Travel Guard Global Travel Insurance
Policy Wording

่ม - พิ เศษ
กรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางทัวโลกแบบกลุ
่
Group Travel Guard Global Travel Insurance Policy - Special
โดยการเชือ่ ถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพือ่ เป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยทีผ่ ถู้ อื
กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงือ่ นไขและข้อกาหนดทัวไป
่ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้าย
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั ให้สญ
ั ญากับผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะทีไ่ ด้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกันทัง้ หมด
ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัวไป
่ และข้อกาหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
1.1

กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.2

บริษทั

หมายถึง

1.3

ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

บุ ค คลหรือ องค์ ก ร ทีร่ ะบุ ช ือ่ เป็ น ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั ให้มกี ารประกันภัยเพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย

1.4

ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

1.5

อุบตั เิ หตุ

หมายถึง

1.6

การบาดเจ็บ

หมายถึง

1.7

การเจ็บปว่ ย

หมายถึง

บุค คลทีร่ ะบุช ือ่ เป็ น ผู้เอาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ และ/หรือ
เอกสารแนบท้ายซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ั ยภายนอกร่างกายและทาให้เกิดผลทีผ่ เู้ อา
เหตุการณ์ทเี ่ กิดขึน้ อย่างฉับพลัน จากปจจั
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง
การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุอนื ่
อาการความผิดปกติ การปว่ ยไข้หรือการเกิดโรคทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ อาประกันภัย

1.8

หมายถึง

1.9

ความสูญเสีย หรือความ
เสียหายใดๆ
แพทย์

1.10
1.11

พยาบาล
ผูป้ ว่ ยใน

หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือ่ นไข ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
ข้อ ก าหนด เอกสารแนบท้า ย ข้อ ระบุพ ิเ ศษ ข้อ รับ รอง ใบสลัก หลังกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุปสารุสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซงึ ่ ถือเป็ นส่วนหนึง่
แห่งสัญญาประกันภัย
บริษทั ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัยนี้

การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุและทาให้ผเู้ อาประกันภัย
เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้รบั บาดเจ็บ
ผูท้ สี ่ าเร็จการศึกษาได้รบั ปริญญาแพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต ได้ข้นึ ทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากแพทยสภา และได้ร บั อนุ ญ าตให้ประกอบวิช าชีพ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิน่
ทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม ซึง่ มิใช่บุคคลดังต่อไปนี้
 บุคคลผูเ้ อาประกันภัย หรือ
 คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมายของบุคคลผู้เอาประกันภัย
เว้นแต่มเี หตุจาเป็นและได้รบั การยินยอมจากบริษทั
ผูท้ ไี ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผูท้ จี ่ าเป็ นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ซึง่ ต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่วยในโดยได้รบั
การวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึง่ เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
สาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยนัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็ น
ผูป้ ว่ ยในแล้วต่อมาเสียชีวติ
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1.12

ผูป้ ว่ ยนอก

หมายถึง

1.13

โรงพยาบาล

หมายถึง

1.14

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.15

คลินิก

หมายถึง

1.16

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

1.17

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและสมควร

หมายถึง

1.18

ความจาเป็นทางการแพทย์

หมายถึง

1.19

สภาพทีเ่ ป็นมาก่อน
การเอาประกันภัย
(Pre-existing Conditions)

หมายถึง

1.20

เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

ผูท้ รี ่ บั บริการอันเนือ่ งจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่วยนอก หรือในห้องงรักษา
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึง่ ไม่มคี วาม
จาเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ทเี ่ ป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ น
ผูป้ ว่ ยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ จัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
และมีอ งค์ประกอบทางด้านสถานทีท่ มี ่ จี านวนบุค ลากรทางการแพทย์ทเี ่ พีย งพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการทีค่ รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการผ่าตัด
ใหญ่ และได้ร ับอนุ ญาตให้จ ดทะเบีย นดาเนิน การเป็ น โรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ ๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ จัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
และได้ร ับ อนุ ญ าตให้จ ดทะเบีย นด าเนิ น การเป็ น สถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ
สถานพยาบาลแผนปจั จุบนั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์ทา
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนได้
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ทิ างการแพทย์แผนปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นสากล และนามาซึง่
แผนการรักษาทีเ่ หมาะสมกับผู้ป่วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้อง
กับข้อสรุปจากประวัตกิ ารบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออืน่ ๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีค่ วรจะเป็น เมือ่ เทียบกับการให้บริการที ่
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูป้ ่วยทั ่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการ
รักษานัน้
การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีม่ เี งือ่ นไข ดังนี้
1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการ
เจ็บปว่ ยของผูร้ บั บริการ
ั บนั
2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ปิ จจุ
3) ต้องมิใช่เพือ่ ความสะดวกของผูร้ บั บริการ หรือของครอบครัวผูร้ บั บริการ หรือ
ของผูใ้ ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝา่ ยเดียว และ
4) ต้องเป็ น การบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแ ลผู้ป่วยทีเ่ หมาะสม
ตามความจาเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ บั บริการนัน้ ๆ
สภาพของผูเ้ อาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
1) กรณีการประกันภัยรายเทีย่ ว (Single Trip) และการประกันภัยรายปี พเิ ศษ
(Open Policy) ให้หมายความถึง โรค (รวมทัง้ โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ
ความผิดปกติทเี ่ กิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวันทีค่ วาม
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับซึง่ มีนยั สาคัญเพียงพอทีท่ าให้
วิญญูชนทัวไปพึ
่
งแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทาให้แพทย์พงึ ให้
การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา
2) กรณีการประกันภัยรายปี (Annual Trip) ให้หมายความถึง ภาวะทางการแพทย์
ทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครัง้ ก่อน
หรือ ภาวะทางการแพทย์ ทีผ่ ู้เ อาประกัน ภัย ขอรับ การบ าบัด รัก ษา หรือ
วินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
โดยถือ ว่าภาวะดังกล่ าวเป็ น สภาพทางการแพทย์ทเี ่ ป็ น อยู่ก่อ นสาหรับการ
เดินทางครัง้ ต่อไป
ภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึง่ เกิดจากการติด
เชื้อ ไวรัส เอดส์และให้ห มายความรวมถึง การติดเชื้อ จุล ชีพ ฉวยโอกาส เนื้อ งอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือ การเจ็บป่วยใดๆ ซึง่ โดยผล
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1.21

ปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.22

การก่อการร้าย

หมายถึง

1.23

Travel Assist

หมายถึง

1.24

ยานขนส่งทัวไป
่

หมายถึง

1.25

สถานทีส่ าธารณะ

หมายถึง

1.26

ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง

การตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อทีทาให้เกิดโรค
ปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่ าให้เกิดโรค
ลาไส้อกั เสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enterities) เชื้อไวรัส (Virus) และ/
หรือ เชื้อ ราทีแ่ พร่กระจายอยู่ทวไป
ั ่ (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s
Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองทีร่ ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ในปจั จุบนั นี้ว่าเป็ น
อาการของภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึง่
เป็ นสาเหตุทที ่ าให้คนทีเ่ ป็ นเสียชีวติ อย่างกระทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) โรคทีท่ าให้เยือ่ สมองเสือ่ ม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ
เชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วนั ครบรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป
การกระทาซึง่ ใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทนหรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
องค์กรใด หรือ รัฐ บาลใด ซึง่ กระทาเพือ่ ผลทางการเมือ ง ศาสนา ลัท ธินิ ย มหรือ
จุดประสงค์ทคี ่ ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ต้องการส่งผลให้รฐั บาลและ/หรือสาธารณชน
หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่ ตระหนกหวาดกลัว
บริษัท ทีใ่ ห้บ ริก ารแก่ ผู้เอาประกัน ภัย ในขณะอยู่ต่ า งประเทศในเรือ่ งของข้อ มูล
เกีย่ วกับการเดินทาง คาแนะนาเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล คาปรึกษาทางกฎหมาย
การให้บริการ การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลับประเทศ
การให้บริการข้อ มูล ข่าวสารโดยทัวไป
่ และบริการอืน่ ใดตามความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภัยและเพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย หากมีการเปลีย่ นแปลง
ผู้ให้บริการจาก Travel Assist เป็ นผู้อนื ่ ทีบ่ ริษัทแต่ งตัง้ ในระหว่างทีก่ รมธรรม์
ประกันภัยนี้มผี ลบังคับ ให้บริษัทผู้ให้บริการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ใช้แทน Travel
Assist ในทุกทีท่ ปี ่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้และให้มคี วามหมายตามคาจากัด
ความนี้เช่นเดียวกัน
อากาศยานทีม่ ีปีก ทีต่ ิด ตัง้ ถาวร ซึง่ ให้บริก ารและประกอบการโดยสายการบิน
พาณิ ช ย์ ทีจ่ ดทะเบีย นเพือ่ บรรทุ ก ผู้โ ดยสารทีจ่ ่ า ยค่ า โดยสาร ทีเ่ ดิน ทางตาม
ตารางเวลา และเฮลิคอปเตอร์ทใี ่ ห้บริการ และประกอบการโดยสายการบินทีจ่ ด
ทะเบียนเพือ่ บรรทุกผูโ้ ดยสารทีจ่ ่ายค่าโดยสารทีเ่ ดินทางตามตารางเวลาระหว่างท่า
อากาศยานพาณิ ช ย์ ซึ ง่ เป็ น ที ย่ อมรับ ทัว่ ไป หรือ สนามบิน พาณิ ช ย์ ส าหรับ
เฮลิคอปเตอร์ทจี ่ ดทะเบียนถูกต้อง
สถานทีใ่ ดทีส่ าธารณชนเข้าถึงได้ (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น ท่าอากาศยาน ร้านค้า
ร้านอาหาร ห้องโถงโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานทีฝ่ ึก
ตีกอล์ฟ อาคารสาธารณะ เป็นต้น และสถานทีต่ ่างๆทีค่ ล้ายกัน
รูปแบบการขนส่งทีใ่ ห้บริการเป็ นประจาตามตารางเวลาและดาเนินการโดยบริษัท
ขนส่งทีมใี บอนุ ญาต และมุ่งหมายให้สาธารณะชนในท้องถิน่ ใช้ เป็ นเครือ่ งมือในการ
เดินทางและทีป่ ระเทศนัน้ ยอมรับ (เช่น หมายถึง รถโดยสารประจาทาง เรือข้ามฟาก
ยานเหนือน้ า (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ เรือ รถไฟ รถราง หรือรถไฟใต้ดนิ เป็ น
ต้น) ยกเว้น การขนส่งทุกรูปแบบทีเ่ ช่าเหมาลา หรือจัดให้เป็ นส่ว นหนึง่ ของการ
ทัศนาจร แม้เมือ่ เป็ นบริการทีจ่ ดั ขึ้นเป็ นประจาตามตารางเวลา เพือ่ ประโยชน์ของผู้
เอาประกัน ภัย กรมธรรม์ประกัน ภัย นี้ถือ ว่า ยานขนส่ ง ทัว่ ไปเป็ น ยานพาหนะ
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1.27

การเดินทางภายในประเทศ

หมายถึง

1.28

การเดินทางในต่างประเทศ

หมายถึง

สาธารณะ
การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศถิน่ ฐานของผู้เอาประกันภัย ตามทีแ่ จ้งไว้กบั
บริษทั ประกันภัย
การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศถิน่ ฐานของผูเ้ อาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึน้ จากการทีบ่ ริษทั เชือ่ ถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิม่ เติม
(ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัย ลงลายมือชื่อ ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยรูอ้ ยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอ้ ยู่แล้ว ในข้อความจริงใดแต่
ปกปิดข้อความจริงนัน้ ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบ ซึง่ หากบริษทั ทราบข้อความจริงนัน้ ๆ อาจจะได้จงู ใจให้บริษทั เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึน้
หรือบอกปดั ไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทัง้ ข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกั นเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลีย่ นแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้าย
แล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 การแจ้งและการเรียกร้อง
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้ทราบ
ทันที ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทม่ี กี ารเสียชีวติ ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
2.4 การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความสูญเสี ยหรือความเสียหาย
2.4.1 กรณีเ รีย กร้อ งผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลในต่ างประเทศ การรักษาพยาบาลที่เ กิด ขึ้น ในประเทศไทย การ
รักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศสาหรับการป่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัง้ ครรภ์ การรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศสาหรับการ
รักษาโดยแพทย์จนี โบราณ การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวัน ที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรมหรือ คลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัย
2.4.1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.1.2 ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
2.4.1.3 ใบเสร็จรับเงินเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
2.4.1.4 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จนรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รบั รอง
ยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบั ประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอา
ประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือ สวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้
เอาประกันภัยส่งสาเนาทีม่ กี ารรับรองยอดเงินทีจ่ ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
2.4.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแ่ พทย์ลง
ความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัย
2.4.2.1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.2.2 ใบรายงานแพทย์ทย่ี นื ยันการทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
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2.4.2.3 หนังสือยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการสูญเสีย
อวัยวะเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย์)
2.4.2.4 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.3 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเสียชีวติ
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผ่ ู้
เอาประกันภัยเสียชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์
2.4.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.3.2 ใบมรณบัตร
2.4.3.3 สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.4.3.4 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
2.4.3.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.3.6 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
2.4.3.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
2.4.3.8 หนังสือยืนยันการเกิดอุบตั เิ หตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีการเสียชีวติ เนื่องจากอุบตั เิ หตุขณะโดยสาร
อยู่ในสายการบินพาณิชย์)
2.4.4 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเคลือ่ นย้ายเพือ่ รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
2.4.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.4.2 ให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรีบแจ้งบริษทั หรือ Travel Assist ทราบโดยไม่ชกั ช้า
2.4.4.3 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยบาดเจ็บในถิน่ ทุรกันดาร ผูเ้ อาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ทอ้ งถิน่ เพือ่ ทาการ
รักษาพยาบาลเบือ้ งต้น (First Aid) หลังจากนัน้ ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้ จิ ารณาวิธใี นการเคลือ่ นย้ายและประสานงานกับแพทย์สาหรับ
การรักษาพยาบาลในขัน้ ต่อไป
2.4.5 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการส่งศพกลับประเทศ
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือญาติ หรือผูท้ ่เี กีย่ วข้ องรีบแจ้ง Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชกั ช้า
หลังจากนัน้ ทาง Travel Assist จะเป็นผูพ้ จิ ารณาวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการส่งศพกลับภูมลิ าเนา
2.4.5.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.5.2 ผู้ร บั ประโยชน์ หรือ ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้อ งรวบรวมเอกสารที่จาเป็ น ในข้อ 2.4.3 ให้ค รบถ้ว นส่งบริษัท
ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ สียชีวติ
2.4.6 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธศี พ
2.4.6.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.6.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
2.4.6.3 ใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.6.4 ประวัตกิ ารรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.6.5 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.7 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ ช่วยจัดการพิธศี พ
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือญาติ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องติดต่อ Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชกั ช้าและ
ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั
2.4.7.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.7.2 ใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.7.3 สาเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปช่วยจัดการพิธศี พ
2.4.7.4 สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีร่ ะบุถงึ การเดินทางไปช่วยจัดการพิธศี พ
2.4.7.5 ใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าทีพ่ กั และอาหารทีเ่ กิดขึน้ จริงของสมาชิกครอบครัวทีเ่ ดินทางไปช่วยจัดการพิธศี พ
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2.4.8 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ เยีย่ มผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาล
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือญาติ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องติดต่อ Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชกั ช้าและ
ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั
2.4.8.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.8.2 รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.8.3 จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มสี มาชิกของครอบครัวของผูเ้ อา
ประกันภัยดูแลอยู่ในขณะทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษา
2.4.8.4 สาเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัย
2.4.8.5 สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัย
2.4.8.6 ใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าที่พกั และอาหารที่เกิดขึน้ จริงของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปเยี่ยมผู้เอา
ประกันภัย
2.4.9 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์รายวันสาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยใน
2.4.9.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.9.2 รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.10 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งผูเ้ ยาว์กลับประเทศภูมลิ าเนา
2.4.10.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.10.2 รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.10.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ กรณีบุตรยังไม่มบี ตั รประชาชนให้ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร
2.4.10.4 กาหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้ อาประกันภัยและบุตร
2.4.10.5 สาเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
2.4.10.6 สาเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีร่ ะบุถงึ การเดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
2.4.10.7 ใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าทีพ่ กั และอาหารทีเ่ กิดขึน้ จริงของสมาชิกครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
2.4.11 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การประกันสินเชือ่ บัตรเครดิต
2.4.11.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.11.2 ใบแสดงรายการการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผูเ้ อาประกันภัย
2.4.12 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการบอกเลิกการเดินทาง
2.4.12.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.12.2 หนังสือจากบริษทั ทัวร์ หรือสายการบินระบุจานวนเงินทีเ่ ก็บ
2.4.12.3 ในกรณีทต่ี อ้ งยกเลิกการเดินทางเนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยประสบอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วย หรือเนื่องจาก
การประสบอุบตั เิ หตุ หรือการเจ็บป่วยของคู่สมรส บิดา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้ อาประกันภัย บิดา-มารดาของคู่สมรสให้นา
ใบรับรองแพทย์มาด้วย
2.4.12.4 สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรือญาติ)
2.4.13 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการลดจานวนวันเดินทาง
2.4.13.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.13.2 สาเนาตั ๋วเครือ่ งบินล่าสุดทีซ่ ้อื พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.4.13.3 ใบรับรองแพทย์ ในกรณีท่ตี ้องลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบตั เหตุหรือการ
เจ็บปว่ ย หรือเนื่องจากการประสบอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บปว่ ยกะทันหันของ คู่สมรส บิดา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตรของผูเ้ อาประกันภัย
บิดา-มารดาของคู่สมรส
2.4.13.4 สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรือญาติ)
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2.4.14 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการล่าช้าของเทีย่ วบิน
2.4.14.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.14.2 ตั ๋วเครือ่ งบินและ BOARDING PASS ทัง้ หมดทีม่ ี
2.4.14.3 จดหมายแจ้งจากผูท้ ม่ี อี านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเทีย่ วนัน้
2.4.14.4 จดหมายแจ้งจากสายการบินพาณิชย์นนั ้ ๆ ระบุว่าเกิดการล่าช้าจริง
2.4.15 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
2.4.15.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.15.2 จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากฝา่ ยบริหารโรงแรมหรือฝา่ ยบริหารของบริษทั
ผูข้ นส่ง กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ อยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษทั ผูข้ นส่ง
2.4.15.3 รายการและราคาของทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหาย หากของทีส่ ูญเสียหรือเสียหายนัน้ เป็ นของทีถ่ ูกซื้อมาไม่เกิน
3 เดือน จะต้องมีใบเสร็จรับเงินของๆ ชิน้ นัน้ ๆ มาแสดง
2.4.15.4 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถิน่ กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจาการขู่เข็ญหรือ
บังคับในลักษณะรุนแรง
2.4.16 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
2.4.16.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.16.2 ใบเสร็จรับเงินสาหรับซื้อเสือ้ ผ้า หรือเครือ่ งใช้ทจ่ี าเป็น
2.4.16.3 จดหมายรับรองจากสายการบิน
2.4.17 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
2.4.17.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.4.17.2 ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน กรณีทาให้ผอู้ ่นื ประสบอุบตั เิ หตุ
2.4.17.3 ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยันจากทางร้านค้าในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องซื้อ
ของชิน้ นัน้ ๆ เนื่องจากทาให้ของชิน้ นัน้ เสียหาย
2.5 การตรวจทางการแพทย์
บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจ่ าเป็นกับการประกันภัยนี้ และมี
สิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
2.6 การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั หลักฐานแสดงการสูญเสีย หรือความเสียหายทีค่ รบถ้วน
และถูกต้อ งแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผู้รบั ประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่าย
ให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ นแต่ทงั ้ นี้จะไม่เกิน 90 วันนับ
แต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษทั จะรับผิดชอบชดใช้ดอกเบี้ยให้อกี ใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่าย ทัง้ นี้นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดชาระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิกนอกประเทศไทย บริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในวันทีท่ ร่ี ะบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2.7 ระยะเวลาประกันภัย
2.7.1 กรณีการประกันภัยแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) ระยะเวลาประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยจะเริม่ ต้นและสิน้ สุดภายใน
ระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุใว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ความคุม้ ครองเริม่ ต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2
ชัวโมงและด
่
าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับ
ถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ นสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ น อย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้)
2.7.2 กรณีการประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง้ ของผูเ้ อาประกันภัยแต่ละคนใน
ระยะเวลาประกันภัย (1 ปี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ ของผูเ้ อาประกันภัยจะเริม่ ต้นและ
สิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยความคุม้ ครองเริม่ ต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและด
่
าเนิน
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ต่อเนื่องกันไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับถึงประเทศไทย
หรือ จนกระทังวั
่ น สิ้น สุ ดระยะเวลาประกัน ภัย แล้ว แต่ เหตุ การณ์ ใดจะเกิดขึ้น ก่อ น (เว้น แต่ จะมีการระบุไ ว้เป็ น อย่ างอื่น ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้)
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจาเป็ นต้องรับการ
รักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป้ ว่ ยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม
2.7.3 กรณีการประกันภัยแบบรายปีพเิ ศษ (Open Policy) เพือ่ คุม้ ครองการเดินทางหลายครัง้ ในระยะเวลาประกันภัย (1 ปี)
ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผูถ้ ือกรมธรรม์ป ระกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การ และดาเนินการให้มกี ารเดินทางขึน้ ระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละครัง้ ของผูเ้ อาประกันภัยจะเริม่ ต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยความคุม้ ครองเริม่ ต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและด
่
าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัยภายในประเทศไทย
หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ นสิน้ สุดระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน (เว้นแต่
จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
และจาเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป้ ่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยออก
จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
2.8 การจากัดระยะเวลาการเดิ นทาง
2.8.1 กรณีการประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้รบั ความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สงู สุดไม่เกิน 120 วัน
2.8.2 กรณีการประกันภัยแบบรายปีพเิ ศษ (Open Policy) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้รบั
ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สงู สุดไม่เกิน 30 วัน
2.9 การแจ้งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนินการแจ้งรายชือ่ ผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษทั ทราบก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่เี กิดอุบตั ิเหตุข้นึ และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยทีแ่ จ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็ นจริง หน้าที่ในการพิ สูจน์ เป็ นของผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันภัยหรือผูเ้ อาประกันภัย
2.10 การคานวณเบีย้ ประกันภัยและการปรับปรุงเบีย้ ประกันภัย
2.10.1 กรณีการประกันภัยแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเริม่ ต้นและ
สิน้ สุดภายในระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุใว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั จะคานวณเบี้ยประกันภัยตามจานวนผูเ้ อาประกันภัยที่
แท้จริงตามทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัยแจ้งให้บริษทั ทราบเมือ่ เริม่ สัญญาประกันภัย
2.10.2 กรณีการประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเป็นรายปีตาม
ทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั จะคานวณเบี้ยประกันภัยตามจานวนผูเ้ อาประกันภัยทีแ่ ท้จริงตามทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย
แจ้งให้บริษทั ทราบเมือ่ เริม่ สัญญาประกันภัย
2.10.3 กรณีการประกันภัยแบบรายปีพเิ ศษ (Open Policy) ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเป็นรายปีตามทีร่ ะบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคานวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณการจากจานวนเงิน เอาประกันภัย และจานวนผู้เอา
ประกันภัยในระยะเวลาหนึ่งปี ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะทาการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย เป็ นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6
เดือน แล้วแต่ว่าจะเห็นเหมาะสม โดยคานวณจากจานวนเงินเอาประกันภัย และจานวนผูเ้ อาประกันภัยทีแ่ ท้จริง ณ เวลานัน้ ๆ
หากเบีย้ ประกันภัยทีแ่ ท้จริง ณ เวลาทีม่ กี ารปรับปรุงเบีย้ ประกันภัยสูงกว่าเบีย้ ประกันภัยเบือ้ งต้นทีป่ ระมาณการเมือ่
ต้นปีสญ
ั ญาประกันภัย บริษทั จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิม่ ตามส่วนต่างของเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นที่ ประมาณการไว้กบั เบี้ยประกันภัยที่
แท้จริง หากเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงต่ ากว่าเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นที่ประมาณการเมื่อต้นปี สญ
ั ญาประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภั ย
ส่วนเกินนัน้ ให้กบั ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย
2.11 การชาระเบีย้ ประกันภัยและการบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
2.11.1 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันทีเมือ่ ถึงกาหนดชาระ หรือก่อนความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น
2.11.2 กรณีทเ่ี ป็ นการประกันภัยแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ภายหลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลคุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
2.11.3 กรณีทเ่ี ป็นการประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือบริษทั ต่าง สามารถใช้สทิ ธิในการ
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บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ดังนี้
2.11.3.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ในกรณีน้ีบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
2.11.3.2 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นหนังสือ
และมีสทิ ธิได้รบั เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
อัตราเบีย้ ประกันภัย ระยะสัน้ ตามตารางทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝา่ ยใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิกทัง้ ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือก
ยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
2.11.4 กรณีทเ่ี ป็นการประกันภัยแบบรายปีพเิ ศษ (Open Policy) ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือ
บริษทั ต่างสามารถใช้สทิ ธิ ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ดังนี้
2.11.4.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้ สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ในกรณีน้ีบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับจานวนผูเ้ อาประกันภัยทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามส่วน
2.11.4.2 ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือ และ
มีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืน หลังจากหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับจานวนผูเ้ อาประกันภัยทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามส่วนการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิกทัง้ ฉบับเท่านัน้ ไม่
สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
2.12 การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและ
ให้ทาการวินิจฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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2.13 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษทั อาจจะไม่รบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั
ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัวไป
่
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
หรือเกิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้
3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3.2 สงคราม การรุกราน การกระทาทีม่ งุ่ ร้ายต่อศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ งุ่ ร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การ
รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆซึง่ จะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
3.3 การก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และ/หรือ อาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธใดๆ
3.4 การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกทางนิวเคลียร์ซง่ึ ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
3.5 การระเบิด ของกัม มัน ตภาพรัง สีห รือ ส่ ว นประกอบของนิ ว เคลีย ร์ หรือ วัต ถุ อ ัน ตรายอื่น ใดที่ อ าจเกิดจากระเบิด ใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
3.6 การกระทาโดยเจตนาทีผ่ ดิ กฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่ วง การทาลายโดยศุลกากร หรือ
พนักงานเจ้าหน้ าที่อ่นื ๆ การฝ่าฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของผู้เอาประกัน ภัย หลังจากได้รบั การเตือ นผ่านหรือโดย
สือ่ มวลชนทัวไปเกี
่
ย่ วกับเจตนาจะนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง
3.7 เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคาแนะนาของแพทย์ผไู้ ด้รบั อนุ ญาต
ให้รกั ษาโรค
3.8 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต หรือโรคในระบบเส้นประสาท
33.9 ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพือ่ เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ เงือ่ นไขทัวไป
่ ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยต้องชาระ บริษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองผู้เอาประ กันภัย
เฉพาะความคุม้ ครองทีร่ ะบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามเอกสารข้อตกลงคุม้ ครองทีแ่ นบติดกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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GTA1
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล

แพทย์แผนไทยโบราณ

หมายถึง

แพทย์แผนจีนโบราณ

หมายถึง

คานิ ยาม
แพทย์แผนโบราณทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพรไทย
ซึง่ แพทย์ไทยแผนโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผูเ้ อาประกันภัย หุน้ ส่วนธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย หรือเป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร โดยการฝงั เข็ม
และการจัดกระดูก แพทย์แผนโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็ น ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่ วนธุรกิจ
นายจ้าง ลูกจ้าง หรือ ตัวแทนของผู้เอาประกัน ภัย หรือ เป็ น ผู้ท่เี กี่ย วข้อ งในทางใดกับผู้เอา
ประกันภัย

ความคุ้มครอง
ขณะทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงือ่ นไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้
เอาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ หรือ การเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ซ่งึ เกิดขึน้ ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ตอ้ งได้รบั การรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผูป้ ว่ ยในหรือผูป้ ว่ ยนอก บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยสาหรับ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึง่ เกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจานวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยคืนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบตั เิ หตุในต่างประเทศ และจาเป็ นต้องรักษาโดยแพทย์แผนไทยโบราณ หรือ แพทย์แผน
จีนโบราณ ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิ น 1,500 บาท ต่อคน
ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
ค่าใช้จ่ายทีค่ มุ้ ครอง มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยกจัดเตรียม และ
วิเคราะห์เพือ่ การให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และพยาธิวทิ ยาค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยา ค่าตรวจ
วินิจฉัยโดยวิธพี เิ ศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ นอกห้อง
ผ่าตัด วัสดุสน้ิ เปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างทีพ่ กั
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ ว่ ยใน
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจาเป็นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผูป้ ่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้
สาหรับผูป้ ว่ ย และค่าการพยาบาลประจาวัน
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกัน ภัย มีส ิทธิข อเบิกคืนค่ าใช้จ่ายส่ ว นหนึ่งหรือ ทัง้ หมดจากบุค คลใด หรือ แหล่ งอื่นใดบริษัทจะชดใช้ค่ า
รักษาพยาบาลเฉพาะจานวนทีเ่ กินกว่าจานวนทีเ่ บิกคืนได้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล GTA1)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ ป็นมาตัง้ แต่กาเนิด
3. การรักษาตัวเพือ่ พักผ่อนหรือเพือ่ อนามัย การนวดเพือ่ สุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่ าตรวจรักษาใด
ทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ย
4. การรักษาโรคหรือภาวะทีเ่ กีย่ วกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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6. การรักษาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภัณฑ์ 2) ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค้ายัน แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid)
เครือ่ งช่วยการพูด (Speech Device) เครือ่ งกระตุน้ หัวใจทุกชนิด เก้าอี้รถเข็น เป็นต้น
8. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟนั
การจัดฟนั การครอบฟนั การขูดหินปูน การอุดฟนั หรือการใส่ฟนั ปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสาหรับการรักษาอันจาเป็ นต่อการออกเสียง
ตามธรรมชาติอนั เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ
9. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่ วกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยอันเกิดขึน้ เพือ่ หวังผลกาไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
10. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความ
บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัดตกแต่งทีจ่ าเป็ นต้องกระทาอันเป็ นผลจากการเกิด
อุบตั เิ หตุ เพือ่ ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้อย่างเดิม
11. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดจากแพทย์ทเ่ี ป็นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา
คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รบั บาดเจ็บ
13. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน
14. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
15. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จับกุม
16. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
17. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
18. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจา
อากาศยานใดๆ
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GTA2
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลที่ เกิ ดขึน้ ในประเทศไทย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงค่ารักษาพยาบาลทีจ่ าเป็นต้องจ่ายเพือ่ เป็นค่าบาบัดรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศ
ไทย สาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั ขณะทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ โดยจากัดระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาลดังนี้
1. กรณีผเู้ อาประกันภัยไม่เคยรับการรักษาพยาบาลสาหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยดังกล่าว ในต่างประเทศมาก่อน ผู้
เอาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย และการรักษา
พยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ ต้องไม่เกินยีส่ บิ เอ็ด (21) วันนับจากวันที่ได้รบั การรักษาพยาบาลเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั จะ
ชดใช้เงินแก่ผเู้ อาประกันภัยตามจานวนเงินทีจ่ ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยได้รบั การรักษาพยาบาลตัง้ แต่อยู่ในต่างประเทศ ผูเ้ อาประกันภัยมีกาหนดเวลา ไม่เกินยีส่ บิ เอ็ด (21)
วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ทีจ่ ะรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย หรือภายในกาหนดเวลาทีร่ ะบุในแผน
ประกันภัยทีเ่ ลือก แล้วแต่กรณีใดเกิดขึน้ ก่อน
ทัง้ นี้บริษัทจะจ่ายค่า ชดเชยสาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการ
แพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยมีส ิทธิข อเบิกคืน ค่าใช้จ่ายส่ว นหนึ่ง หรือทัง้ หมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอื่นใด บริษัทจะชดใช้ค่ า
รักษาพยาบาลเฉพาะจานวนที่เกิน กว่าจานวนที่เบิกคืนได้ แต่ ไม่เกิน จานวนเงิน เอาประกัน ภัย สูงสุ ดที่ระบุไว้ ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย บริษทั จะชดใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย (ถ้ามี)
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย GTA2)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ ป็นมาตัง้ แต่กาเนิด
3. การรักษาตัวเพือ่ พักผ่อนหรือเพือ่ อนามัย การนวดเพือ่ สุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟื้ น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษา
ใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ย
4. การรักษาโรคหรือภาวะทีเ่ กีย่ วกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ได้เป็ นการรักษาแผนปจั จุบนั รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การ
ั
ฝงเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด และการจัดกระดูก (Chiropractic)
8. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภ้ณฑ์ 2) ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค้ายัน แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid)
เครือ่ งช่วยการพูด (Speech Device) เครือ่ งกระตุน้ หัวใจทุกชนิด เก้าอี้รถเข็น เป็นต้น
9. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟนั
ั
การจัดฟน การครอบฟนั การขูดหินปูน การอุดฟนั หรือการใส่ฟนั ปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสาหรับการรักษาอันจาเป็ นต่อการออกเสียง
ตามธรรมชาติอนั เนื่องมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ
10. การบริการหรือการผ่าตัดทีไ่ ม่จาเป็นหรือเพือ่ การฉ้อโกง
11. การรักษาเพื่อ ความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความ
บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัดตกแต่งทีจ่ าเป็ นต้องกระทาอันเป็ นผลจากการเกิด
อุบตั เิ หตุ เพือ่ ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้อย่างเดิม
12. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ทเ่ี ป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอา
ประกันภัย
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13. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทาร้าย และวัคซีน
ป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รบั บาดเจ็บ
14. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน
15. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
16. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จับกุม
17. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
18. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
19. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
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GTA6
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
คาจากัดความ
การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสูญเสียสมรรถภาพของการ หมายถึง
ได้ยนิ
การสูญเสียสมรรถภาพของการ หมายถึง
พูด

การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง

หมายถึง
หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใช้ง านของอวัย วะดัง กล่ า วข้า งต้น โดยสิ้น เชิง และมีข ้อ บ่ ง ชี้ท าง
การแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
การสูญเสียสมรรถภาพในการได้ยนิ อย่างถาวร
การสูญเสียความสามารถในการเปล่งเสียงสามในสีป่ ระเภททีป่ ระกอบกันเป็ นการพูด คือ
เสียงทางริมฝี ปาก เสียงจากโพรงปาก เสียงจากลิ้น และเสียงจากเพดานปาก หรือการ
สูญเสียเส้นเสียงอย่างถาวรสิ้นเชิง หรือความเสียหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูด
อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถพูดได้
ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพ
อื่นๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิ ดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั เิ หตุ
และทาให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือการ
บาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน ในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ
เพราะการบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดงั นี้
1.
2.

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

3.
4.
5.
6.

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
75% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

7.
8.
9.
10.

สาหรับการเสียของจ
ชีวติ านวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็
ของจานวนเงิ
นบุคคลทุ
นเอาประกั
พพลภาพถาวรสิ
นภัย น้ เชิงและการ
ทุพ พลภาพถาวรสิ้น เชิงนัน้ ได้เป็ น ไปติดต่ อ กัน ไม่น้ อ ยกว่า 12 เดือ นนับแต่ ว นั ที่เกิด
อุบตั เิ หตุ หรือมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อา
ประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
สาหรับมือสองข้ของจ
างตัานวนเงิ
ง้ แต่ขอ้ มืนอเอาประกั
หรือเท้านสองข้
ภัย างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
สาหรับมือหนึ่งของจ
ข้างตัานวนเงิ
ง้ แต่ขอ้ นมืเอาประกั
อ และเท้านหนึ
ภัย่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
สาหรับมือหนึ่งของจ
ข้างตัานวนเงิ
ง้ แต่ขอ้ มืนอเอาประกั
และสายตาหนึ
นภัย ่งข้าง
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูและการสูญเสียสมรรถภาพของการพูด
สาหรับการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหู 2 ข้าง
สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหู 1 ข้าง

บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมสินไหมทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ ูงสุดรายการเดียวเท่านัน้ ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับผลทีเ่ กิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หาก
บริษทั จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้นสุดระยะเวลา
เอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่เท่านัน้
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบตั เิ หตุ GTA6)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คมุ้ ครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
2. การได้รบั เชือ้ โรคปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ
3. การรักษาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
4. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่ง สกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม
(เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน
5. ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และ
มิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
6. ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
7. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะทีถ่ ูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
9. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม
10. ขณะทีเ่ กิดขึน้ บริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน หรือเหมืองใต้ดนิ
11. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยลงมือทางานดังต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่งหรือช่าง
ก่อสร้าง หรืองานทีเ่ กีย่ วกับการติดตัง้ งานประกอบ บารุงรักษา หรือซ่ อมแซมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรไฮโดรลิก หรือ
ทางานในสถานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรืองานใช้แรงงานอื่นๆ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงงานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรื องานประเภทการจัดการ
หรืองานประกอบอาหาร
12. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีร่ ถจักรยานยนต์โดยไม่มใี บอนุญาตขับขีท่ ถ่ี ูกต้องตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ
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GTA7
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลาเนา
คาจากัดความ
ประเทศภูมลิ าเนา

หมายถึง

ประเทศใด ๆ ทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้รบั สิทธิจากรัฐบาลนัน้ ให้เป็ นพลเมืองหรือ ประเทศทีอ่ ยู่อาศัย
ถาวรของผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ให้ค วามคุ้มครองผลประโยชน์ เมื่อ ผู้เอาประกัน ภัย ได้ร บั บาดเจ็บหรือ เจ็บป่ว ยในระหว่างการเดิน ทางใน
ต่างประเทศ และจาเป็นต้องเคลือ่ นย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธที เ่ี หมาะสมกับความจาเป็ นตามความเห็น หรือคาแนะนาของ Travel Assist
หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ Travel Assist เพื่อให้การรักษาทางการแพทย์ทเ่ี หมาะสม หรือเพื่อนาผูเ้ อาประกันภัย กลับสู่ประเทศภูมลิ าเนา
บริษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลือ่ นย้ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่ Travel Assist
วิธขี องการเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ Travel Assist หรือตัวแทนผูม้ อี านาจของ Travel Assist จะตัดสินใจและ
กาหนดเกีย่ วกับวิธกี าร รูปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุ ดหมายปลายทาง ซึ่งอาจรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ
ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอื่นทีเ่ หมาะสม และอยู่บนพืน้ ฐานของ การรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็น
ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายทีก่ าหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการซึง่ กาหนด และ/หรือจัดเตรียมการโดย Travel Assist สาหรับ
การขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่เี กิดขึน้ ตามความจาเป็ นซึ่งเป็ นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้ อาประกันภัยตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในทีน่ ้ี
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศภูมลิ าเนา GTA7)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้าย
กลับประเทศ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการทัง้ ปวงทีผ่ เู้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งรับผิดชอบทีจ่ ะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่ วมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน
ตารางการเดินทางอยู่แล้ว
2. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการใดๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การอนุ มตั แิ ละจัดการโดย Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ Travel
Assist เว้นแต่ว่าผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ ่วมเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งต่อ Travel Assist และมีเหตุผลอันสมควรสาหรับ
ค่าใช้จ่ายเกินสมควรทีเ่ กิดขึน้ และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ ดทีห่ นึ่ง ในกรณีน้ี บริษทั สงวนสิทธิในการ
ชดใช้เงินทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการบริการทัง้ หลายเหล่านัน้ เป็ นไปตามค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกันในสภาวะการณ์เช่นนัน้ ที่ Travel Assist กาหนด และมีจานวนเงินสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
3. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีต่ ดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
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GTA8
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลาเนา
คาจากัดความ
ประเทศภูมลิ าเนา

หมายถึง

ประเทศใด ๆ ทีผ่ ู้เอาประกันภัยได้รบั สิทธิจากรัฐบาลนัน้ ให้เป็ นพลเมืองหรือ ประเทศทีอ่ ยู่อาศัย
ถาวรของผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองเมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยของผูเ้ อาประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง
การเดินทางในต่างประเทศ และทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวติ ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน้ Travel
Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ Travel Assist จะดาเนินการจัดเตรียมการนาศพหรืออัฐขิ องผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ประเทศภูมลิ าเนา โดย
บริษทั จะจ่ายค่าใช่จ่ายทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ าเนาโดยตรงให้แก่ Travel Assist ตามจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายจริง
ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้มกี ารสารองจ่ายไปก่อน บริษทั จะชดใช้คนื ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัยตาม
จานวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผู้จดั การศพ (สัปเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การ
ฌาปนกิจศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้ว
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ าเนา GTA8)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ าเนา อันเกิดจากหรือสืบเนื่อง
จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการทัง้ ปวงทีบ่ ุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูเ้ อาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่ วมอยู่
ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซึง่ บุคคลผูจ้ ดั การเดินทาง หรือบริษทั ผูข้ นส่งต้องรับผิดชอบ
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพือ่ การขนส่งศพของผูเ้ อาประกันภัยซึง่ ไม่ได้รบั การอนุมตั ิ และจัดเตรียมการโดย Travel Assist
3. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีต่ ดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
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GTA11
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่ โรงพยาบาล
คานิ ยาม
สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

บรรลุนิตภิ าวะ

หมายถึง

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่ ย่า
ตา ยาย ทวดของคู่สมรส
การมีอายุครบยีส่ บิ (20) ปีบริบรู ณ์

ความคุ้มครอง
ในกรณีท่ผี เู้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ
ติดต่อกันนานเกินห้า (5) วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายกลับได้ และไม่มสี มาชิกของครอบครัวที่บรรลุนิติ
ภาวะอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง
หรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงรวมทัง้ จ่ายค่าทีพ่ กั และค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท ให้แก่สมาชิกของครอบครัวหรือ
เพื่อนของผูเ้ อาประกันภัย สูงสุด 2 คนทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้
สมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นของผูเ้ อาประกันภัยไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ
Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี านาจของ Travel Assist จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดหาตั ๋วเครื่องบินไป-กลับชัน้ ประหยัด ตั ๋วรถไฟ
ชัน้ หนึ่งหรือตั ๋วเรือโดยสาร สาหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยหรือเพือ่ นจานวนสูงสุดไม่เกิน 2 คน ในการเดินทางไปเยีย่ มไข้
และ Travel Assist จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายไปจริงสาหรับการต้องอยู่เพือ่ การเยีย่ มไข้น้จี นกว่าเอาประกันภัย จะได้รบั การรับรองโดยแพทย์
ว่าสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทัง้ นี้หาก
สมาชิกของครอบครัว หรือเพือ่ นของผูเ้ อาประกันภัยทีจ่ ะเดินทางไปเยีย่ มไข้ผเู้ อาประกันภัยไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทีเ่ กิดขึน้ จะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศไทย
การประกันภัย ภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งสามารถเรียกร้องค่าสิน ไหม
ทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ ช่วยจัดการพิธศี พหรือผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ เยีย่ มผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาล
(ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถเรียกร้องทัง้ สองข้อตกลงคุม้ ครองพร้อมกันได้
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GTA12
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ รายวันสาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองกรณีผเู้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะ
่
ผูป้ วยในในต่างประเทศอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศ
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็ นจานวน 3,000 บาทต่อวันนับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่วยใน และในกรณีผเู้ อาประกันภัยจะต้องเข้ารับการรักษาต่อ ในประเทศไทย ผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัว ต่อในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่วยในและบริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชย
รายวันให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็นจานวน 1,000 บาทต่อวันโดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลังระยะเวลาทีเ่ ข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์รายวันสาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยใน GTA12)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คมุ้ ครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยในจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ ป็นมาตัง้ แต่กาเนิด
3. การรักษาตัวเพือ่ พักผ่อนหรือเพือ่ อนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่ าตรวจรักษาใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับการบาดเจ็บหรือ
่
การเจ็บปวย
4. การรักษาโรคทางพันธุกรรมทุกชนิด
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ได้เป็ นการรักษาแผนปจั จุบนั รวมถึง การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative
ั ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด และการจัดกระดูก (Chiropractic)
Medicine) ได้แก่ การฝงเข็
8. การบริการหรือการผ่าตัดทีไ่ ม่จาเป็น
9. การรักษาเพือ่ ความสวยงาม ได้แก่ ลดความอ้วน หรือการรักษาเพือ่ แก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การศัลยกรรมเสริมสวย
(Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งทีจ่ าเป็นต้องกระทาอันเป็นผลจากการเกิดอุบตั เิ หตุเพือ่ ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมา
ทางานได้อย่างเดิม
10. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่ง เรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ็ตสกีดว้ ย แข่งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน
11. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีท่มี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
12. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
13. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
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GTA16
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเลื่อนหรือการบอกเลิ กการเดิ นทาง
คานิ ยาม
การบาดเจ็บสาหัสหรือ การ หมายถึง
เจ็บปว่ ยหนัก
สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

บุคคลใดๆ ซึ่งต้องได้รบั การรักษาโดยแพทย์ท่มี ใี บอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย
และการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยหนักนัน้ เป็ นผลให้ผเู้ อาประกันภัยได้รบั การรับรอง
โดยแพทย์ว่าไม่สมควรทีจ่ ะเดินทางหรือเดินทางต่อไปสาหรับการเดินทางนัน้
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อา
ประกันภัยและบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวดของคู่สมรส

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองการเลือ่ นหรือการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ทร่ี ะบุ
ในข้อตกลงคุม้ ครองนี้ทเ่ี กิดขึน้ ภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทางจากประเทศไทย (ยกเว้นเหตุการณ์ตามข้อ 4) ดังนี้
1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บปว่ ยหนักของผูเ้ อาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว ทาให้ผเู้ อา
ประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
2. การเกิดการนัดหยุดงานขึน้ โดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทอ่ี ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ผูเ้ อาประกันภัย ทาให้ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
3. ได้รบั หมายเรียกให้เป็นพยานทีศ่ าล หรือได้รบั หมายบังคับจากศาล
4. เมือ่ ทีพ่ กั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยถาวรได้รบั ความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ น้ าท่วม หรือ ภัย
ธรรมชาติคล้ายกัน เช่น พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็ นต้น ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดินทางทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทาง
ตามกาหนดเวลาได้
บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเลือ่ นหรือการบอกเลิกการเดินทางทีเ่ กิดขึน้
หลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว ได้แก่ เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้าและ/หรือค่าทีพ่ กั ค่าอาหารทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้
จ่ายไปล่วงหน้าเฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งไม่ได้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น และเป็ นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรือการบอกเลิก
การเดินทางก่อนวันเริม่ ต้นการเดินทางและ/หรือค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ความคุม้ ครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะ
เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดการเลือ่ นหรือการบอกเลิกการเดินทางนัน้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเลือ่ นหรือการบอกเลิกการเดินทาง GTA16)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คุม้ ครองการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชาระหนี้สนิ หรือการขาดการชาระหนี้สนิ ของบริษัทจัดการท่องเทีย่ วหรือผูท้ า
การขนส่งอันเป็นสาเหตุให้มกี ารบอกเลิกการเดินทาง
3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทีย่ งั มีผลบังคับ หรือโครงการของ
รัฐบาล หรือการทีจ่ ะได้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษทั จัดการท่องเทีย่ ว หรือผูด้ าเนินการอื่นใดทีเ่ กี่ยวกับการ
เดินทาง อาหาร และทีพ่ กั
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีต่ ดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การทาประกันภัยนี้ภายในเวลาต่ากว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีว ติ หรือการบาดเจ็บสาหัส
จากอุบตั เิ หตุของผูเ้ อาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว)
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GTA17
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดิ นทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิ น
คานิ ยาม
การบาดเจ็บสาหัส หรือการ หมายถึง
เจ็บปว่ ยหนัก
สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

ผูเ้ อาประกันภัยซึง่ ต้องได้รบั การรักษาโดยแพทย์ทม่ี ใี บอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย
และการบาดเจ็บสาหัส หรือ การเจ็บป่วยหนักนัน้ เป็ นผลให้ผู้เอาประกันภัยได้รบั การรับรอง
โดยแพทย์ว่าไม่สมควรทีจ่ ะเดินทาง หรือเดินทางต่อไปสาหรับการเดินทางนัน้
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยและบิดา มารดา ปู่ ย่า
ตา ยาย ทวดของคู่สมรส

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้ชาระไปสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั
และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และ/หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามมาจากการทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับ
ประเทศไทยก่อนกาหนดเนื่องจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บปว่ ยหนัก และแพทย์แนะนาให้เดินทางกลับ
2. เครือ่ งบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้
3. สมาชิกของครอบครัว หรือเพือ่ นเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บ หรือการ
เจ็บปว่ ยโดยไม่คาดหมาย
4. ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว เป็นต้น ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
5. การนัดหยุ ดงาน การจลาจล การก่อ ความวุ่น วายทางการเมือ งที่ไ ม่ ค าดหมายและอยู่น อกเหนือการควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย หรือ
6. การถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิม่ ขึน้ โดยทางเครือ่ งบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชัน้ ประหยัดในกรณีทเ่ี ป็ นไปได้) หรือค่าทีพ่ กั ทีเ่ กิดขึน้
และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าทีพ่ กั ทีไ่ ด้จ่ายไปล่วงหน้า หรือทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องถูกริบมัดจาหลังจากเริม่ ต้นการเดินทางอันเป็ น
ผลมาจากสาเหตุขา้ งต้น ทัง้ นี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดทีเ่ กิดขึน้ จากการขยายเวลาการเดินทางเนื่องจากถูกกักด่านกักกันชื้อโรคตามคาแนะนา
ของแพทย์
ความคุ้มครองนี้มผี ลบังคับเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อ ให้เกิดการลด
จานวนวันเดินทางดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวัน
เดินทาง และผลประโยชน์การเลือ่ นหรือการบอกเลิกการเดินทาง (ถ้ามี) สาหรับเหตุการณ์เดียวกัน พร้อมกันได้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครือ่ งบิน GTA17)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน อันเกิดจากหรือ
สืบเนื่องจาก โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงได้เป็นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
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GTA19
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยการสูญหายของเงิ นส่วนตัว
คานิ ยาม
เงินส่วนตัว

หมายถึง

เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบ
หุน้ ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

ความเสียหายส่วนแรกของการสูญหายในแต่ละครัง้ และทุกครัง้ ทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง

บัตรโดยสารในการเดินทาง

หมายถึง

บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชาระค่ าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ งทางบก ทางน้ า หรือ ทาง
อากาศ ซึง่ ดาเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง

ลักทรัพย์

หมายถึง

การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือทีผ่ อู้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต

โจรกรรม

หมายถึง

การลักทรัพย์ทป่ี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใดๆ ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานทีท่ เ่ี ก็บ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย โดยการใช้กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่
เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานทีท่ เ่ี ก็บทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุ
ระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง้ ความสูญเสียหรือ
ความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว

ชิงทรัพย์

หมายถึง

การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขูเ่ ข็ญว่าในทันใดนัน้ จะใช้กาลังประทุษร้ายเพื่อให้
ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นนั ้ ไป หรือให้ย่นื ให้ซ่งึ ทรัพย์นนั ้ หรือยึดถือ
เอาทรัพย์นนั ้ ไว้ หรือกระทาความเสียหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรือถุงทีเ่ ก็บทรัพย์เพื่อการ
ลักทรัพย์นนั ้ หรือปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือให้พน้ จากการจับกุม

ปล้นทรัพย์

หมายถึง

การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป

ความคุ้มครอง
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีท่เี งินส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยเกิดการสูญหาย
เนื่องจากถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือโจรกรรม ในระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศตามจานวนเงินทีส่ ญ
ู หายจริงไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยสูงสุดทีเ่ อาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก
เป็นจานวนเงินหนึ่งพัน (1,000) บาทของการสูญหายแต่ละครัง้ และทุกๆ ครัง้ ทีเ่ กิดการสูญหาย
ทัง้ นี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจทีม่ อี านาจในท้องทีท่ เ่ี กิดเหตุ ภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บ
จากทีเ่ กิดเหตุนนั ้ และการเรียกร้องให้ชดใช้สาหรับการสูญหายดังกล่าวต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจประกอบด้วยทุกครัง้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว TA19)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คมุ้ ครองการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดงั นี้
1. การสูญหายหรือผลสืบเนื่องจากการสูญหายของบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรโดยสารในการเดินทาง ใบหุน้ และเอกสารตั ๋วเงิน
2. ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารรายงานการสูญหายทีเ่ กิดขึน้ ของเงินส่วนตัวกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีม่ อี านาจในท้องทีเ่ กิดเหตุภายใน 24
ชัวโมงภายหลั
่
งจากเกิดเหตุ และไม่มบี นั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
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3. ในกรณีทก่ี ารสูญหายของเงินส่วนตัวทีเ่ ป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแล
รักษาและป้อ งกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัย ของทรัพ ย์ส ินนัน้ ตลอดจนถึงการสูญหายของเงิน ส่ว นตัว อันเนื่อ งมาจากการ
แลกเปลีย่ นสกุลเงินหรือการลดค่าของเงิน
4. ในกรณีทก่ี ารสูญหายของเช็คเดินทาง โดยที่ไม่ได้มกี ารรายงานการสูญหายต่อธนาคาร หรือตัวแทนที่ออกเช็คเดินทาง
ดังกล่าวให้ภายหลังเกิดเหตุทนั ที
5. ในกรณีทก่ี ารสูญหายของเงินส่วนตัวทีไ่ ม่สามารถพิสจู น์หลักฐานได้ หรือการถูกล้วงกระเป๋า
6. การสูญหายของเงินส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีท่มี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
7. การสูญหายของเงินส่วนตัวขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. การสูญหายของเงินส่วนตัวขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถ่ ูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
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GTA20
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว

ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

คานิ ยาม
ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสาหรับการสูญเสีย หรือความเสียหาย
ในแต่ละครัง้ และทุกๆ ครัง้

ทรัพย์สนิ ส่วนตัว

หมายถึง

ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง

ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัวไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื้อผ้า
ทีไ่ ม่จาเป็นสาหรับการเดินทาง เครือ่ งครัว เครือ่ งอานวยความสะดวกภายในบ้าน เป็นต้น

ของทีร่ ะลึก

หมายถึง

สิง่ ของทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ หรือเป็ นทีร่ ะลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรือสิง่ ต่างๆ ทีจ่ าหน่ าย หรือให้
เป็นทีร่ ะลึก

เครือ่ งประดับ

หมายถึง

สิง่ ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง หรือ
เครือ่ งเงินทัง้ ปวง และนาฬิกาทีส่ วมใส่เป็นเครือ่ งประดับตามร่างกาย

สิง่ ของภายในบ้าน

หมายถึง

เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตัง้ ตรึงตรา เสื้อผ้า และทรัพย์ส ินส่ วนตัว ของผู้เอาประกัน ภัย หรือสมาชิก
ครอบครัว หรือคนรับใช้ในบ้านทีอ่ าศัยอย่างถาวรอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัย ยกเว้นโฉนด พันธบัตร
ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค เช็คเดินทาง หลักทรัพย์ เอกสารทุกประเภท เงินสด ธนบัตร

สิง่ ของมีค่า

หมายถึง

เครือ่ งประดับ อัญมณี พระเครือ่ ง หรือหินมีค่า หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัตว์

ลักทรัพย์

หมายถึง

การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือทีผ่ อู้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต

โจรกรรม

หมายถึง

การลักทรัพ ย์ท่ปี รากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งได้เข้าไปหรือ ออกจากสถานที่ท่เี ก็บ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย โดยการใช้กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายทีเ่ ห็น
ได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด
ไฟฟ้ า เคมี หรือ เกิด จากการ ชิงทรัพ ย์ หรือ การปล้น ทรัพ ย์ รวมทัง้ ความสูญเสีย หรือ ความ
เสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทาดังกล่าว

ชิงทรัพย์

หมายถึง

การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขูเ่ ข็ญว่าในทันใดนัน้ จะใช้กาลังประทุษร้ายเพือ่ ให้ความ
สะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นนั ้ ไป หรือให้ย่นื ให้ซ่งึ ทรัพย์นนั ้ หรือยึดถือเอาทรัพย์
นัน้ ไว้ หรือกระทาความเสียหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรือถุ งที่เก็บทรัพย์เพื่อการลักทรัพย์นัน้
หรือปกปิดการกระทาความผิดนัน้ หรือให้พน้ จากการจับกุม

ปล้นทรัพย์

หมายถึง

การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย
ซึ่งผู้เอาประกันภัยน าติดตัวไปด้วยและได้ร บั การสูญเสียหรือ ความเสียหายในระหว่างระยะเวลาการเดิน ทางในต่ างประเทศ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. ขณะที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั ผูข้ นส่ง การสูญเสีย
หรือความเสียหายเช่นว่านี้ตอ้ งได้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝา่ ยบริหารของโรงแรมนัน้ หรือฝ่ายบริหารของบริษทั ผูข้ นส่งนัน้
หรือ
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2. การสูญเสียหรือความเสียหายจากการถูกชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์เพือ่ เอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
และการสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ เ่ี กิด การสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24
ชัวโมงนั
่
บจากทีเ่ กิดเหตุนนั ้ การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจเช่นว่านัน้
บริษทั จะชดใช้ให้สาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้าหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอ่ ยู่ภายในกระเป๋า
เดิน ทางของผู้เอาประกัน ภัย ในระหว่างระยะเวลาการเดิน ทางหรือ เมื่อกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ สิ้น สุ ดลงตามเวลาที่ร ะบุไ ว้ แล้ว แต่ ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน ซึง่ บริษทั จะชดใช้ให้ดงั นี้
1. บริษัทจะชดใช้การสูญเสียหรือความเสียหายของสิง่ ของไม่เกินจานวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด ทัง้ นี้ไม่เกิน จานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ในกรณีทส่ี งิ่ ของ
นัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึ่งบริษทั จะหักค่าเสื่อมราคา เมือ่
เป็นทีย่ อมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสือ่ มราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุเกิน 1 ปี
และทัง้ นี้การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว และข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ถ้ามี) พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือเจ้าหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบอากาศยาน
เรือ หรือยานพาหนะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลังเดินทาง และได้รบั หลักฐานการแจ้งการสูญเสีย หรือความเสียหายเป็นหนังสือจากผูม้ อี านาจของ
ยานพาหนะนัน้ ๆ เว้นเสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาการดังกล่าวได้ เนื่องจากเหตุจาเป็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และทาให้ทผ่ี เู้ อาประกันภัย
ไม่อาจจะแจ้งดังกล่าวได้
2. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาการอันสมควรทัง้ ปวง เพื่อป้องกันรักษาและคุม้ ครองทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย และถ้าหาก
ทรัพย์สนิ ทีว่ ่านัน้ สูญหายหรือเสียหาย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เจ้าหน้ าทีโ่ รงแรม บริษทั ขนส่ง หรือผูม้ อี านาจของที่
ทาการสถานีขนส่งปลายทางอย่างทันทีอกี ด้วย
3. ในกรณีบริษทั ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษทั จะเข้ารับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัย เพื่อใช้
สิทธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้
ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อป้องกันสิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะต้องไม่กระทา
การใดๆ อันเป็นทีเ่ สียหายต่อบริษทั
4. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย
ได้รบั การดูแลตามสมควร
5. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบสาหรับความเสียหายส่วนแรกต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของการสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุกๆ การสูญเสียหรือความเสียหาย
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลง
คุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือ
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ความ
คุม้ ครองเครือ่ งประดับ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การ
ล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ถ้ามี) พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
ข้อยกเว้นเฉพาะ
(ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว GTA20)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว ดังต่อไปนี้
1. ทรัพย์สนิ ต่อไปนี้จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง ได้แก่ สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง ) รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องยนต์
ยานพาหนะอื่นใด สกีหมิ ะ ผลไม้ สิง่ ของที่เน่ าเสียได้ เครื่องอุปโภคบริ โภค สิง่ ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ สิง่ ประดิษฐ์
ภาพเขียน ศิลปวัตถุ หนังสือสัญญา เครือ่ งประดับ สิง่ ของมีค่า เครื่องดนตรี เลนส์หรือคอนแทคเลนส์ เก้าอี้มลี อ้ สาหรับคนพิการ ฟนั ปลอม
ขาแขนปลอม ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสารตั ๋วเงิน พันธบัตร โฉนด เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรือของที่ระลึก บัตร
ประจาตัว ใบขับขี่ เอกสารเดินทาง
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2. การสูญเสียหรือความเสียหายที่มสี าเหตุมาจากการสึกหรอ การเสื่อมสภาพ แมลงหรือสัตว์กดั กิน หรือแทะ หรือความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากดาเนินการใดๆ เพือ่ ทาการซ่อมแซม การทาความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สนิ ใดๆ
3. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทเ่ี ช่า หรือให้เช่า หรือเช่าซื้อ
4. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ สงครามกลางเมือง การยึดอานาจ หรือการ
ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าว
5. การสูญเสียหรือความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการยึดทรัพย์ การทาลายหรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎข้อบังคับของด่าน
กักกัน หรือศุลกากร การริบทรัพย์ตามคาสังของเจ้
่
าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่ วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย การ
ขนของเถื่อน หรือกระทาการอื่นใดทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
6. การสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ ด้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น
การได้รบั การชดใช้จากบริษทั รับจ้างขนส่ง สายการบินหรือโรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
7. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้า ส่งทางพัสดุ
ไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ หรือจัดส่งแยกต่างหากโดยมิได้ไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
8. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีผ่ เู้ อาประกันภัยวางทิ้งไว้ หรือลืมทิ้งไว้ในสถานที่
สาธารณะ หรือยานพาหนะใดๆ
9. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ ป็นผลมาจากการละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควร
เพือ่ ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ นัน้
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออุปกรณ์ประเภทใด ๆ
11. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลทีบ่ นั ทึกอยู่ในเทป แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิง่ อื่นใดใน
ทานองเดียวกัน
12. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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GTA21
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิ วเตอร์โน้ ตบุก๊
อันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติ
คานิ ยาม
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

หมายถึง
หมายถึง

ของใช้ในบ้าน

หมายถึง

สิง่ ของภายในบ้าน

หมายถึง

เครือ่ งประดับ

หมายถึง

สิง่ ของมีค่า
ของทีร่ ะลึก

หมายถึง
หมายถึง

ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
คอมพิว เตอร์ก ระเป๋ าหิ้ว ครบชุ ด รวมทัง้ ส่ ว นประกอบ หรือ อุ ป กรณ์ ประกอบที่เ ป็ น อุ ป กรณ์ ม าตรฐานของ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค ส่วนคอมพิวเตอร์มอื ถือ (Handheld Computer) หรือเครื่องมือพกพาใดๆ จะไม่ถือว่า
รวมอยู่ในประเภทนี้
ของใช้ท่ใี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัวไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื้อผ้าทีไ่ ม่จาเป็ น
สาหรับการเดินทาง เครือ่ งครัว เครือ่ งอานวยความสะดวกภายในบ้าน เป็นต้น
เฟอร์นิเจอร์ สิง่ ติดตัง้ ตรึงตรา เสือ้ ผ้า และทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย หรือสมาชิกครอบครัว หรือคนรับ
ใช้ในบ้านทีอ่ าศัยอย่างถาวรอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัย ยกเว้นโฉนด พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค เช็ค
เดินทาง หลักทรัพย์ เอกสารทุกประเภท เงินสด ธนบัตร
สิง่ ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครือ่ งทอง หรือเครื่องเงินทัง้ ปวง
และนาฬิกาทีส่ วมใส่เป็ นเครือ่ งประดับตามร่างกาย
เครือ่ งประดับ อัญมณี หรือหินมีค่า หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ้าขนสัตว์
สิง่ ของทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นทีร่ ะลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรือสิง่ ต่างๆ ทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็นทีร่ ะลึก

ความคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยตามทีส่ ูญเสียหรือเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย สาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางรวมถึงเสื้อผ้าของผูเ้ อาประกันภัยทีอ่ ยู่ในกระเป๋าเดินทาง
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ผเู้ อาประกันภัยนาติดตัวไปด้วยหรือที่ซ้อื มาในขณะเดินทางในต่างประเทศซึ่งได้รบั ความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็ นต้น) ทีเ่ กิดจากสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย ณ
จุดหมายปลายทางทีก่ าหนดไว้ระหว่างทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ
หากทรัพ ย์ส ินส่ วนตัวรายการใดของผู้เอาประกัน ภัย ไม่คุ้มค่ าที่จะซ่อ มบริษัทจะพิจารณาการเรียกร้อ งค่ าชดเชยเสมือนว่า
ทรัพย์สนิ รายการนัน้ สูญหาย
บริษทั จะชดใช้ให้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับ ทรัพย์สนิ หนึ่งชิ้น หรือ
หนึ่งคู่ หรือหนึ่งชุด ซึ่งจานวนความรับผิดสูงสุดสาหรับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คจะระบุไว้ตารางกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกัน บริษทั อาจ
ชดใช้โดยเลือกที่จะจัดทดแทนหรือซ่อมแซมโดยคานึงถึงความสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาด้วย อนึ่ง ค่าเสื่อมราคาอาจไม่มผี ลบังคับต่อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทีซ่ อ้ื มาภายในเวลาไม่ถงึ 1 ปี นับจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยสามารถแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้อง
อาทิ ต้นฉบับใบเสร็จหรือ ต้นฉบับใบรับประกันสินค้า เป็นต้น
เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือผูม้ อี านาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรมและสายการบินที่
มีอานาจควบคุมดูแลสถานทีท่ เ่ี กิดการสูญเสียหรือความเสียหาย ภายในยีส่ บิ สี่ (24) ชัวโมงนั
่
บจากเกิดเหตุการณ์ และต้องแนบบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรของผูม้ อี านาจหน้าทีด่ งั กล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย
2. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการทุกประการเท่าทีจ่ ะกระทาได้เกีย่ วกับกระเป๋าเดินทางทรัพย์สนิ
ส่วนตัวรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดย
ก) ไม่ทง้ิ ไว้ในสถานทีส่ าธารณะโดยไม่มผี ดู้ แู ล และ
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื่อให้กระเป๋าเดินทาง ทรัพย์ส ินส่ว นตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ๊ก
ปลอดภัย
สิง่ ของที่เป็ นคู่หรือชุดจะถือว่าเป็ นสิง่ ของหนึ่งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ่งคู่ กล้องถ่ายรูปและเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบ
มาตรฐาน
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การประกันภัย ภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งสามารถเรียกร้องค่า สิน ไหม
ทดแทนในข้อ ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ก ารสูญเสีย หรือ ความเสีย หายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่ว นตัว ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลง
คุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองเครื่องประดับ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน (ถ้ามี) ได้
เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใด ข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งเท่านัน้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ TA21)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ ส่วนตัว รวมถึง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดังต่อไปนี้
1. ทรัพย์สนิ ต่อไปนี้จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง ได้แก่ สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องยนต์
ยานพาหนะอื่นใด สกีหมิ ะ ผลไม้ สิง่ ของที่เน่ าเสียได้ เครื่องอุปโภคบริโภค สิง่ ของภายในบ้าน ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ สิง่ ประดิษฐ์
ภาพเขียน ศิลปวัตถุ หนังสือสัญญา เครื่องประดับ สิง่ ของมีค่า เครื่องดนตรี เลนส์ หรือคอนแท็คเลนส์ เก้าอี้มลี อ้ สาหรับคนพิการ ฟนั
ปลอม แขนขาปลอม ใบหุน้ หลักทรัพย์ เอกสารตั ๋วเงิน พันธบัตร โฉนด เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรือของทีร่ ะลึก
บัตรประจาตัว ใบขับขี่ เอกสารเดินทาง
2. การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการสึกหรอ การเสือ่ มสภาพ แมลงหรือสัตว์กดั กิน หรือแทะ ความชารุดบกพร่อง
ทีไ่ ม่เห็นประจักษ์ชดั หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินการใดๆ เพื่อทาการซ่อมแซม การทาความสะอาด หรือการดัดแปลง การ
แก้ไขทรัพย์สนิ ใด ๆ
3. การสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ทเ่ี ช่า ให้เช่า หรือเช่าซื้อ
4. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ สงครามกลางเมือง การยึดอานาจ หรือ
การดาเนินการโดยหน่ วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าว
5. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาการยึดทรัพย์ การทาลายหรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎข้อบังคับด่านกักกัน
หรือศุลกากร การริบทรัพย์ตามคาสังของเจ้
่
าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย การขนของ
เถื่อน หรือกระทาการอื่นใดทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
6. การสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ ด้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น
การได้รบั การชดใช้จากบริษทั รับจ้างขนส่ง สายการบินหรือโรงแรม หรือบุคคลอื่นใด
7. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยทีส่ ่งไปล่วงหน้า ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ
หรือจัดส่งแยกต่างหากโดยมิได้ไปกับผูเ้ อาประกันภัย
8. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ ส่วนตัว คอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊คของผูเ้ อาประกันภัยทีว่ างทิ้งไว้
หรือลืมทิง้ ไว้ในสถานทีส่ าธารณะหรือยานพาหนะใดๆ
9. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็ นผลมาจากการละเลยของผู้ เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตาม
สมควรเพือ่ ความปลอดภัยของของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออุปกรณ์ประเภทใด ๆ
11. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลทีบ่ นั ทึกในเทป แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หรือวัสดุอ่นื ใดในทานองเดียวกัน
12. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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GTA23
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความคุ้มครองเอกสารการเดิ นทาง
คานิ ยาม
บัตรโดยสารในการเดินทาง

หมายถึง

บัตรโดยสารทีผ่ โู้ ดยสารชาระค่าโดยสารให้แก่ผใู้ ห้บริการขนส่งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่ง
ดาเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพือ่ การขนส่งอย่างถูกต้อง

ลักทรัพย์

หมายถึง

การเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื หรือทีผ่ อู้ ่นื เป็นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต

โจรกรรม

หมายถึง

ชิงทรัพย์

หมายถึง

การลัก ทรัพ ย์ท่ีป รากฏร่ อ งรอยงัด แงะโดยบุค คลใด ๆ ซึ่ง ได้เ ข้า ไปหรือ ออกจากสถานที่ท่ีเ ก็บ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย โดยการใช้กาลังอย่างรุนแรง และทาให้เกิดร่องรอยความเสียหายทีเ่ ห็นได้
อย่างชัดเจนต่ อตัวสถานที่ท่เี ก็บทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุ ระเบิด ไฟฟ้า
เคมี หรือเกิดจากการ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง้ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิด
จากความพยายามกระทาดังกล่าว
การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะใช้กาลังประทุษร้ายเพื่อให้ความ
สะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นนั ้ ไป หรือให้ยน่ื ให้ซง่ึ ทรัพย์นนั ้ หรือยึดถือเอาทรัพย์นนั ้ ไว้
หรือกระทาความเสียหายแก่เครื่องใช้ กระเป๋า หรือถุงทีเ่ ก็บทรัพย์เพื่อการลักทรัพย์นนั ้ หรือปกปิด
การกระทาความผิดนัน้ หรือให้พน้ จากการจับกุม

ปล้นทรัพย์

หมายถึง

การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทาความผิดตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป

ความคุ้มครอง
บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ ผู้เอาประกันภัย ตามที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทางและเอกสารการเดินทางทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ แทนเอกสารที่สูญหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พกั ทีต่ ้องจ่ายเพิม่ ขึ้นเพื่อจัดหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดินทางทีส่ ูญหาย
เนื่องจากผู้เอาประกันภัย ถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝ่นุ แผ่นดินไหว เป็ นต้น) ขณะทีอ่ ยู่ใน
ต่างประเทศ
ทัง้ นี้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีม่ อี านาจในท้องทีเ่ กิดเหตุ ภายใน 24 ชัวโมง
่
นับ
จากทีเ่ กิดเหตุการณ์นนั ้ และการเรียกร้องค่าชดเชยจะต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองเอกสารการเดินทาง GTA23)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่าย หรือการสูญหายของเอกสารการเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนื่อง
จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารรายงานการสูญหายทีเ่ กิดขึน้ กับจ้าหน้าทีต่ ารวจทีม่ อี านาจในท้องทีเ่ กิดเหตุ ภายใน 24 ชัวโมงภายหลั
่
ง
จากเกิดเหตุ และไม่มบี นั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
2. ในกรณีทก่ี ารสูญ หายที่เป็ นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและ
ป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ ความปลอดภัยของหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทางและเอกสารการเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
นัน้
3. ในกรณีทค่ี ่าขอเอกสารการเดินทาง และ/หรือ ค่าวีซ่า สาหรับประเทศทีไ่ ม่อยู่ในแผนการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. การสูญหายทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ
5. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้
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คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
6. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
7. ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะทีถ่ ูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
8. การสูญหายเนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือค่าเสือ่ มราคาของเอกสารนัน้
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GTA24
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่าช้าของกระเป๋าเดิ นทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หรือ
สายการบินส่งไปผิดสถานที่ หรือสูญหายชัวคราวหลั
่
งจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางตาม
กาหนดการในต่างประเทศและในประเทศไทย บริษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับการซื้อเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งตัว หรือเครือ่ งใช้
ส่วนตัวทีจ่ าเป็นเร่งด่วนทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปก่อนดังนี้
1. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 8 ชัวโมง
่ บริษทั จะชดใช้เงินคืน
ตามทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจานวนเงินเอาประกันภัย ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
2. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 16 ชั ่วโมง หากกระเป๋า
เดินทางยังไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผู้เอาประกันภัย บริษัทจะชดใช้เงินคืน ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็ นจานวนเงินที่
เพิม่ เติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 24
ชั ่วโมง หากกระเป๋าเดินทางยังไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ น
จานวนเงินทีเ่ พิม่ เติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ บริษัทจะชดใช้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
จานวนเอาประกันภัย สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และทัง้ นี้ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง และข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหาย
ของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว (ถ้ามี) พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขความคุ้มครอง
บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ได้รบั ความคุ้มครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่าย
ค่าชดเชยไป ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่ บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อป้องกัน
สิทธิทงั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะต้องไม่กระทาการใดๆ ให้เป็นทีเ่ สียหายแก่บริษทั และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ดาเนินการฟ้องร้องหลังจาก
เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลทีท่ าให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านัน้
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GTA25
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การพลาดการต่อเที่ยวบิ น
ความคุ้มครอง
ในกรณีท่ผี ู้เอาประกันภัยพลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสาหรับการเดินทางทางเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือเดินทะเล ที่ได้
ยืนยันการเดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดทีต่ ้องมีการเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ หรือ
เทีย่ วเรือทีเ่ ดินทางมายังจุดเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะนัน้ และไม่สามารถจัดหายานพาหนะอื่นทีจ่ ะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 8
ชัวโมงนั
่
บแต่เวลาทีเ่ ดินทางมายังจุดเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะ บริษทั จะชดใช้เงินแก่ผเู้ อาประกันภัยเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าทีพ่ กั โรงแรมเพือ่
ค้างคืน ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดืม่ ทีจ่ าเป็นทีจ่ ่ายจริง แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินจานวนเงิน เอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และจะ
ชดใช้ให้เพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านัน้ สาหรับการเดินทางออกจากประเทศไทยแต่ละครัง้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่ วบิน GTA25)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่าย หรือการพลาดการต่อเทีย่ วบินอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
1. เป็นผลมาจากการทีผ่ เู้ อาประกันภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดเริม่ ต้นทีอ่ อกเดินทางครัง้ แรกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
2. ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ในกรณีท่ผี เู้ อาประกันภัยไม่ได้นาหนังสือแจ้งจากสายการบิน บริษัทรถไฟ หรือบริษทั เดินเรือ หรือ
ผูแ้ ทนจาหน่ายบัตรโดยสารหรือรายการท่องเทีย่ วนัน้ ระบุถงึ สาเหตุของการล่าช้า ระยะเวลาของการล่าช้าของสายการบิน ขบวนรถไฟ หรือ
เรือเดินทะเล
3. ความล่ าช้าที่เกิดขึ้น เนื่อ งจากการนัดหยุ ดงาน หรือการประท้ว ง ซึ่งได้เริ่มขึ้น หรือ ได้ประกาศก่อ นวันที่อ อกกรมธรรม์
ประกันภัย หรือวันทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วเดินทาง หรือวันทีม่ กี ารยืนยันการเดินทางวันใดวันหนึ่งสุดแต่ว่าวันใดจะมาก่อน
4. การทีร่ ะบบขนส่งมวลชนใช้การไม่ได้เนื่องจากการนัดหยุดงานหรือการประท้วงซึง่ ได้เริม่ ขึน้ หรือได้ประกาศก่อนทีท่านจะออก
จากบ้าน หรือสถานทีท่ ท่ี ่านควรทีจ่ ะสามารถดาเนินการเปลีย่ นแปลงการเดินทางได้
5. จานวนเงินทีจ่ ่ายไปนัน้ สามารถจะเรียกคืนได้จากสายการบิน รถไฟสายต่างประเทศ หรือเรือเดินทะเล
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GTA27
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คานิ ยาม
บุคคลภายนอก

หมายถึง

บุคคลใดๆ ซึง่ ไม่ใช่ญาติทพ่ี กั อาศัยอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้าง และหุน้ ส่วนของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผูเ้ อาประกันภัย ทีเ่ กิดขึน้ โดยเหตุการณ์อนั มิได้คาดหมายไว้
ของผูเ้ อาประกันภัย โดยบริษทั จะชดใช้สาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอกทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลาการเดินทางอยู่ใน
ต่างประเทศโดยอุบตั เิ หตุซง่ึ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายตามจานวนเงินทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหายจริง ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับ
1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุของบุคคลใดๆ
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ โดยอุบตั เิ หตุของบุคคลใดๆ
เงื่อนไขความคุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงชดใช้ หรือยอมรับผิดต่อบุ คคลภายนอก หรือบุคคลอื่น ผู้เสียหาย หรือการ
กระทาอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสูค้ ดีโดยไม่ได้รบั การยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก GTA27)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ไม่คมุ้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้
1. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือทีอ่ ยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุม
ตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
2. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิด ซึง่ ถือเอาสิทธิตามสัญญา
3. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ อาประกันภัยซึ่งกระทาโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือกระทาโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
4. การมีกรรมสิทธิ ์ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลือ่ น ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน อาวุธปืน หรือสัตว์เลีย้ ง
5. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ
6. การกระทาของสัตว์ทอ่ี ยู่ในความควบคุมดูแลของผูเ้ อาประกันภัย หรือทรัพย์สนิ ที่ผเู้ อาประกันภัยเป็นเจ้าของควบคุมดูแล
7. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีอาญา
8. ผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี่
9. ค่าเสียหายทีก่ าหนดขึน้ เพือ่ ลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคณ
ู
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GTA28
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณี ฉุกเฉิ น
ความคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้สาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่ง
เกิดขึน้ ระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ
Travel Assist เพียงประการเดียว ทัง้ นี้ แต่ทงั ้ นี้สงู สุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
GTA29
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความคุ้มครองอุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
สถานทีส่ าธารณะ

หมายถึง
หมายถึง

คานิ ยาม
ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ
สถานทีข่ องรัฐหรือเอกชนซึ่งเปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนทัวไปสามารถเข้
่
าไปใช้บริการตามที่
กาหนดเวลาเปิดให้บริการ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองดังนี้
1. การสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่ผู้เอาประกันภัยนาติดตัวไปรวมถึงที่ซ้อื ใหม่ในระหว่างระยะเวลา
เดินทางในต่างประเทศ ในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกิดขึน้ ในสถานทีส่ าธารณะระหว่างระยะเวลา
เดินทางในต่างประเทศ ของผูเ้ อาประกันภัย
เงือ่ นไขความคุม้ ครอง
เมือ่ อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผูเ้ อาประกันภัยสูญหายหรือเสียหาย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจ หรือผูม้ ี
อานาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะทีม่ อี านาจควบคุมดูแลสถานทีท่ ่ี
เกิดการสูญหายหรือความสูญเสียภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ และต้องแนบบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูม้ อี านาจ
หน้าทีด่ งั กล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการทุกประการทีก่ ระทาได้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของตน
ก) ไม่ถูกวางทิง้ ไว้โดยไม่มผี ดู้ แู ลในสถานทีส่ าธารณะ และ
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวิถที างทีส่ มเหตุสมผล เพือ่ ให้อุปกรณ์อยู่ในลักษณะปลอดภัย
บริษทั จะชดใช้สาหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟทีเ่ กิดขึน้ จริงให้แก่ผู้ เอาประกันภัยทัง้ นี้สูงสุดไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับอุปกรณ์หนึ่งชิ้น หรือหนึ่งคู่ หรือหนึ่งชุด บริษทั อาจจ่ายค่าชดใช้หรือ
เลือกทีจ่ ะจัดหาของใหม่มาทดแทน หรือ ซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคา ในกรณีทบ่ี ริษทั ประเมินมูลค่า
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วไม่คมุ้ ค่าทีจ่ ะซ่อมแซม บริษทั จะชดใช้ให้ผเู้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งว่าอุปกรณ์นนั ้ สูญหาย
2. รางวัลพิเศษสาหรับโฮล-อิน-วัน
2.1 ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยสามารถทา โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้ กฎ ระเบียบ ในการแข่งขันทีจ่ ดั
ขึน้ ในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ ในต่างประเทศโดยเปิดให้บุคคลทัวไปเข้
่
าร่วมแข่งขันได้ และ โฮล-อิน-วัน ดังกล่าวนี้ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองโดยผูแ้ ข่งขัน ผูจ้ ดั การสนามและผูจ้ ดั การแข่งขัน ผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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2.2
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยสามารถทา โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟนอกเหนือจากการแข่งขันทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 2.1
และ โฮล-อิน-วันดังกล่าวได้กระทาในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และลงลายมือชื่อรับรองโดยผูจ้ ดั การสนาม ผู้เอาประกันภัยมี
สิทธิได้รบั เงินรางวัลตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะได้รบั รางวัลพิเศษสาหรับโฮล -อิน-วัน เพียงครัง้ เดียว
ตลอดระยะเวลาทีเ่ อาประกันภัยไว้
การจากัดความรับผิ ด
1. ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครอง
อุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน รวมกันไม่เกินจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งสามารถ ใช้สทิ ธิ
เรีย กร้อ งค่าสินไหมทดแทนในข้อ ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค วามคุ้มครองอุ ปกรณ์ การเล่น กอล์ฟ และโฮล-อิน -วัน ข้อ ตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว หรือข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความ
เสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลง
คุม้ ครองหนึ่งเท่านัน้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและโฮล-อิน-วัน GTA29)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
1. การสูญหายหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟ หรือไม้กอล์ฟระหว่างการเล่นจริงในสนามกอล์ฟ หรือการฝึ กตีใน
สนามฝึกซ้อม
2. การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดการสึกหรอ หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการซ่อม หรือในขณะ
ทีท่ าการซ่อมอันเป็นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว
3. การสูญหายหรือความเสียหายอันเป็ นผลมาจากการกระทาโดยเจตนา หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผูเ้ อาประกันภัย
4. การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากการยึดทรัพย์ หรือยึดหน่วงโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
5. การสูญหายหรือความเสียหายทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
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GTA30
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิ ดส่วนแรกสาหรับรถเช่า
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความรับผิดส่วนแรกใดๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สาหรับรถทีผ่ เู้ อาประกันภัยเช่า กรณี
ทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้การสูญหายหรือความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ
เงื่อนไขความคุ้มครอง
ก) ต้องเช่ารถดังกล่าวจากบริษทั รถเช่าทีม่ ใี บอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า
ข) สัญญาเช่ารถต้องกาหนดให้ผเู้ อาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ ชนั ้ หนึ่งคุม้ ครองการสูญหายหรือความเสียหายต่อรถที่
เช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ ช่า
ค) ผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทุกข้อของบริษทั รถเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่า และเงือ่ นไขของผูร้ บั ประกันภัยภายใต้
สัญญาการประกันภัยดังกล่าว รวมทัง้ กฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศนัน้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสาหรับรถเช่า GTA30)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองความรับผิดส่วนแรกสาหรับรถเช่าอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้
1. การสูญหายหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการขับขีร่ ถที่เช่าโดยฝ่าฝื นเงือ่ นไขของสัญญาเช่าหรือ การสูญหายหรือความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ นอกเขตถนนสาธารณะ หรือเนื่องจากการฝา่ ฝื นกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศนัน้
2. การสูญหายหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการสึกหรอ การเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากแมลง หรือสัตว์กดั กิน หรือแทะ
ความชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายทีไ่ ม่เห็นประจักษ์
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GTA32
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยความล่าช้าในการเดิ นทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองในกรณียานพาหนะสาธารณะทีเ่ ดินทางตามตารางเวลาการออกเดินทางทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้
เตรียมการไว้ว่าจะใช้เดินทางในต่างประเทศเกิดความล่าช้าเป็นเวลาอย่างต่าหก (6) ชัวโมงติ
่
ดต่อกันนับจากเวลาทีร่ ะบุในแผนการเดินทาง
ทีใ่ ห้แก่ผเู้ อาประกันภัย เนื่องจากสภาพอากาศไม่อานวย เครือ่ งอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิบตั งิ านอื่นโดยลูกจ้า ง
ของยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย สาหรับการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน้ ทุกเวลาหก (6) ชัวโมงเต็
่
มต่อเนื่องของความล่าช้า
หมวดที่ 5: เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายแทน ส่วน
เงือ่ นไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
GTA Exclusion 1
่ มเติ ม
เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางทัวโลกแบบกลุ
่
่ม - พิเศษ)
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริม่ ต้นวันที่
เบีย้ ประกันภัย

อากรแสตมป์

เวลา
บาท ภาษี

สิน้ สุดวันที่
บาท รวม

เวลา
บาท

เป็ นทีต่ กลงและเข้าใจกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ อกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติดภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัยไม่คมุ้ ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ยหรือความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง
จากสาเหตุ หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมม
1.
2.

การเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อิหร่าน,
อิรกั , อัฟกานิสถาน, ไลบีเรีย, ซีเรีย, ซูดาน และคิวบา
การทีผ่ เู้ อาประกันภัยกระทาการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
2.1
การก่อการร้าย หรือ
2.2
การเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือ
2.3
การลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับยาเสพติด หรือ
2.4
การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วน
เงือ่ นไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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สรุปสาระสาคัญตามแผนประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางทั ่วโลกแบบกลุ่ม – พิ เศษ
Group Travel Guard Global Travel Insurance – Special
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ เป็น การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศ
ถิน่ ฐานของผูเ้ อาประกันภัย โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ระยะเวลาเอาประกันภัย
เป็นระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครัง้ ของผูเ้ อาประกันภัยซึง่ เริม่ ต้นและสิน้ สุดภายในระยะเวลาประกันภัย
1. แบบรายเทีย่ ว (Single Trip) เพือ่ คุม้ ครองการเดินทางครัง้ เดียว ความคุม้ ครองเริม่ ต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัวโมงและสิ
่
น้ สุดเมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับถึง
ประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ นสิน้ สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
2. แบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง้ ในปีก รมธรรม์ประกันภัย (1 ปี) ความคุม้ ครองเริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของการเดินทางแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) แต่จากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ ไม่เกิน 120 วัน
3. แบบรายปีพเิ ศษ (Open Policy) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง้ ในระยะเวลาประกันภัย (1 ปี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การ และดาเนินการให้มกี ารเดินทางขึน้ ความคุม้ ครองเริม่ ต้นและสิ้นสุดของการ
เดินทางแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับแบบรายเทีย่ ว (Single Trip) แต่จากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ ไม่เกิน 30 วัน
การแจ้งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนินการแจ้งรายชือ่ ผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษทั ทราบก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่เี กิดอุบตั ิเหตุข้นึ และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยทีแ่ จ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็ นจริง หน้าที่ในการพิสูจน์ เป็ นของผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันภัยหรือผูเ้ อาประกันภัย
การคานวณเบีย้ ประกันภัยและการปรับปรุงเบีย้ ประกันภัย
1.
แบบรายเทีย่ ว (Single Trip) บริษทั จะคานวณเบีย้ ประกันภัยตามจานวนผูเ้ อาประกันภัยทีแ่ ท้จริงตามทีผ่ ถู้ อื กรมธรรม์
ประกันภัยแจ้งให้บริษทั ทราบเมือ่ เริม่ สัญญาประกันภัย
2.
กรณีการประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) บริษทั จะคานวณเบีย้ ประกันภัยตามจานวนผูเ้ อาประกันภัยทีแ่ ท้จริงตามทีผ่ ถู้ อื
กรมธรรม์ประกันภัยแจ้งให้บริษทั ทราบเมือ่ เริม่ สัญญาประกันภัย
3.
กรณีการประกันภัยแบบรายปีพเิ ศษ (Open Policy) บริษทั จะคานวณเบีย้ ประกันภัยเบือ้ งต้นโดยประมาณการจากจานวนเงิน
เอาประกันภัย และจานวนผูเ้ อาประกันภัยในระยะเวลาหนึ่งปี ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะทาการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย เป็ นราย
เดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน แล้วแต่ว่าจะเห็นเหมาะสม โดยคานวณจากจานวนเงินเอาประกันภัย และจานวนผู้เอาประกันภัยที่
แท้จริง ณ เวลานัน้ ๆ หากเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ณ เวลาทีม่ กี ารปรับปรุงเบี้ยประกันภัย สูงกว่าเบี้ยประกันภัย เบื้องต้น เมื่อต้นปี สญ
ั ญา
ประกันภัย บริษทั จะเรียกเก็บเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ตามส่วนต่างของเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นทีป่ ระมาณการไว้กบั เบี้ยประกันภัยทีแ่ ท้จริง หาก
เบีย้ ประกันภัยทีแ่ ท้จริงต่ากว่าเบีย้ ประกันภัยเบือ้ งต้นทีป่ ระมาณการเมือ่ ต้นปีสญ
ั ญาประกันภัย บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยส่วนเกินนั ้นให้กบั
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย
การชาระเบีย้ ประกันภัยและการบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย
1. ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยต้องชาระเบีย้ ประกันภัยทันทีเมือ่ ถึงกาหนดชาระ หรือก่อนความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น
1.1. แบบรายเที่ยว (Single Trip) ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ภายหลังจากที่กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลคุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
1.2. แบบรายปี (Annual Trip)
1.2.1. บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15
วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยซึง่ จะคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผถู้ อื
กรมธรรม์ประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับ
แล้วออกตามส่วน
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1.2.2.

ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็ น
หนังสือ และมีส ิทธิได้ร บั เบี้ย ประกัน ภัยคืน หลังจากหักเบี้ย ประกัน ภัยส าหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสัน้ ตามตารางทีร่ ะบุ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้

ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

1.3 แบบรายปีพเิ ศษ (Open Policy)
1.3.1
บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อ ยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ล งทะเบีย นถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกัน ภัย ซึ่งจะคืน เบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับจานวนผูเ้ อาประกันภัย
ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
1.3.2
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็ น
หนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับจานวนผู้เอา
ประกันภัยทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
ข้อยกเว้นทัวไป
่
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทาทีม่ ุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ ุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การ
รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆซึง่ จะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
3. การก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และ/ หรือ อาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธใดๆ
4. การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอื่นใดทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ได้
6. ขณะทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศหรืออาณาเขตทีย่ กเว้นความคุม้ ครองตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
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7. การกระทาโดยเจตนาทีผ่ ดิ กฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่ วง การทาลายโดยศุลกากร หรือ
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ การฝ่าฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของ ผู้เอาประกันภัยที่จะดาเนินการป้องกันตามสมควรเพื่อ
หลีกเลีย่ งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากได้รบั การเตือนผ่านหรือโดยสื่อมวลชนทัวไปเกี
่
ย่ วกับเจตนา
จะนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง
8. เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคาแนะนาของแพทย์ผไู้ ด้รบั อนุ ญาตให้
รักษาโรค
9. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต หรือโรคในระบบเส้นประสาท
10. ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพือ่ เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด
ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุม้ ครอง
GTA1 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
GTA2 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
GTA6 ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบตั เิ หตุ
GTA7 ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศภูมลิ าเนา
GTA8 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ าเนา
GTA11 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ เยีย่ มผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาล
GTA12 ผลประโยชน์รายวันสาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยใน
GTA16 ผลประโยชน์การเลือ่ นหรือการบอกเลิกการเดินทาง
GTA17 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครือ่ งบิน
GTA19 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว
GTA20 ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
GTA21 ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ รวมถึง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
GTA23 ผลประโยชน์ความคุม้ ครองเอกสารการเดินทาง
GTA24 ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
GTA25 ผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่ วบิน
GTA27 ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
GTA28 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
GTA29 ผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน
GTA30 ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสาหรับรถเช่า
GTA32 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
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หมายเหตุ ข้อตกลงคุม้ ครองตามแผนประกันภัย A และ B จะมีขอ้ ตกลงคุม้ ครองเดียวกันแต่จานวนเงินเอาประกันภัยแตกต่างกัน
เอกสารแนบท้าย
TG – exclusion 1 การขยายข้อยกเว้นทัวไปเพิ
่
ม่ เติม
หมายเหตุ :
1. ความคุม้ ครองและเงือ่ นไขทีล่ ะเอียดครบถ้วนให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุสาหรับผูเ้ อาประกันภัยเฉพาะ
กลุ่มทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทัง้ นี้บริษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย เพือ่ จัดทาแผนประกันภัยได้

Policy Wording TG International – Group_ 02/16
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

