื่องบินและ BOARDING PASS ทัง้ หมดทีม่ ี
4. หนังสือรับรองความล่าช้าของบริษัทขนส่งหรือสายการบิน ที่ระบุถงึ สาเหตุของการล่ าช้า
เนื่องจากการเปลีย่ นเส้นทางการบิน
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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TA16
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบิ น
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย
พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศส าหรับการเดินทางทางเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือเดินทะเล ที่ได้ยนื ยันการ
เดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่ าช้าของ
เครื่องบิน รถไฟ หรือเทีย่ วเรือทีเ่ ดินทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนัน้ และไม่สามารถจัดหายานพาหนะอื่นที่
จะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 6 ชัวโมง
่ โดยคานวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเ่ ดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน
ถ่ายยานพาหนะ กับเวลาจริงทีผ่ เู้ อาประกันภัยออกเดินทางจากจุดเปลีย่ นถ่าย
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไ ว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย
สาหรับการพลาดการต่อยานพาหนะนัน้ ทุกเวลา 6 ชัวโมงเต็
่
มของความล่าช้าในการรอยานพาหนะทดแทน ณ
จุดเปลี่ยนถ่าย แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำร
ต่อเที่ยวบิน (TA16) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด ทีย่ นื ยันจากสายการบิน บริษทั ผูข้ นส่ง ท่า อากาศยาน
หรือผูม้ อี านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเทีย่ วนัน้ ระบุถงึ สาเหตุของการพลาดการต่อเทีย่ วบิน
3. สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้ าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
4. สาเนาตั ๋วเครื่องบิน
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบิน
(TA16) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบิ นหรือยำนพำหนะสำธำรณะ อันเกิ ดจำก
หรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เอำประกันภัยพลำดกำรเดิ นทำง ณ จุดที่ออกเดิ นทำงครัง้ แรก ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด
ๆ ก็ตำม
2. ควำมล่ำช้ำที่เกิ ดจำกกำรยกเลิ กบริ กำรของสำยกำรบิน โดยคำสังหรื
่ อคำแนะนำจำก
รัฐบำลของประเทศใด ๆ ซึ่งทำให้เกิ ดกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบินหรือยำนพำหนะสำธำรณะ
3. ผู้เอำประกันภัยไม่ได้รำยงำนตัวกับสำยกำรบินภำยในเวลำที่กำหนด
4. ในกรณี ที่ผ้ใู ห้บริ กำรยำนพำหนะสำธำรณะที่ผ้เู อำประกันภัยจะใช้เดิ นทำง ได้มีกำร
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลำหรือยกเลิ ก ล่วงหน้ ำมำกกว่ำ 24 ชัวโมงจำกตำรำงเวลำเดิ
่
นทำงเดิ มและผู้เอำ
ประกันภัยได้รบั กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลำหรือยกเลิ กดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว
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TA17
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำง
ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
ให้ความคุ้มครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาเอาประกัน ภัย
เนื่อ งจากความผิด พลาดหรือ ส่งไปผิด สถานที่ห รือ สูญ หายชัวคราวของผู
่
้ข นส่งเป็ นเวลาเกินก ว่ า 6 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน หลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางในต่างประเทศ
บริษัทจะจ่ายค่ าทดแทนส าหรับการล่ าช้าของกระเป๋าเดินทางให้แ ก่ ผู้เ อาประกันภัยส าหรับ
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางทุก ๆ 6 ชัวโมงเต็
่
มต่อเนื่องของการล่าช้า แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยรวม
ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ ำของ
กระเป๋ำเดิ นทำง (TA17) เท่ำนัน้ )
1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
1.2 จดหมายรับรองจากสายการบินยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
1.3 สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
1.4 เอกสารการรับกระเป๋าคืนจากสายการบินหรือบริษทั ขนส่ง
1.5 เอกสารหรือหลักฐานตามทีบ่ ริษทั ต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
2. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณีบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษทั จะรับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัย
ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าทดแทนไปในการนี้ผเู้ อาประกันภัย
จะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพือ่ ป้องกันสิทธิทงั ้ หลาย
เช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นที่เสียหายต่อสิทธิของบริษทั และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ดาเนินการ
ฟ้องร้องหลังจากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลทีท่ าให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านัน้
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ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำง
(TA17) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำงอันเกิ ด
จำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สัมภำระเดิ นทำงที่ขนส่งภำยใต้ใบรับขนสิ นค้ำ
2. สัมภำระเดิ นทำงถูกยึดโดยศุลกำกร หรือหน่ วยงำนรำชกำรอื่น
3. ควำมล่ ำช้ ำของกระเป๋ ำเดิ นทำงขณะอยู่ ในประเทศไทยหรื อ ภำยหลังที่ บุ คคลผู้เอำ
ประกันภัยสิ้ นสุดกำรเดิ นทำงตำมที่ระบุ ในหลักฐำนแสดงกำรเดิ นทำงในครัง้ นัน้ ๆ
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TA18
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ทรัพย์สนิ ส่วนตัว

หมายถึง
หมายถึง

3. ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

4. เครื่องประดับ

หมายถึง

5. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

6. การชิงทรัพย์

หมายถึง

7. การปล้นทรัพย์

หมายถึง

กระเป๋าเดินทางทีผ่ เู้ อาประกันภัยนาติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว ของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว
ทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้ซอ้ื มาในระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ หรือ
ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ที่ผู้เ อาประกัน ภัย มีห น้ า ที่ดูแ ล หรือ ได้ยืม มา
และทรัพย์สนิ ส่วนตัวเช่นว่านัน้
1) เก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
2) ผู้ เ อาประกัน ภัย ได้ ส วมใส่ หรือ น าติ ด ตัว ไปด้ ว ยขณะ
เดินทางต่างประเทศ
แต่ ไ ม่ ร วมถึง ทรัพ ย์ ส ิน อื่น ใดที่ไ ด้ ร ะบุ ย กเว้ น ไว้ ใ นข้อ ยกเว้น
เพิม่ เติม
สิ่งของที่เ ป็ นสัญ ลักษณ์ หรือ เป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่
หรือสิง่ ต่าง ๆทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็นทีร่ ะลึก
สิ่งของ เช่น แหวน สร้อ ยข้อ มือ สร้อ ยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
เครื่องประดับทาด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัตว์
นาฬิกาทุกประเภท อัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึงเครื่องทอง
เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะ
ใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ฉ) ให้ค วามสะดวกแก่การลักทรัพ ย์ห รือ การพาทรัพ ย์นั น้ ไป
หรือ
ช) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ซ) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ฌ) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
ญ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือที่
ผูอ้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คน ขึน้ ไป
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8. การโจรกรรม

หมายถึง

9. คู่หรือชุด (Pair or set) หมายถึง
10. เอกสารการเดินทาง

หมายถึง

11. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

12. ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

13. ภัยธรรมชาติ

หมายถึง

14. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

การลักทรัพย์ทป่ี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้เข้าไป
หรือออกจากสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์ส ินที่เอาประกันภัย จาก
การใช้เ ครื่อ งมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรือ เกิด จากการ ชิง
ทรัพ ย์ หรือ การปล้ น ทรัพ ย์ รวมทัง้ ความสู ญ เสีย หรือ ความ
เสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
ทรัพย์ส ินต่าง ๆ ซึ่งมีล ักษณะเหมือ นกันหรือ เป็ นอุปกรณ์ ค วบ
หรือมีการใช้ร่วมกัน
หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร
การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญ าต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัว
ไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องอานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เป็นต้น
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ
ความเสียหายส่ว นแรกที่ผู้เ อาประกันภัยจะต้อ งรับผิดชอบเอง
ตามข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้า ยของสัญ ญา
ประกันภัย (ถ้ามี)

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากกระเป๋าเดินทาง
และ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
1. ขณะที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพ ย์ส ินส่วนตัวที่ได้รบั ความสูญเสียหรือความเสียหายนัน้
อยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั ผู้ขนส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านี้ต้อง
ได้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝา่ ยบริหารของโรงแรมนัน้ หรือฝา่ ยบริหารของบริษทั ผูข้ นส่งนัน้ หรือ
2. การชิงทรัพย์ การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ หรือการดาเนินการใด ๆ ในลักษณะใช้ความ
รุนแรง หรือโดยการขูเ่ ข็ญจากบุคคลอื่นต่อผูเ้ อาประกันภัยเพือ่ เอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว และ
ความสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ เ่ี กิด ความสูญเสียหรือ
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ความเสียหายภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากที่เกิดเหตุนัน้ การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทนต้องมีบนั ทึกประจาวัน
ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจเช่นว่านัน้ หรือ
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวอันเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของกระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA18) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจำกัดควำมรับผิดของบริ ษทั
บริษทั จะชดใช้ให้สาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ
ส่วนตัว ในระหว่างระยะเวลาการเดินทางหรือเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส้นิ สุดลงตามเวลาที่ระบุไว้ แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน ซึง่ บริษทั จะชดใช้ให้ดงั นี้
1.1 บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม
หรือซ่อมแซมในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงแต่ไม่เกินจานวนเงินต่อชิน้ คู่
หรือชุด
1.2 บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม
ซึ่งบริษทั จะหักค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็ นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุ
เกิน 1ปี
โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงของสิง่ ของแต่ไม่เกินจานวน
เงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด และสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ /
หรือใบรับรองประกันภัย
ทัง้ นี้หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการใด ไม่คุม้ ค่าทีจ่ ะซ่อมแซม บริษทั จะ
พิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชยเสมือนว่ากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการนัน้ สูญหาย
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
2.1 ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้โรงแรมหรือผูข้ นส่งหรือเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ ราบถึง
ความเสียหายโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจจะกระทาการดังกล่าวได้เนื่องจากเหตุ
จาเป็ นหรืออยู่ในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และทาให้ทผ่ี เู้ อาประกันภัยไม่อาจจะแจ้งดังกล่าวได้
2.2 ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้กระเป๋าเดินทางพร้อม
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การดูแลตามสมควร
2.3 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
2.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
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2.3.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือ
ชื่อและหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานัก
ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดิน
ทางเข้า-ออก แทน
2.3.3 หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดทีอ่ อกให้โดยผูข้ นส่ง หรือโรงแรม โดยระบุ
รายละเอียดของความเสียหาย กรณีทค่ี วามเสียหายนัน้ อยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั ผู้
ขนส่ง
2.3.4 ใบแจ้งความหรือบันทึกประจาวันของเจ้าหน้ าทีต่ ารวจในท้องทีท่ เ่ี กิดเหตุ ในกรณี
การชิงทรัพย์ การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ หรือการดาเนินการใด ๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง หรือโดยการขู่
เข็ญจากบุคคลอื่นต่อผูเ้ อาประกันภัยเพือ่ เอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
2.3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
3. กำรประกันภัยอื่นและกำรเฉลี่ยควำมรับผิด
ถ้าในขณะทีเ่ กิดความเสียหายขึน้ และปรากฏว่าผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความเสียหาย
เดียวกันนี้ไว้กบั บริษทั ประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดทีก่ ระทาในนามของ
ผูเ้ อาประกันภัย บริษทั จะร่วมเฉลีย่ ชดใช้ค่าทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลีย่ ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั
ประกันภัยต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทัง้ สิน้ แต่ไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ริษทั ได้รบั
ประกันภัยไว้
4. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณีบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษทั จะรับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัย
ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าทดแทนไป ในการนี้ผเู้ อาประกันภัย
จะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อป้องกันสิทธิทงั ้ หลาย
เช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของบริษทั
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
กระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA18) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสี ยหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ ขดั ต่ อ
กฎหมำย
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) สัต ว์ รถยนต์ (รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง ) รถจัก รยำนยนต์ เรื อ เครื่ อ งยนต์
ยำนพำหนะอื่นใด สกีหิมะ สิ่ งของเพื่อกำรบริ โภค เครื่องสำอำง เวชสำอำง น้ ำหอม เครื่องหอม เครื่อง
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ประทิ นผิ ว เครื่องบำรุงผิ ว ของใช้ ในบ้ำน โบรำณวัตถุ สิ่ งประดิ ษฐ์ ภำพเขียน ศิ ลปวัตถุ เครื่องประดับ
สิ่ งของมีค่ำ เครื่องดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อสำหรับคนพิ กำร ฟั นปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สัญญำ ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสำรตั ๋วเงิ น พันธบัตร โฉนด เงิ นสด ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ คูปอง แสตมป์
หรือของที่ระลึก บัตรประจำตัว ใบขับขี่ เอกสำรเดิ นทำง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลำกถุงกอล์ฟ บัตร
เครดิ ตทุกชนิ ด
(2) กระเป๋ำเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้ ำ โดยมิ ได้ไปด้วยกันกับผู้เอำ
ประกันภัย
(3) อุปกรณ์ที่เช่ำ หรือให้เช่ำ
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ แมลง
หรื อ สัต ว์ ก ัด กิ น หรื อ แทะ ควำมช ำรุ ด บกพร่ อ งที่ ไ ม่ เ ห็ น ประจัก ษ์ ช ัด หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ อ งจำกด ำเนิ นกำรใด ๆ เพื่ อ ท ำกำรซ่ อ มแซม กำรท ำควำมสะอำด หรื อ กำรดัด แปลง กำรแก้ ไ ข
ทรัพย์สินใด ๆ
4. ควำมสูญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยที่ มีสำเหตุมำจำกกำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิ วตั ิ
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอำนำจ หรือกำรดำเนิ นกำรโดยหน่ วยงำนของรัฐในกำรขัดขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้ องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ได้รบั กำรชดใช้ จำกแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัยภำยใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอื่น กำรได้รบั กำรชดใช้ จำกบริ ษัทรับจ้ำงขนส่ง สำยกำรบิ นหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
6. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยต่ อ กระเป๋ำเดิ นทำง หรื อ ทรัพ ย์สิ นส่ วนตัวที่ ผ้ ูเ อำ
ประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้ หรือทิ้ งไว้ในสถำนที่ สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกั นไว้ก่อนตำมสมควรเพื่ อควำมปลอดภัย ของ
ทรัพย์สินนัน้
7. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของสิ นค้ ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ ำ หรืออุปกรณ์ ใด ๆที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ
8. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยของข้ อ มู ล ที่ บ นั ทึ ก อยู่ ใ นเทป แผ่ น บัน ทึ ก ข้ อ มู ล
แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ่ งอื่นใดในทำนองเดียวกัน
9. กรณี ที่ ค วำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ยหำยไม่ ส ำมำรถพิ สู จน์ ห ลักฐำนได้ หรื อ กำรถูก
ล้วงกระเป๋ำ
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TA19
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเอกสำรกำรเดิ นทำง
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

2. การโจรกรรม

หมายถึง

3. การชิงทรัพย์

หมายถึง

4. การปล้นทรัพย์
5. ภัยธรรมชาติ

หมายถึง
หมายถึง

บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญ าต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
การลักทรัพย์ทป่ี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้เข้าไป
หรือออกจากสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์ส ินที่เอาประกันภัย จาก
การใช้เ ครื่อ งมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรือ เกิด จากการ ชิง
ทรัพ ย์ หรือ การปล้ น ทรัพ ย์ รวมทัง้ ความสู ญ เสีย หรือ ความ
เสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะ
ใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ฉ) ให้ค วามสะดวกแก่การลักทรัพ ย์ห รือ การพาทรัพ ย์นั น้ ไป
หรือ
ช) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ซ) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ฌ) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
ญ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือที่
ผูอ้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คน ขึน้ ไป
ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว หรือแผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย สึนามิ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ บริษัท จะจ่ า ย
ค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
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กรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ/หรือ ใบรับ รองประกัน ภัย นี้ ส าหรับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการขอรับ หนั ง สือ เดิน ทาง วีซ่ า
บัตรโดยสารในการเดินทางและเอกสารการเดินทางทีเ่ กี่ยวข้องอื่น ๆ แทนเอกสารทีส่ ูญเสียหรือเสียหาย รวมถึง
ค่าเดินทางและค่าที่พกั ที่ต้องจ่ายเพิม่ ขึ้นเพื่อจัดหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดินทางที่สูญเสียหรือเสียหาย
เนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ขณะทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ
ทัง้ นี้ ผู้เ อาประกันภัยจะต้อ งรายงานความสูญ เสียหรือ ความเสียหายดังกล่ าวต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจที่มอี านาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชัวโมง
่
นับจากที่เกิดเหตุการณ์นัน้ และการเรียกร้องค่าชดเชย
จะต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเอกสำรกำรเดิ นทำง (TA19) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
3. ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้ าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขูเ่ ข็ญหรือบังคับในลักษณะรุนแรง
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าใหม่
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี าร
รับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดิ นทำง (TA19) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดิ นทำง อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
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1. ในกรณี ที่ไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ้นกับจ้ำหน้ ำที่ตำรวจ
ที่มีอำนำจในท้องที่เกิ ดเหตุ ภำยใน 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งจำกเกิ ดเหตุ และไม่มีบนั ทึกประจำวันของ
เจ้ำหน้ ำที่ตำรวจ
2. ในกรณี ที่ค่ำขอเอกสำรกำรเดิ นทำง และ/หรือ ค่ำวีซ่ำ สำหรับประเทศที่ไม่อยู่ใน
แผนกำรเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัย
3. กรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้ หรือกำรถูก
ล้วงกระเป๋ำ
4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อเอกสำรกำรเดิ นทำงที่ผ้เู อำประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้
หรือทิ้ งไว้ในสถำนที่สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม
กำรละเลยของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของ
หนังสือเดิ นทำง วีซ่ำ บัตรโดยสำรในกำรเดิ นทำงและเอกสำรกำรเดิ นทำงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นัน้
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยเนื่ องจำกอัตรำแลกเปลี่ยน หรือค่ำเสื่อมรำคำของ
เอกสำรนัน้
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TA20
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงิ นส่วนตัว
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. เงินส่วนตัว

หมายถึง

2. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

3. การโจรกรรม

หมายถึง

4. การชิงทรัพย์

หมายถึง

5. การปล้นทรัพย์
6. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง
หมายถึง

เงินสด ธนบัต ร เช็ค เดินทาง หรือ ดราฟท์ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายหรือผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรโดยสารการเดินทาง
ใบหุน้ ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญาต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
การลักทรัพย์ทป่ี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้เข้าไป
หรือออกจากสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เ อาประกันภัย โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์ส ินที่เอาประกันภัย จาก
การใช้เ ครื่อ งมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรือ เกิด จากการ ชิง
ทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง้ ความสูญเสียหรือความเสียหาย
อันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะ
ใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ฉ) ให้ค วามสะดวกแก่ การลัก ทรัพย์ห รือ การพาทรัพ ย์นัน้ ไป
หรือ
ช) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ซ) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ฌ) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
ญ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือที่
ผูอ้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คน ขึน้ ไป
ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองตาม
ข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญาประกันภัย
(ถ้ามี)
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ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้ เ อาประกัน ภัย ได้ ร ับ ความคุ้ ม ครองตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ บริษัท จะจ่ า ย
ผลประโยชน์ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ในกรณีทเ่ี งินส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยเกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหาย เนื่องจากถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือโจรกรรม ในระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศตาม
จานวนเงินทีส่ ูญเสียหรือเสียหายจริงไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีเ่ อาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก
เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ทีเ่ กิดความสูญเสียหรือ
ความเสียหาย
ทัง้ นี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรายงานความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ที่มอี านาจในท้อ งที่ท่เี กิดเหตุภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากที่เ กิดเหตุนัน้ และการเรียกร้องให้ชดใช้สาหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจประกอบด้วยทุกครัง้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเงิ นส่วนตัว (TA20) เท่ำนัน้ )
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
3. ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ (กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขูเ่ ข็ญหรือบังคับในลักษณะรุนแรง)
4. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงิ นส่วนตัว (TA20) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงิ นส่วนตัว อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
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1. ในกรณี ที่ไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้นของเงิ นส่ วนตัว
กับเจ้ำหน้ ำที่ ตำรวจที่ มีอำนำจในท้ องที่ เกิ ดเหตุภำยใน 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งจำกเกิ ดเหตุ และไม่มีบนั ทึ ก
ประจำวันของเจ้ำหน้ ำที่ตำรวจ
2. ในกรณี ที่ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของเช็คเดิ นทำง โดยที่ ไม่ได้มีกำรรำยงำน
ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อธนำคำร หรือตัวแทนที่ออกเช็คเดิ นทำงดังกล่ำวให้ภำยหลังเกิ ดเหตุ
ทันที
3. ในกรณี ที่ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้ หรือกำรถูก
ล้วงกระเป๋ำ
4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงิ นส่วนตัวที่ผ้เู อำประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้หรือทิ้ ง
ไว้ในสถำนที่สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม กำรละเลย
ของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน
นัน้ ตลอดจนถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงิ นส่วนตัวอันเนื่ องมำจำกกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงิ น
หรือกำรลดค่ำของเงิ น
5. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
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TA21
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. ทรัพย์สนิ ส่วนตัว

หมายถึง

2. เงินส่วนตัว

หมายถึง

3. เอกสารการเดินทาง

หมายถึง

4. บัตรโดยสารการเดินทาง หมายถึง

5. ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

6. ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

7. เครื่องประดับ

หมายถึง

ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว
ที่ผู้เ อาประกันภัยได้ซ้ือ มาในระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ
หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวที่ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล หรือได้ยมื
มา และทรัพย์สนิ ส่วนตัวเช่นว่านัน้
1)
เก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
2)
ผู้เ อาประกัน ภัยได้ส วมใส่ หรือ นาติดตัว ไปด้ว ยขณะ
เดินทางต่างประเทศ
แต่ ไ ม่ ร วมถึง ทรัพ ย์ส ิน อื่น ใดที่ไ ด้ร ะบุ ย กเว้น ไว้ใ นข้อ ยกเว้น
เพิม่ เติม
เงิน สด ธนบัต ร เช็ ค เดิ น ทาง หรือ ดราฟท์ ทัง้ นี้ ไ ม่ ร วมถึง
บัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน
หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร
การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
บัตรโดยสารที่ผโู้ ดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผใู้ ห้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญาต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
ของใช้ท่ใี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติด
ตัว ไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เครื่อ งครัว เครื่อ งอ านวยความ
สะดวกภายในบ้าน เป็นต้น
สิง่ ของที่เป็ นสัญลักษณ์ หรือเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็นทีร่ ะลึก
สิง่ ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
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8. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

9. ก า ร ลั ก ท รั พ ย์ โ ด ย วิ ธี หมายถึง
ล้วงกระเป๋า

10. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

เครื่องประดับทาด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัตว์
นาฬิก าทุ ก ประเภท และอัญ มณี เพชร หรือ หิน มีค่ า รวมถึง
เครื่องทอง เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง
การเอาทรัพย์สนิ ส่วนตัวและ/หรือเงินส่วนตัวและ/หรือเอกสาร
เดินทางทีผ่ เู้ อาประกันภัยเก็บอยู่ในกระเป๋าเสือ้ กระเป๋ากางเกง
กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าเป้ของผูเ้ อาประกันภัยในขณะที่สวมใส่
หรือนาติดตัวอยู่ในขณะนัน้ ไปโดยทุจริตโดยบุคคลใด ๆ
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ตามข้อ ตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้ายของสัญ ญา
ประกันภัย (ถ้ามี)

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ส่วนตัว เงินส่วนตัว และเอกสารเดินทางในระหว่างการ
เดินทางต่างประเทศ อันเกิดจากการลักทรัพย์โดยวิธลี ว้ งกระเป๋า ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจำกัดควำมรับผิดของบริ ษทั
1.1 ความสูญเสียหรือคามเสียหายของเงินส่วนตัว
บริษัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ช ดเชยเงิน ส่ว นตัว ให้แก่ ผู้เ อาประกัน ภัย เป็ น เงิน สดตามจ านวน
เงิ น ส่ ว นตั ว ที่ สู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายจริ ง ไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย สู ง สุ ด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก
เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ทีเ่ กิดความสูญเสียหรือ
ความเสียหาย
1.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง
บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ไม่ เ กิน จ านวนเงิน เอาประกัน ภัย ตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ /หรือ ใบรับ รองประกันภัย
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับเอกสารการเดินทาง แทนเอกสารทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่
พักทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ เพือ่ จัดหาเอกสารทดแทน
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ส่วนตัว
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บริษัท จะชดใช้ใ ห้ส าหรับ ความสู ญ เสีย หรือ ความเสีย หายของทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว ของผู้เ อา
ประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
1.3.1 บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิม หรือซ่อมแซมในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงแต่ไม่เกินจานวนเงินต่อ
ชิน้ คู่ หรือชุด
1.3.2 บริษัท อาจชดใช้เ ป็ น เงิน สด หรือ เลือ กชดใช้โ ดยการท าให้ก ลับ คืน สู่ ส ภาพเดิ ม
หรือซ่อมแซม ซึง่ บริษทั จะหักค่าเสือ่ มราคา เมื่อเป็นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสือ่ มราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของ
นัน้ ๆ มีอายุเกิน 1ปี
โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงของสิง่ ของแต่ไม่เกินจานวน
เงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด และสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือใบรับรองประกันภัย
ทัง้ นี้หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บริษัท
จะพิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชยเสมือนว่ากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการนัน้ สูญหาย
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
2.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ และ
ได้รบั หลักฐานการแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาการอันสมควรทัง้ ปวง เพือ่ ป้องกันรักษาและคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทีเ่ อาประกันภัย
2.3 ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัย
ได้รบั การดูแลตามสมควร
2.4 ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้ อ งรับ ผิด ชอบส าหรับ ความรับ ผิด ส่ ว นแรก ต่ อ ความสู ญ เสีย หรือ
ความเสียหายใด ๆ ในจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบ
ของความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย
3. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนั ที่เดินทาง
เข้า-ออก แทน
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3.3 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ
3.4 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า
ใหม่ (กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง)
3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้ อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มี
การรับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสี ยหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ ขดั ต่ อ
กฎหมำย
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) สัต ว์ รถยนต์ (รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง ) รถจัก รยำนยนต์ เรื อ เครื่ อ งยนต์
ยำนพำหนะอื่นใด สกีหิมะ สิ่ งของเพื่อกำรบริ โภค เครื่องสำอำง เวชสำอำง น้ ำหอม เครื่องหอม เครื่อง
ประทิ นผิ ว เครื่องบำรุงผิ ว ของใช้ ในบ้ำน โบรำณวัตถุ สิ่ งประดิ ษฐ์ ภำพเขียน ศิ ลปวัตถุ เครื่องประดับ
สิ่ งของมีค่ำ เครื่องดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อสำหรับคนพิ กำร ฟั นปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สัญญำ ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสำรตั ๋วเงิ น พันธบัตร โฉนด เงิ นสด ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ คูปอง แสตมป์
หรือของที่ ระลึก บัตรประจำตัว ใบขับขี่ เอกสำรเดิ นทำงไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลำกถุงกอล์ฟ บัตร
เครดิ ตทุกชนิ ด
(2) กระเป๋ำเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้ ำ โดยมิ ได้ไปด้วยกันกับผู้เอำ
ประกันภัย
(3) อุปกรณ์ที่เช่ำ หรือให้เช่ำ
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ แมลง
หรื อ สัต ว์ ก ัด กิ น หรื อ แทะ ควำมช ำรุ ด บกพร่ อ งที่ ไ ม่ เ ห็ น ประจัก ษ์ ช ัด หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ อ งจำกด ำเนิ นกำรใด ๆ เพื่ อ ท ำกำรซ่ อ มแซม กำรท ำควำมสะอำด หรื อ กำรดัด แปลง กำรแก้ ไ ข
ทรัพย์สินใด ๆ
Policy Wording TG International Extra -Group- 07/20 v.1
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.
Page 164

Travel Guard International Extra
Policy Wording

4. ควำมสูญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยที่ มีสำเหตุมำจำกกำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิ วตั ิ
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอำนำจ หรือกำรดำเนิ นกำรโดยหน่ วยงำนของรัฐในกำรขัดขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้ องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ได้รบั กำรชดใช้ จำกแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัยภำยใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอื่น กำรได้รบั กำรชดใช้ จำกบริ ษัทรับจ้ำงขนส่ง สำยกำรบิ นหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
6. ควำมสู ญเสี ย หรือ ควำมเสี ย หำยต่ อ กระเป๋ำเดิ นทำง หรื อ ทรัพ ย์สิ นส่ วนตัวที่ ผ้ ูเ อำ
ประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้ หรือทิ้ งไว้ในสถำนที่ สำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็ นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่ อควำมปลอดภัย ของ
ทรัพย์สินนัน้
7. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของสิ นค้ ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ ำ หรืออุปกรณ์ ใด ๆที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ
8. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยของข้ อ มู ล ที่ บ นั ทึ ก อยู่ ใ นเทป แผ่ น บัน ทึ ก ข้ อ มู ล
แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ่ งอื่นใดในทำนองเดียวกัน
9. กรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้
10. ควำมสูญเสี ย หรือ ควำมเสี ยหำยของเช็ค เดิ นทำง โดยที่ ไม่ได้ มีกำรรำยงำนควำม
สูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยนัน้ ต่ อธนำคำร หรือตัวแทนที่ ออกเช็คเดิ นทำงดังกล่ำวให้ ภำยหลังเกิ ดเหตุ
ทันที
11. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ดขึ้ น เนื่ องจำกกำรเปลี่ ย นแปลงอั ต รำ
แลกเปลี่ยนเงิ นตรำหรือกำรลดค่ำเงิ น

Policy Wording TG International Extra -Group- 07/20 v.1
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.
Page 165

Travel Guard International Extra
Policy Wording

TA22
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยู่ในยำนพำหนะ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ทรัพย์สนิ ส่วนตัว

หมายถึง
หมายถึง

3. เงินส่วนตัว

หมายถึง

4. เอกสารการเดินทาง

หมายถึง

5. บัตรโดยสารการ
เดินทาง

หมายถึง

6. ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

7. ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

8. เครื่องประดับ

หมายถึง

9. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

10. การโจรกรรม

หมายถึง

กระเป๋าเดินทางทีผ่ เู้ อาประกันภัยใช้ในการเดินทางต่างประเทศ
ทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว ของผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว
ทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้ซอ้ื มาในระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ หรือ
ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นตัว ที่ผู้เ อาประกัน ภัย มีห น้ า ที่ดูแ ล หรือ ได้ยืม มา
และทรัพย์สนิ ส่วนตัวเช่นว่านัน้
1)
เก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
2)
ผู้ เ อาประกั น ภั ย ได้ ส วมใส่ หรื อ น าติ ด ตั ว ไปด้ ว ย
ขณะเดินทางต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นใดที่ได้ระบุ
ยกเว้นไว้ในข้อยกเว้นเพิม่ เติม
เงินสด ธนบัต ร เช็ค เดินทาง หรือ ดราฟท์ ทัง้ นี้ไม่รวมถึง บัต ร
เครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุน้ ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร
การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งดาเนินงานโดยมีใบอนุ ญ าต
เพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง
ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัว
ไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องอานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เป็นต้น
สิ่งของที่เ ป็ นสัญ ลักษณ์ หรือ เป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็นทีร่ ะลึก
สิ่งของ เช่น แหวน สร้อ ยข้อ มือ สร้อ ยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
เครื่องประดับทาด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัตว์
นาฬิก าทุ ก ประเภท และอัญ มณี เพชร หรือ หิน มีค่ า รวมถึง
เครื่องทอง เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง
การลั ก ทรั พ ย์ โ ดยบุ ค คลใด ๆ ที่ ป รากฏร่ อ งรอยงั ด แงะ
ต่อยานพาหนะที่เก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่ว นตัว
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11. การชิงทรัพย์

หมายถึง

12. การปล้นทรัพย์
13. ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง
หมายถึง

และ/หรือ เงินส่ว นตัว และ/หรือ เอกสารการเดินทาง โดยการใช้
กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เ ห็นได้
อย่ างชัด เจนต่ อ ตัวยานพาหนะที่เก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรือ
ทรัพ ย์ ส ิน ส่ ว นตัว และ/หรือ เงิน ส่ ว นตัว และ/หรือ เอกสารการ
เดินทาง จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิด
จากการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง้ ความสูญเสียหรือ
ความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะ
ใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นนั ้ ไป หรือ
ข) ให้ย่นื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือ
ง) ปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือ
จ) ให้พน้ จากการจับกุม
ทัง้ นี้ การลักทรัพย์ หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่นื หรือ
ทีผ่ อู้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป
ความเสียหายส่ว นแรกที่ผู้เ อาประกันภัยจะต้อ งรับผิดชอบเอง
ตามข้อ ตกลงคุ้ม ครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้า ยของสัญ ญา
ประกันภัย (ถ้ามี)

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกันภัยได้รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัย นี้
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว เงินส่วนตัว เอกสาร
เดินทางทีเ่ ก็บอยู่ในยานพาหนะ ในระหว่างเดินทางต่างประเทศ จากการถูกชิงทรัพย์ โจรกรรมหรือปล้นทรัพย์
ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจำกัดควำมรับผิดของบริ ษทั
1.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
บริษัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ช ดเชยเงิน ส่ว นตัว ให้แก่ ผู้เ อาประกัน ภัย เป็ น เงิน สดตามจ านวน
เงิ น ส่ ว นตั ว ที่ สู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายจริ ง ไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย สู ง สุ ด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตาราง
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กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก
เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ล ะครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ที่เกิดความสูญ เสีย
หรือความเสียหาย
1.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง
บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการขอรับเอกสารการเดินทาง แทนเอกสารที่สูญเสียหรือเสียหาย รวมถึ งค่าเดินทางและค่ าที่พกั
ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ เพือ่ จัดหาเอกสารทดแทน
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
บริษัท จะชดใช้ใ ห้ส าหรับ ความสู ญ เสีย หรือ ความเสีย หายของทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว ของผู้เ อา
ประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
1.3.1 บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิม หรือซ่อมแซมในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงแต่ไม่เกินจานวนเงินต่อ
ชิน้ คู่ หรือชุด
1.3.2 บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซม ซึ่งบริษทั จะหักค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็ นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้
ๆ มีอายุเกิน 1ปี
โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงของสิง่ ของแต่ไม่เกินจานวน
เงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด และสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ /
หรือใบรับรองประกันภัย
ทัง้ นี้หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บริษัท
จะพิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชยเสมือนว่ากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการนัน้ สูญหาย
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อ ไปนี้
2.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบยานพาหนะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลังเดินทาง และได้รบั หลักฐานการแจ้งความสูญเสียหรือ
ความเสียหายเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือผูม้ อี านาจของยานพาหนะนัน้ ๆ ตามแต่กรณี
2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาการอันสมควรทัง้ ปวง เพือ่ ป้องกันรักษาและคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ของตน
2.3 ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัย
ได้รบั การดูแลตามสมควร
2.4 การรับช่วงสิทธิ
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ในกรณี บ ริษั ท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย แล้ ว บริษั ท จะรับ ช่ ว งสิ ท ธิ
ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รบั ความคุ้มครองต่อ บุค คลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่ว นที่บริษัทได้จ่ า ยค่ า
ทดแทนไป ในการนี้ ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งให้ค วามร่ ว มมือ แก่ บ ริษัท ในการส่ง มอบเอกสารต่ า ง ๆ พร้อ ม
ดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของ
บริษทั
3. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
3.3 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ
3.4 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า
ใหม่ (กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง)
3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อ ให้ผู้เ อาประกันภัยไปเรียกร้อ งส่ว นที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ ผเู้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มกี าร
รับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
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(1) สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยำนยนต์ เรือ เครื่องยนต์
ยำนพำหนะอื่นใด สกีหิมะ สิ่ งของเพื่อกำรบริ โภค เครื่องสำอำง เวชสำอำง น้ำหอม เครื่องหอม เครื่อง
ประทิ นผิว เครื่องบำรุงผิ ว ของใช้ในบ้ำน โบรำณวัตถุ สิ่ งประดิ ษฐ์ ภำพเขียน ศิ ลปวัตถุ เครื่องประดับ
สิ่ งของมีค่ำ เครื่องดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อสำหรับคนพิ กำร ฟั นปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สัญญำ ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสำรตั ๋วเงิ น พันธบัตร โฉนด เงิ นสด ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ คูปอง
แสตมป์ หรือของที่ระลึก บัตรประจำตัว ใบขับขี่ เอกสำรเดิ นทำง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลำกถุง
กอล์ฟ บัตรเครดิ ตทุกชนิ ด
(2) กระเป๋ำเดิ นทำงของผู้เอำประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้ ำ โดยมิ ได้ไปด้วยกันกับผู้เอำ
ประกันภัย
(3) อุปกรณ์ที่เช่ำ หรือให้เช่ำ
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ แมลง
หรือสัตว์กดั กิ น หรือแทะ ควำมชำรุดบกพร่องที่ไม่เห็นประจักษ์ชดั หรือควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ้น
เนื่ องจำกดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อทำกำรซ่อมแซม กำรทำควำมสะอำด หรือกำรดัดแปลง กำรแก้ไข
ทรัพย์สินใด ๆ
4. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิ วตั ิ
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอำนำจ หรือกำรดำเนิ นกำรโดยหน่ วยงำนของรัฐในกำรขัดขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้ องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ได้รบั กำรชดใช้จำกแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น กำรได้รบั กำรชดใช้จำกบริ ษทั รับจ้ำงขนส่ง สำยกำรบินหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดิ นทำง หรือทรัพย์สินส่วนตัวที่ผ้เู อำ
ประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้ หรือทิ้ งไว้ในสถำนที่สำธำรณะ หรือเป็ นผลมำจำกกำรละเลยของผู้เอำ
ประกันภัยในกำรดูแลรักษำและป้ องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของทรัพย์สินนัน้
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ หรืออุปกรณ์ ใด ๆที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำ หรือตัวอย่ำงสิ นค้ำ
8.ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของข้อมูลที่บนั ทึกอยู่ในเทป แผ่นบันทึกข้อมูล
แผ่นดิ สก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ่ งอื่นใดในทำนองเดียวกัน
9.กรณี ที่ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิ สูจน์ หลักฐำนได้
10. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเช็คเดิ นทำง โดยที่ไม่ได้มีกำรรำยงำนควำม
สูญเสียหรือควำมเสียหำยนัน้ ต่อธนำคำร หรือตัวแทนที่ออกเช็คเดิ นทำงดังกล่ำวให้ภำยหลังเกิ ดเหตุ
ทันที
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11. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงิ นตรำหรือกำรลดค่ำเงิ น
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TA23
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่ำ
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง ความเสีย หายส่ ว นแรกที่ก าหนดโดยกรมธรรม์ป ระกัน ภัย รถยนต์
ที่ ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย ไ ด้ เ ช่ า แ ล ะ ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเอง ส าหรั บ ความเสี ย หายอั น มี ก ารคุ้ ม ค รอ ง
ตามข้อสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทผ่ี ู้
เอาประกันภัยถูกกาหนดตามสัญ ญาเช่ารถให้ต้ อ งซื้อ ประกันภัยเพื่อ
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ตลอดระยะเวลาที่
เช่ารถยนต์นนั ้ ในระหว่างทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้เดินทางอยู่ในต่างประเทศ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร ับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้
ให้ความคุม้ ครองความรับผิดส่วนแรกใด ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สาหรับรถทีผ่ เู้ อาประกันภัยเช่า กรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
เดินทางอยู่ในต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้สาหรับค่าความรับผิดส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้จ่ายไป
แต่ไม่เกินจานวนเงินทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้ บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมรับผิ ดส่ วนแรก
สำหรับรถเช่ำ (TA23) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัย
1.1 ต้องเช่ารถดังกล่าวจากบริษทั รถเช่าทีม่ ใี บอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า
1.2 สัญญาเช่ารถต้องกาหนดให้ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ชนั ้ หนึ่งคุ้มครองความ
สูญเสียหรือความเสียหายต่อรถทีเ่ ช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ ช่า
1.3 ผู้เ อาประกันภัยต้อ งปฏิบัติต ามเงื่อ นไขทุก ข้อ ของบริษัทรถเช่ า ภายใต้สญ
ั ญาเช่ า และ
เงื่อนไขของผูร้ บั ประกันภัยภายใต้สญ
ั ญาการประกันภัยดังกล่าว รวมทัง้ กฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศ
นัน้
2.กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
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2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
2.3 หนังสือสัญญาการเช่ารถ
2.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทเ่ี ช่า และระบุค่าความรับผิดส่วนแรก (Excess)
2.5 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับการชาระค่าความรับผิดส่วนแรกให้กบั บริษทั รถเช่า
2.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น แต่
หากผู้เ อาประกัน ภัย ได้ ร ับ การชดใช้ จ ากการประกัน ภัย อื่น มาแล้ว ให้ผู้เ อาประกัน ภัย ส่ ง ส าเนาใบเสร็ จ
ทีม่ กี ารรับรองยอดเงินทีจ่ ่าย เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมรับผิ ดส่วนแรกสำหรับรถเช่ำ
(TA23) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมรับผิ ดส่วนแรกสำหรับรถเช่ ำ
อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ต่อไปนี้
1. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด จำกกำรขับขี่ รถที่ เช่ ำโดยฝ่ ำฝื นเงื่ อ นไขของ
สัญญำเช่ำหรือ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ เกิ ดขึ้นนอกเขตถนนสำธำรณะ หรือเนื่ องจำกกำรฝ่ ำ
ฝื นกฎหมำย กฎ และข้อบังคับของประเทศนัน้
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพ ควำมเสียหำย
จำกแมลง หรือสัตว์กดั กิ น หรือแทะ ควำมชำรุดบกพร่อง หรือควำมเสียหำยที่ไม่เห็นประจักษ์
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ที่ ไม่ใช่ ควำมรับผิ ดส่ วนแรก เช่ น กำรสูญเสี ย
รำยได้เนื่ องจำกกำรให้เช่ำรถยนต์ของบริ ษทั เช่ำรถยนต์ที่เรียกร้องต่อผู้เอำประกันภัย
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TA24
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1. สิง่ ของภายในบ้าน

หมายถึง

2. เครื่องประดับ

หมายถึง

3. สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

เฟอร์ นิ เ จอร์ สิ่ง ติด ตัง้ ตรึง ตรา เสื้อ ผ้ า และทรัพ ย์ ส ิน อื่น ใด
ที่เ ป็ น ของผู้ เ อาประกัน ภัย หรือ ของสมาชิก ของครอบครัว
หรื อ ของคนรับ ใช้ ใ นบ้ า นที่ อ าศั ย อย่ า งถาวรอยู่ กั บ ผู้ เ อา
ประกันภัย แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่อ งประดับ ไปรษณี
ยากร เหรีย ญกษาปณ์ แ ละ/หรือ เหรีย ญรางวัล ที่ส ะสม งาน
ศิลปะ และทรัพย์สนิ อื่นใดทีร่ ะบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้นเพิม่ เติม
สิง่ ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ และ
นาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
เครื่องประดับทาด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัตว์
นาฬิกาทุกประเภท และอัญ มณี เพชร หรือ หินมีค่ า รวมถึง
เครื่องทอง เครื่องเงินทัง้ ปวง และพระเครื่อง

ควำมคุ้มครอง
ในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในช่วงเวลาที่
ผูเ้ อาประกันภัยอยู่ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับความสูญเสียหรือความ
เสียหายของสิง่ ของภายในบ้าน ทีเ่ ก็บอยู่ภายในทีพ่ กั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยในประเทศไทยซึง่ ไม่มผี ดู้ แู ลหรือ
ผูใ้ ดอาศัยอยู่ตลอดระยะเวลาทีผ่ เู้ อาประกันภัยเดินทางต่างประเทศ และความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่า
นัน้ เกิดขึน้ จากไฟไหม้ ในระหว่างระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยนี้คุม้ ครองแต่ตอ้ งเกิดขึน้ ภายหลังทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย (TA24) เท่ำนัน้ )
1. วิ ธีกำรชดใช้ค่ำทดแทน
บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
1.1 จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง ณ เวลาที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
นัน้ หรือ
1.2 ซ่อมแซมตามความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือ
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1.3 จัดหาทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงมาทดแทน
2. กำรชดใช้โดยกำรจัดหำทรัพย์สินมำทดแทน
บริษัทอาจเลือกที่จะทาการจัดหาทรัพย์ส ินมาทดแทนทรัพย์สนิ ที่เ สียหายไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใด แทนการจ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริงเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่ว่ากรณีใด ๆ
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินมู ลค่าของทรัพย์สนิ ในขณะที่เกิดความเสียหายหรือไม่เกินกว่าจานวน
เงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
3. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณี บ ริ ษั ท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย แล้ ว บริ ษั ท จะรั บ ช่ ว งสิ ท ธิ
ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รบั ความคุ้มครองต่อ บุค คลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่ว นที่บริษัทได้จ่ า ยค่ า
ทดแทนไป ในการนี้ ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งให้ค วามร่ ว มมือ แก่ บ ริษัท ในการส่ง มอบเอกสารต่ า ง ๆ พร้อ ม
ดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของ
บริษทั
4. กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษทั จะรับผิดเฉพาะส่วนที่ขาด
เท่านัน้
5. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
5.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
5.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
5.3 สาเนาบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่
5.4 เอกสารจากกองพิสจู น์หลักฐาน
5.5 ใบประเมินราคาของทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายและรูปถ่าย
5.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย (TA24) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ค้มุ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัยอันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ต่อไปนี้
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1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิ ดขึ้นจำกกำรกระทำหรือละเว้นกำรกระทำ
โดยเจตนำหรือด้วยควำมยิ นยอมของผู้เอำประกันภัย
2. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยที่เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
3. ควำมสูญเสี ยหรือ ควำมเสี ยหำยของไดนำโม หม้อแปลงไฟฟ้ ำ เครื่องกำเนิ ดไฟฟ้ ำ
มอเตอร์ไ ฟฟ้ ำ แผงควบคุมไฟฟ้ ำ อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ ำอื่ น ๆ ซึ่ ง ได้ รบั ควำม
เสี ย หำย เนื่ อ งจำกหรื อ เพรำะกำรเดิ นเครื่ อ งเกิ นกำลัง หรื อ ได้ รบั กระแสไฟฟ้ ำเกิ นกำลัง หรื อ ไฟฟ้ ำ
ลัดวงจรรวมถึงไฟฟ้ ำลัดวงจรเนื่ องจำกฟ้ ำผ่ำ เฉพำะเครื่องที่เกิ ดกำรเสียหำยในกรณี ดงั กล่ำว
4. ผลสืบเนื่ องจำกควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สิน
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของโฉนด พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิ น ตั ๋วสัญญำใช้เงิ น เช็ค
เช็คเดิ นทำง หลักทรัพย์ เอกสำรทุกประเภท เงิ นสด ธนบัตร เครื่องประดับ สิ่ งของมีค่ำ
6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ในเชิ งธุรกิ จหรือ
กำรประกอบอำชีพอันเกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยภำพ กำรกีฬำและดนตรี
7. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสียหำยของรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เรือ สิ่ งมีชีวิต จักรยำน
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ควำมสูญเสี ย หรือควำมเสี ย หำยใด ๆ ที่ ได้รบั กำรชดใช้ แล้วจำกกำรประกัน ภัย อื่ น
หรือบุคคลใด ๆ
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TA25
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

หมายถึง

ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เ อาประกัน ภัยได้ร ับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ การประกัน ภัย นี้ใ ห้ค วาม
คุม้ ครองดังนี้
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟทีผ่ เู้ อาประกันภัยนาติดตัวไปรวมถึงที่
ซือ้ ใหม่ในระหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์การ
เล่นกอล์ฟเกิดขึน้ ในสถานทีส่ าธารณะระหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ ของผูเ้ อาประกันภัย
2. รำงวัลพิ เศษสำหรับโฮล-อิ น-วัน
2.1 ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยสามารถทา โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการภายใต้
กฎ ระเบียบ ในการแข่งขันที่จดั ขึ้นในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใด ๆ ในต่างประเทศโดยเปิ ดให้
บุคคลทัวไปเข้
่
าร่วมแข่งขันได้ และโฮล-อิน-วันดังกล่าวนี้ได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผูแ้ ข่งขัน ผูจ้ ดั การสนามและ
ผู้จดั การแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยมีส ิทธิได้รบั เงินรางวัล ตามที่ระบุไว้ใ นตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ /หรือ
ใบรับรองประกันภัย
2.2 ในกรณี ท่ีผู้เ อาประกัน ภัย สามารถท า โฮล-อิน -วัน ได้ใ นการเล่ น กอล์ฟ นอกเหนื อ จาก
การแข่งขันทีไ่ ด้ระบุไว้
ในข้อ 2.1 และ โฮล-อิน-วันดังกล่าวได้กระทาในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และ
ลงลายมือ ชื่อ รับ รองโดยผู้ จ ัด การสนาม ผู้ เ อาประกัน ภัย มีส ิท ธิไ ด้ ร ับ เงิน รางวัล ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
ทัง้ นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รบั รางวัลพิเศษสาหรับโฮล-อิน-วัน เพียงครัง้ เดียวตลอดระยะเวลา
การเดินทางในแต่ละครัง้
เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมคุ้มครองอุปกรณ์
กำรเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน (TA25) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
เมื่อ อุ ป กรณ์ ก ารเล่ น กอล์ฟ ของผู้เ อาประกัน ภัย เกิด ความสูญ เสีย หรือ ความเสีย หาย ผู้เ อา
ประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผูม้ อี านาจหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรม สายการ
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บิน สนามกอล์ฟหรือสนามฝึ ก หัดกอล์ฟสาธารณะที่มอี านาจควบคุมดูแลสถานที่ท่เี กิดความสูญเสียหรือความ
เสียหายภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ และต้องแนบบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูม้ อี านาจ
หน้าทีด่ งั กล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการทุกประการทีก่ ระทาได้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
ของตน
ก) ไม่ถูกวางไว้โดยไม่มผี ดู้ แู ลในสถานทีส่ าธารณะ และ
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวิถที างทีส่ มเหตุสมผล เพือ่ ให้อุปกรณ์อยู่ในลักษณะปลอดภัย
บริษัทจะชดใช้สาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เกิดขึ้นจริ ง
ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือใบรับรองประกันภัย สาหรับอุปกรณ์หนึ่งชิ้น หรือหนึ่งคู่ หรือหนึ่งชุด บริษทั อาจจ่ายค่าชดใช้หรือเลือกที่จะ
จัดหาของใหม่มาทดแทน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่ นกอล์ฟ โดยหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ในกรณีท่ี
บริษทั ประเมินมูลค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วไม่คุม้ ค่าที่จะซ่อมแซม บริษทั จะชดใช้ให้ผเู้ อาประกันภัยเสมือน
หนึ่งว่าอุปกรณ์นนั ้ สูญหาย
2. กำรรับช่วงสิ ทธิ
ในกรณี บ ริ ษั ท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย แล้ ว บริ ษั ท จะรั บ ช่ ว งสิ ท ธิ
ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รบั ความคุ้มครองต่อ บุค คลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่ว นที่บริษัทได้จ่ า ยค่ า
ทดแทนไป ในการนี้ ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งให้ค วามร่ ว มมือ แก่ บ ริษัท ในการส่ง มอบเอกสารต่ า ง ๆ พร้อ ม
ดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นทีเ่ สียหายต่อสิทธิของ
บริษทั
3. กำรจำกัดควำมรับผิด
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์
ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน รวมกันไม่เกินจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรือใบรับรองประกันภัย
4. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
4.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและ
หลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออก แทน
4.3 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาเกิด
เหตุ (กรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกิดขึน้ ในสถานทีส่ าธารณะ)
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4.4 จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้มอี านาจหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง
ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะทีม่ อี านาจควบคุมดูแลสถานที่
ทีเ่ กิดการสูญเสียหรือเสียหายภายใน 24 ชัวโมง
่
(กรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่น
กอล์ฟเกิดขึน้ ในโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ)
4.5 หนังสือรับรองจากสนามกอล์ฟในกรณีโฮล-อิน-วัน (กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยสามารถทาโฮลอิน-วันได้)
4.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมคุ้มครองอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ
และโฮล-อิ น-วัน (TA25) เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัย ตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่ ำใช้ จ่ำยสำหรับอุปกรณ์ กำรเล่น
กอล์ฟ อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ ดังต่อไปนี้
1.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของลูกกอล์ฟ หรือไม้กอล์ฟในระหว่ำงกำรเล่ น จริ ง
หรือกำรฝึ กตี
2.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยอันเกิ ดกำรสึ กหรอ หรือควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ นจำก
กระบวนกำรซ่อม หรือในขณะที่ทำกำรซ่อมอันเป็ นผลมำจำกควำมเสียหำยดังกล่ำว
3.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยอันเป็ นผลมำจำกกำรกระทำโดยเจตนำ หรือควำม
ประมำทเลิ นเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกันภัย
4.ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรกักกันทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริ บทรัพย์โดยรัฐบำล กำรขนส่ง สิ นค้ำผิ ดกฎหมำย หรือกระทำกำรอื่นใดที่ขดั ต่อ
กฎหมำย
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ได้รบั ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
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TA26
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
คำจำกัดควำมเพิ่ มเติ ม
1.บุคคลภายนอก

หมายถึง

2.สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

3.การครอบครอง

หมายถึง

4.การมีกรรมสิทธิ ์

หมายถึง

บุ ค คลใด ๆ ซึ่ง ไม่ ใ ช่ ญาติ สมาชิก ของครอบครัว และบุ ค คล
ผู้ร่ ว มเดิน ทาง หรือ บุ ค คลที่พ ัก อาศัย อยู่ กับ ผู้เ อาประกัน ภัย
หรือลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการทางที่จ้าง
และหุน้ ส่วนของผูเ้ อาประกันภัย
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพีห่ รือน้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส
การยึดถือทรัพย์สนิ ไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันทาให้บุคคล
ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้จะยึดถือไว้เองหรือบุคคลอื่นยึดถือ
ไว้ให้ก็ได้ อาทิ เช่น โรงแรม ห้องเช่าหรือบ้านเช่ารายวัน โฮมส
เตย์ ครอบครัวอุปถัมภ์(โฮสแฟมิล)่ี
ความเป็ นเจ้าของทรัพย์ การมีส ิทธิทงั ้ ปวงที่ผู้เป็ นเจ้าของมีอยู่
เหนือทรัพย์สนิ ในอันทีจ่ ะใช้สอย จาหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและ
เอาคืน รวมทัง้ ขัดขวางมิให้ผอู้ ่นื สอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ นัน้
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะชดใช้ค่าทดแทน
ในนามผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสาหรับจานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายจาก
อุบตั เิ หตุท่เี กิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายจริง ทัง้ นี้ไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย สาหรับผล
ของความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
1. การเสียชีวติ หรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็ นผลมาจาก
อุบตั เิ หตุจากผูเ้ อาประกันภัย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็ นผลมา
จากอุบตั เิ หตุจากผูเ้ อาประกันภัย
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เงื่ อ นไขและข้ อ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม (ใช้ บ งั คับ เฉพำะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ค วำมรับ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภำยนอก (TA26) เท่ำนัน้ )
1. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ซ่งึ อาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ผู้เอาประกันภัย
ต้อง
1.1 แจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
1.2 ส่งต่อให้บริษทั ทันทีเมื่อได้รบั หมายศาลหรือคาสังหรื
่ อคาบังคับของศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทีผ่ เู้ อาประกันภัยถูกฟ้องร้องให้ตอ้ งรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้
1.3 ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หรือบุคคลอื่น หรือผูเ้ สียหาย หรือกระทาการทีอ่ าจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือต่อสูค้ ดีโดยไม่ได้รบั
การยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั เว้นแต่บริษทั มิได้จดั การต่อการเรียกร้องนัน้ ในเวลาอันสมควรนับจากวันที่
ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัย
1.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจาเป็ น เพื่อให้บริษทั ตกลงชดใช้ค่าทดแทน หรือต่อสู้
ข้อเรียกร้องใด ๆหรือทาการฟ้องร้องคดี
2. หน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรจัดกำรป้ องกัน
ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มกี ารป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบตั เิ หตุและต้อง
ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าทีร่ าชการ
3. หน้ ำที่ในกำรรักษำสิ ทธิ ของบริ ษทั เพื่อกำรรับช่วงสิ ทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ นหรือเท่าที่บริษัท
ร้องขอให้ทาตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลังการรับค่าทดแทนจากบริษทั เพือ่ รักษาสิทธิของบริษทั ในการรับช่วงสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
4. สิ ทธิ ของบริ ษทั
บริษทั มีสทิ ธิเข้าดาเนินการต่อสูค้ ดี และมีสทิ ธิทาการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัย
ต่อการเรียกร้องใด ๆ
5. กำรเฉลี่ยควำมรับผิด
ถ้าในขณะที่เ กิดเหตุซ่ึงเป็ นผลให้มีก ารเรียกร้อ งค่ า ทดแทนมีก ารประกัน ภัยอื่นคุ้มครองถึง
ความรับผิดอย่างเดียวกัน บริษทั จะรับผิดต่อค่าเสียหาย ค่าดาเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินอัตราส่วนของ
บริษทั สาหรับจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายเกี่ยวกับความรับผิดนัน้
6. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร ับ ประโยชน์ หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
6.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
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6.2 สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐานการเดินทาง
ของผู้เ อาประกันภัยหน้ าที่มีต ราประทับระบุว นั ที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือ ง (ตม.)
หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติ โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้า-ออก แทน
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ หรือสาเนา
หนังสือเดินทางของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหาย และประจักษ์พยาน
6.4 หนังสือยืนยันจากผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหาย ระบุถงึ รายละเอียดการเกิด เหตุ รายการทรัพย์สนิ
ทีเ่ สียหาย ซึง่ มีการรับรองโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายและประจักษ์พยานในเหตุการณ์
6.5 สาเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีทาให้ผอู้ ่นื ประสบอุบตั เิ หตุ
6.6 กรณีทส่ี ามารถซ่อมแซมให้ทรัพย์สนิ กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือจาเป็ นต้องซื้อทรัพ ย์สนิ นัน้ ๆ
เนื่องจากทาให้ทรัพย์สนิ นัน้ เสียหาย ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และจดหมายยืนยันจากทางร้านค้า
6.7 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ร้องขอตามความจาเป็น (ถ้ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้บริษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ ม (ใช้บงั คับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (TA26)
เท่ำนัน้ )
กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองควำมรับผิ ดต่ อบุคคลภำยนอกอัน
เกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยรวมถึงกำรบำดเจ็บของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลภำยนอก
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินซึ่งเป็ นของผู้เอำประกันภัยเอง หรือที่อยู่
ในกำรครอบครอง หรือกำรควบคุมของผู้เอำประกันภัย
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกี่ยวกับควำมรับผิดซึ่งเกิ ดจำกสัญญำที่ผ้เู อำประกันภัย
ทำขึ้น ซึ่งถ้ำไม่มีสญ
ั ญำดังกล่ำวควำมรับผิดของผู้เอำประกันภัยจะไม่เกิ ดขึ้น
4. ควำมสูญเสี ยหรือควำมเสี ย หำยที่ เกี่ ย วข้องกับผู้เอำประกันภัย ซึ่ ง กระท ำโดยจงใจ
เจตนำ หรือกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย
5. ควำมสู ญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำย เนื่ องจำกกำรมี กรรมสิ ทธิ์ กำรครอบครอง กำรใช้
ยำนพำหนะทุกชนิ ด รวมทัง้ เครื่องจักรหรือยำนพำหนะใด ๆ ที่ดนั หรือลำกโดยเครื่องยนต์ อำกำศยำน อำวุธ
ปื น สัตว์เลี้ยง ที่ดิน หรืออำคำร หรือเกิ ดจำกควำมประมำทเลิ นเล่อในกำรควบคุมดูแล
6. ควำมรับผิดทำงกำรค้ำหรือวิ ชำชีพ หรือควำมบกพร่องในกำรประกอบธุรกิ จ
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยจำกกำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะที่ อยู่ในสภำพ
กำรผิ ดปกติ ทำงจิ ตใจ ระบบประสำท กำรวิ กลจริ ต รวมถึงขณะที่ ผ้เู อำประกันภัยมีส่วนร่วมทะเลำะวิ วำท
หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิ ดกำรทะเลำะวิ วำท
8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นคดีอำญำ
9. ค่ำเสียหำยที่กำหนดขึ้นเพื่อลงโทษเป็ นตัวอย่ำงหรือค่ำเสียหำยทวีคณ
ู
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หมวดที่ 5 เอกสำรแนบท้ำย
ถ้าข้อ ความในเอกสารแนบท้า ยนี้ ขดั หรือ แย้งกับ ข้อ ความในกรมธรรม์ประกัน ภัย ให้ใ ช้ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายแทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับ
ตามเดิม
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TG Exclusion 1
่ มเติ ม
เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบกลุ่ม)
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริม่ ต้นวันที่
เวลา
สิน้ สุดวันที่
เวลา
เบีย้ ประกันภัย
บาท อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท รวม

บาท

เป็นทีต่ กลงและเข้าใจกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ อกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติด
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่ค้มุ ครองถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย กำรบำดเจ็บ กำรเจ็บป่ วย
หรือควำมรับผิดตำมกฎหมำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม อันเกิ ดจำก หรือสืบเนื่ องจำก หรือมีสำเหตุมำ
จำก หรือเป็ นผลมำจำก หรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำที่ผ้เู อำประกันภัยอยู่ใน หรือเดิ นทำงไป หรือเดิ นทำงผ่ำน
หรือเดิ นทำงภำยในประเทศเนปำล
ถ้า ข้อ ความในเอกสารแนบท้า ยนี้ ข ดั หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ใ ช้ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับ
ตามเดิม
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TG Exclusion 2
่ มเติ ม
เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบกลุ่ม)
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริม่ ต้นวันที่
เวลา
สิน้ สุดวันที่
เวลา
เบีย้ ประกันภัย
บาท อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท รวม

บาท

เป็ นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ขอ้ ความตามทีป่ รากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บงั คับแทน
1. กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ไ ม่ คุ้ม ครองกำรเดิ น ทำงที่ ไ ด้ ว ำงแผนไว้ ล่ ว งหน้ ำ หรื อ กำร
เดิ นทำงจำกภำยใน หรือ กำรเดิ นทำงไป หรือกำรเดิ นทำงผ่ำน ประเทศสำธำรณรัฐคิ วบำ สำธำรณรัฐ
อำหรับซี เรีย สำธำรณรัฐอิ สลำมอิ หร่ำน สำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนเกำหลี ภูมิภำคไครเมีย
(Crimea Region)
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ไม่ค้มุ ครองผู้เอำประกันภัยที่ มีสญ
ั ชำติ หรือถิ่ นพำนักในประเทศ
สำธำรณรัฐ คิ ว บำ สำธำรณรัฐ อำหรับ ซี เ รี ย สำธำรณรัฐ อิ ส ลำมอิ ห ร่ ำ น สำธำรณรัฐ ประชำธิ ป ไตย
ประชำชนเกำหลี ภูมิภำคไครเมีย เว้นแต่ผ้เู อำประกันภัยมีภมู ิ ลำเนำในประเทศไทย
ทัง้ นี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยงั คงอยู่ภายใต้บงั คับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อความ
อื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนทีไ่ ม่ได้มกี ารแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้
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เอกสำรสรุปเงื่อนไข ควำมคุ้มครอง ข้อยกเว้น (ตำมแผนประกันภัย)
กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดิ นทำงต่ำงประเทศแบบกลุ่ม
AIG Group Travel Guard International Travel Insurance
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ เป็นการเดินทางออก
นอกอาณาเขตประเทศถิ่น ฐานของผู้เ อาประกัน ภัย ที่เ ริ่ม ต้ น เดิน ทางออกจากประเทศไทยเท่ า นั น้ โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
ระยะเวลำเอำประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ล ะครัง้ ของผู้เ อาประกัน ภัย ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุ ด ภายในระยะเวลา
เอาประกันภัย
1. ในกรณี ท่ีเ ป็ น ความคุ้ม ครองแบบรายเที่ย ว (Single Trip) ความคุ้ม ครองให้เ ริ่ม ต้น ก่อ น
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและด
่
าเนินต่อ เนื่อ งกันไปจนกระทังผู
่ ้ เอาประกัน ภัย
เดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ น
สิน้ สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้)
2. ในกรณีท่เี ป็ นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครัง้
โดยให้มรี ะยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับข้อ 1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 184 วัน
ระยะเวลาเอาประกันภัยอาจมีการขยาย/กาหนดเป็ นอย่างอื่น ขึน้ อยู่กบั แต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง/
เอกสารแนบท้าย
กำรแจ้งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยและกำรเข้ำร่วมกำรประกันภัย
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนินการแจ้งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาประกันภัย
ให้บริษทั ทราบก่อนการเดินทาง ในกรณีทเ่ี กิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ ป็ นเหตุให้มกี ารเรียกร้อง
ผลประโยชน์ และถ้ารายชื่อ ของผู้เ อาประกัน ภัยไม่ต รงกับความเป็ น จริง หน้ าที่ใ นการพิสูจ น์ เ ป็ นของผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะเริม่ ได้รบั ความคุ้มครองตามวันทีท่ ่รี ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือใบรับรองประกันภัย โดยบริษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัยพร้อ มทัง้
เอกสารสรุปเงือ่ นไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยแต่ละราย เพือ่ เป็น
การรับรองว่าผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกัน ภัย
กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
หากกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดในขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยยังอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่ นไขที่ระบุ
ดังต่อไปนี้
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1. เหตุ ก ารณ์ ท่ี อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผู้ เ อาประกัน ภั ย รวมไปถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด
ทีผ่ เู้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย สภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
โดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะหรือการนัดหยุดการปฏิบตั งิ านอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะที่
ทาให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ความคุม้ ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ป
อีก 3 วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
2. ผูเ้ อาประกันภัยได้เข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือถูกกักกันในต่างประเทศ และ
เหตุผลดังกล่าวนัน้ ได้รบั ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงผู้เอาประกันภัยจาเป็ นต้องทาตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ัก ษา หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งของผู้มีอ านาจ ในกรณี ท่ีถู ก กัก กัน ความคุ้ม ครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกันภัยให้โดยอัตโนมัตไิ ปอีก 30 วันต่อเนื่องกันนับจากวันหมดอายุ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
หรือ ภายใน 48 ชัวโมงติ
่
ดต่อกันหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถานทีก่ กั กัน นอกจากผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินได้อนุมตั กิ ารขยายระยะเวลาความคุม้ ครองไปมากกว่า 48 ชัวโมงต่
่
อเนื่องกัน สาหรับการหาเทีย่ วบินกลับ
หรือความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดินทาง เท่านัน้ โดยทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องยอมรับเทีย่ วบินแรกที่
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหาและยืนยันให้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องพยายามกลับประเทศไทยทันทีเมื่อมีโอกาส
กำรชำระเบีย้ ประกันภัยและกำรบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
1. ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันที หรือก่อน
ความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น
2. ในกรณีทเ่ี ป็นความคุม้ ครองแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ภายหลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผล
คุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
3. ในกรณีทเ่ี ป็นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้
เอาประกันภัย หรือบริษทั ต่างสามารถใช้สทิ ธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ดังนี้
3.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัย
ตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ในกรณีน้บี ริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหัก
เบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
3.2 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ ตามตาราง
ทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลำประกันภัย
(ไม่เกิ น/เดือน)
1
2
3

ร้อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
15
25
35
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ระยะเวลำประกันภัย
(ไม่เกิ น/เดือน)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
45
55
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็ น
การบอกเลิกทัง้ ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
ข้อยกเว้นทัวไป
่
กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
อันเกิ ดจำกหรือสืบเนื่ องจำกสำเหตุ หรือที่เกิ ดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีกำรระบุค้มุ ครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็ นกำรเฉพำะ)
1. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
2. สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่ มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่ มุ่ง ร้ ำย
คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซึ่งหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนที่ อำศัย อยู่ในประเทศเดีย วกัน กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุ ดงำน กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรปฏิ วตั ิ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
3. กำรก่อกำรร้ำย
4. กำรกระทำโดยเจตนำที่ผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย กำรยึดทรัพย์ กำรยึดหน่ วง กำร
ทำลำย โดยศุลกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่อื่น ๆ กำรฝ่ ำฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบำล
5. กำรแผ่ ร ังสี หรื อกำรแพร่ ก ัมมันตภำพรังสี จำกเชื้ อ เพลิ งนิ วเคลี ย ร์ หรื อจำกกำก
นิ วเคลี ยร์ใด ๆ อันเนื่ องมำจำกกำรเผำไหม้ข องเชื้ อเพลิ ง นิ วเคลี ยร์ และจำกกรรมวิ ธีใด ๆ แห่ งกำร
แตกแยกตัวทำงนิ วเคลียร์ซึ่งดำเนิ นติ ดต่อไปด้วยตัวเอง
6. กำรระเบิ ดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรำย
อื่นใดที่อำจเกิ ดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิ วเคลียร์ได้
7. ขณะที่ ผ้ ูเ อำประกัน ภัย ปฏิ บตั ิ ห น้ ำ ที่ เป็ นทหำร ต ำรวจ หรื อ อำสำสมัค ร และเข้ำ
ปฏิ บตั ิ กำรในสงครำมหรือปรำบปรำม
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8. ขณะที่ เกิ ดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตที่ ย กเว้ นควำมคุ้มครองตำมที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี)
9. ขณะที่ เกิ ดขึ้ นบริ เวณแท่ นขุดเจำะน้ ำมัน แท่ นขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติ ในทะเล หรือ
เหมืองใต้ดิน
10. เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่อยู่ในสภำพที่ เหมำะสมแก่กำรเดิ นทำง และเดิ นทำงโดยขัด
ต่อคำแนะนำของแพทย์ผ้ไู ด้รบั อนุญำตให้รกั ษำโรค
11. ผู้เอำประกันภัย เดิ นทำงโดยมีจุดประสงค์เพื่ อเข้ ำรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ทุ ก
ชนิ ด
12. กำรเดิ นทำงที่มีกิจกรรมกำรปี นเขำ กำรไต่เขำ กำรเดิ นป่ ำ กำรเที่ยวป่ ำ หรืออื่น ๆ
รวมอยู่ในกำรเดิ นทำง ที่ อยู่บนระดับควำมสูงเท่ ำกับ หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดับน้ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ว่ำผู้เอำประกันภัยจะสำมำรถจัดหำหลักฐำนจำกพยำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอำประกันภัย
บริ ษทั ทัวร์ หรือไกด์นำเที่ยว ที่พิสูจน์ ได้ว่ำเป็ นกำรได้รบั บำดเจ็บจำกอุบตั ิ เหตุ หรือกำรเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้น
ขณะอยู่บนระดับควำมสูงที่ตำ่ กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง
13. กำรที่ผ้เู อำประกันภัยกระทำกำรเกี่ยวเนื่ องกับกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็ นสมำชิ ก
ขององค์กรกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลักลอบขนยำเสพติ ด หรือกำรค้ำที่เกี่ยวเนื่ องกับยำเสพติ ด หรือกำร
ลักลอบขนอำวุธนิ วเคลียร์ อำวุธเคมี หรืออำวุธชีวภำพ
เอกสำรแนบท้ำย
่ มเติ ม
TG – Exclusion 1 เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ อกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติดภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย ไม่คมุ้ ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ย หรือความรับผิดตามกฎหมาย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก หรือมีสาเหตุมาจาก หรือเป็น ผลมาจาก หรือทีเ่ กิดขึ้นใน
เวลาทีผ่ เู้ อาประกันภัยอยู่ใน หรือเดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศเนปาล
่ มเติ ม
TG – Exclusion 2 เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุม้ ครองการเดินทางทีไ่ ด้วางแผนไว้ล่วงหน้า หรือการเดินทางจาก
ภายใน หรือ การเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน ประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมภิ าคไครเมีย (Crimea Region)
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีส ัญชาติหรือถิ่นพ านักในประเทศ
สาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ภูมภิ าคไครเมีย เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัยมีภูมลิ าเนาในประเทศไทย
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ข้อตกลงคุ้มครองตำมแผนประกันภัย
TA1

TA2
TA3
TA4

TA5
TA6
TA7
TA8
TA9
TA10
TA11
TA12
TA13
TA14

TA15
TA16
TA17
TA18
TA19

ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ งเนื่ องจำก
อุบตั ิ เหตุ
ผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำล
ผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทย
ผลประโยชน์ กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำร
รักษำพยำบำลฉุกเฉิ นและกำรเคลื่อนย้ำยกลับ
ประเทศไทย
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับ
ประเทศไทย
ผลประโยชน์ ค่ำโทรศัพท์ในกรณี ฉุกเฉิ น
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงเพื่อเยี่ยม
ผู้ป่วยที่โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ
ผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับกำรรักษำตัว
ในโรงพยำบำลในฐำนะผูป้ ่ วยใน
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์กลับ
ประเทศไทย
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยกำรเลือ่ นหรือกำรบอกเลิ ก
กำรเดิ นทำง
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจำนวนวัน
เดิ นทำง รวมถึงกำรจี้เครื่องบิน
ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดิ นทำงหยุดชะงัก
ผลประโยชน์ ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดิ นทำง
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เครื่องบินอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบินจำหน่ ำย
บัตรโดยสำรเกิ นจำนวนที่นัง่
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรเดิ นทำงล่ำช้ำเนื่ องจำก
กำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรบิน
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเที่ยวบิน
ผลประโยชน์ ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดิ นทำง
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
กระเป๋ำเดิ นทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดิ นทำง

แผน A
•

แผน B
•

แผน C
•

แผน D
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
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•
•
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•

•

•
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TA20 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงิ นส่วนตัว
TA21 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยอันเกิ ดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ
TA22 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินของผู้เอำประกันภัยที่เก็บอยูใ่ น
ยำนพำหนะ
TA23 ผลประโยชน์ ควำมรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่ำ
TA24 ผลประโยชน์ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สินภำยในที่พกั อำศัย
TA25 ผลประโยชน์ ควำมคุม้ ครองอุปกรณ์กำรเล่น
กอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน
TA26 ผลประโยชน์ ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

หมำยเหตุ :
1. ความคุม้ ครองและเงือ่ นไขทีล่ ะเอียดครบถ้วนให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบ
กลุ่ มที่ไ ด้รบั ความเห็นชอบจากส านัก งานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกัน ภัย
(คปภ.)
2. ทัง้ นี้บริษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย เพือ่ จัดทาแผนประกันภัยได้
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