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 ส ำหรบัผู้เดินทำงท่ีซ้ือตัว๋ 1 ท่ำน กรณุำศึกษำรำยละเอียด                                                 
กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงต่ำงประเทศ (หน้ำ 1 – 95 ) คลิกท่ีน่ี 

 
 ส ำหรบัผู้เดินทำงท่ีซ้ือตัว๋ตัง้แต่ 2 ท่ำน  กรณุำศึกษำรำยละเอียด 

กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงต่ำงประเทศแบบกลุ่ม (หน้ำ 96  -  191) คลิกท่ีน่ี 



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                

 Policy Wording TG International Extra - Individual - 03/22 v.2 
     © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 1 

กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงต่ำงประเทศ 
AIG Travel Guard International Travel Insurance 

 
โดยการเชื่อถอืขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ และ

เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบงัคบั  เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด
ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยั
ดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม 

ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่งมคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรม์ประกนัภยั
จะถอืเป็นความหมายเดยีวกนัทัง้หมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
ข้อตกลงคุ้มครอง  ข้อยกเว้นทัว่ไป เอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย ใบค าขอเอาประกันภัย ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง 
ขอ้ยกเวน้ ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งแห่ง
สญัญาประกนัภยั 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่ ง เ ป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

1.4 อุบตัเิหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย
และท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อาประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุ่งหวงั 

1.5 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัเิหตุซึง่
เกดิขึน้โดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตุอื่น 

1.6 การเจบ็ป่วย หมายถงึ อาการ ความผดิปกต ิการป่วยไขห้รอืการตดิโรคที่เกดิขึ้นกบั 
ผู้เอาประกนัภยัอย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยเกิดขึ้นหลงัจากที่กรมธรรม์ประกนัภยันี้ 
มผีลบงัคบั ทัง้นี้ ตอ้งปรากฏชดัเจนว่าเกดิขึน้โดยตวัเองและ
โดยอสิระจากเหตุอื่น  
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1.7 ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกทีผู่้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบเอง
ตามขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรอืเอกสารแนบทา้ยของสญัญา
ประกนัภยั (ถา้ม)ี 

1.8 แพทย ์ หมายถงึ ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาได้รบัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ ได้
ขึ้นทะเบยีนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รบัอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการ
ทางการแพทยห์รอืทางดา้นศลัยกรรม 

1.9 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.10 ผูป่้วยใน หมายถงึ ผู้ที่ จ า เ ป็นต้อง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง   
ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รบัการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษา 
การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยนัน้ ๆ และให้รวมถงึกรณีรบัตวั
ไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

1.11 ผูป่้วยนอก หมายถงึ ผู้รบับรกิารอนัเนื่องจากการรกัษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกหรือ ในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจ าเป็น
ตามขอ้วนิิจฉัยและขอ้บ่งชี้ทีเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์น
การเขา้รกัษาเป็นผูป่้วยใน 

1.12 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่และมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ
ตลอดจนการจดัการใหบ้รกิารทีค่รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่
มีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนัน้ ๆ 

1.13 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดย
สามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคนืและไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีน 
ด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนัน้ ๆ 

1.14 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัที่ได้รบัอนุญาตด าเนินการโดย
แพทย์ท าการรกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉัยโรค และไม่สามารถ
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รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นคลนิิกตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ 

1.15 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถงึ หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัที่
เป็นสากล และน ามาซึ่งแผนการรกัษาที่เหมาะสมกบัผูป่้วย
ตามความจ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุป
จากประวตักิารบาดเจ็บ การเจบ็ป่วย การตรวจพบผลการ
ชนัสตูร หรอือื่น ๆ (ถา้ม)ี 

1.16 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต์่าง ๆ ทีม่เีงือ่นไข ดงันี้ 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย  และการรักษาตาม

ภาวะการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูร้บับรกิาร 
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่ างชัดเจนตาม

มาตรฐานเวชปฏบิตัปัิจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้ร ับบริการ หรือของ

ครอบครวัผู้รบับริการ หรอืของผู้ให้บรกิารรกัษาพยาบาล
เพยีงฝ่ายเดยีว และ 

(4) ต้องเป็นการบรกิารรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะ การ
บาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูร้บับรกิารนัน้ ๆ 

1.17 ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นและ
สมควร 

หมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาล และ/หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีค่วรจะเป็นเมื่อ
เทียบกบัการให้บรกิารที่โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล 
เ วชกรรม หรือคลินิ ก เ รียก เก็บกับผู้ ป่ วยทัว่ ไปของ
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก ซึ่ง ผู้
เอาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษานัน้ 

1.18 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภยั (Pre-existing 
Condition) 

หมายถงึ โรค (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกดิขึน้กบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 12 เดอืนก่อนวนัออกเดนิทาง
แต่ละครัง้ ซึ่งมนีัยส าคญัเพื่อแสวงหาการวนิิจฉัยดูแลหรอื
รกัษา หรอืท าใหแ้พทยพ์งึใหก้ารวนิิจฉยั ดแูล หรอืรกัษา 

1.19 เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ซึ่งเกดิจากการตดิเชื้อไวรสัเอดส์และให้หมายความรวมถึง
การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant 
Neoplasm) หรอืการตดิโรค หรอืการเจบ็ป่วยใด ๆ ซึ่งโดย
ผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV 
(Human Immuno Deficiency Virus) การตดิเชือ้จุลชพี ฉวย
โอกาส ใหร้วมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเชื้อทีท่ าใหเ้กดิโรคปอด
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บวมหรอืปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) 
เชื้อที่ท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเรื้อรงั  (Organism Or 
Chronic Enteritis) เชื้ อ ไวรัส  (Virus) และ /หรือ เชื้ อ ราที่
แพร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น ้าเหลืองที่
ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง  (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จ ักใน
ปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) หรอืซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้คนที่
เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) โ ร คที่ ท า ใ ห้ เ ยื่ อ ส ม อ ง เ สื่ อ ม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชือ้ไวรสั 

1.20 
 

ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัที่กรมธรรม์ประกนัภยัมผีลบังคบั 
หรอืนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ปีต่อ ๆ ไป 

1.21 
 

การก่อการรา้ย 
 

หมายถงึ 
 

การกระท าซึ่งใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอืมกีารข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพยีง
ล าพงั การกระท าการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด 
หรอืรฐับาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมอืง ศาสนา ลทัธนิิยม
หรอืจุดประสงคท์ีค่ลา้ยคลงึกนั รวมทัง้เพื่อต้องการส่งผลให้
รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลวั 

1.22 
 

ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉิน (Emergency 
Assistance Provider) 

หมายถงึ บรษิทั หรอืนิตบิุคคล หรอืตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน
ที่ได้รบัมอบอ านาจจากบรษิทัที่ออกกรมธรรม์ประกนัภยันี้  ใน
การใหบ้รกิารความช่วยเหลอืกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดนิทางและ
บรกิารต่าง  ๆแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นสญัญาประกนัภยั
นี้ 

1.23 สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานที่ใดที่สาธารณชนเขา้ถงึได้ เช่น (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ)    
ท่าอากาศยาน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องโถงของโรงแรม       
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที่ฝึกตีกอล์ฟ  
อาคารสาธารณะ และสถานทีต่่าง ๆ ทีค่ลา้ยกนั 
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1.24 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถงึ รูปแบบการขนส่งที่ให้บรกิารเป็นประจ าตามตารางเวลาและ
ด าเนินการโดยบรษิัทขนส่งที่มใีบอนุญาต และมุ่งหมายให้     
สาธารณชนในท้องถิน่ใช้เป็นเครื่องมอืในการเดินทางและที่
ประเทศนัน้ยอมรบั เช่น หมายถงึรถโดยสารประจ าทาง เรอื
ข้ามฟาก ยานเหนือน ้ า (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ เรือ 
รถไฟ รถราง หรอืรถไฟใตด้นิ แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง รถ
แทก็ซ่ี หรือรถส่วนตวั 

1.25 การเดนิทางในต่างประเทศ หมายถงึ การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยของผู้เอา
ประกนัภยั 

 

หมวดท่ี 2 เงื่อนไขทัว่ไป และข้อก ำหนด 

2.1 สญัญำประกนัภยั 
สญัญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอ  

เอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิม่เติม (ถ้าม)ี ที่ผู้เอาประกนัภยัลงลายมอืชื่อให้ไว้เป็นหลกัฐานในการตกลงรบั
ประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บรษิทัจงึไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห้ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัรู้อยู่แล้ว แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรอื
รูอ้ยู่แลว้ในขอ้ความจรงิใดแต่ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไม่แจ้งให้บรษิทัทราบ ซึ่งหากบรษิทัทราบขอ้ความจรงิ
นัน้ ๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึน้หรอืบอกปัด ไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันี้
จะตกเป็นโมฆยีะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได้ 

บรษิทัจะไม่ปฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้น
เอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสญัญำและกำรเปล่ียนแปลงข้อควำมในสญัญำประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกนัภยันี้ รวมทัง้ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกนัเป็นสญัญา

ประกนัภยั การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสญัญาประกนัภัยจะต้องได้รบัความยินยอมจากบรษิัทและได้
บนัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืในเอกสารแนบทา้ยแลว้จงึจะสมบูรณ์ 
2.3 ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลา  
เอาประกนัภยั 
  2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริม่ต้นก่อน 
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ผู้เอาประกันภัย
เดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนั
สิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี)  
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          2.3.2 ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้  
โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสุดไม่เกนิ 184 วนั  

ระยะเวลาเอาประกนัภยัอาจมกีารขยาย/ก าหนดเป็นอย่างอื่น ขึน้อยู่กับแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง/
เอกสารแนบทา้ย  

2.4 กำรแจ้งและกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทั

ทราบถงึความสูญเสยีหรอืความเสยีหายโดยไม่ชกัช้า ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติต้องแจ้งให้บรษิทัทราบทนัท ีเวน้
แต่จะพสิูจน์ไดว้่ามเีหตุจ าเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจแจ้งใหบ้รษิทัทราบในทนัทไีด้ แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าที่จะ
กระท าไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าว
แลว้แต่กรณีจะตอ้งสง่หลกัฐานหรอืเอกสารตามทีร่ะบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรอืเอกสารแนบทา้ยแต่ละ
ขอ้ และเอกสารเพิม่เตมิอื่น ๆ ตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บรษิทัภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวโ้ดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป   
หากแสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีไ่ม่สามารถส่งเอกสารหรอืหลกัฐานได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแต่ได้ส่ง
โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีส่ามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย ์
บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าที่

จ าเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมสีทิธทิ าการชนัสตูรพลกิศพในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย
โดยค่าใชจ่้ายของบรษิทั 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัไม่ยนิยอมให้บรษิทัตรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจ
วนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเพือ่ประกอบการพจิารณาจ่ายค่าทดแทนนัน้ บรษิทัสามารถปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครอง 
แก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้ 

2.6 กำรจ่ำยค่ำทดแทน 

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัหลกัฐานแสดงความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์  
สว่นค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกรอ้งเพื่อใหบ้รษิทัชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยั  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอกีได้ 
ตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบรษิทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บรษิทัจะรบัผดิ
ชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กีในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายทัง้นี้นบัแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ 
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2.7  กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.7.1 ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2.7.2 ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอก

เลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดภ้ายหลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.7.3 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี  (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัท 

ต่างสามารถใชส้ทิธใินการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ ดงันี้ 
2.7.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัท
ทราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  โดยหกัเบี้ยประกันภัยส าหรบัระยะเวลาที่
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามสว่น 

2.7.3.2 ผู้เอาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้ โดยการแจ้งให้บรษิัท
ทราบเป็นหนังสอื และมสีทิธไิด้รบัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้ังต่อไปนี้  

ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 
ระยะเวลำประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
รอ้ยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้นี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดกต็ามต้องเป็น 

การบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีงสว่นหนึ่งสว่นใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้
2.8 กำรระงบัข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 

ในกรณีที่มขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแย้ง หรอืขอ้เรยีกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้
ระหว่างผู้มสีทิธเิรยีกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับรษิทั และหากผู้มสีทิธเิรยีกร้องประสงค์และเหน็ควรยุติ 
ขอ้พพิาทนัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามระเบยีบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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2.9 เงื่อนไขบงัคบัก่อน 
  บรษิทัจะรบัผดิชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ เมื่อผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอื
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.10 สกลุเงินตรำและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นในต่ำงประเทศ 
    หากค่าทดแทนที่พงึจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้เป็นสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิัทจะจ่าย  
ค่าทดแทนเป็นเงนิบาทไทย โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศตามวันที่ระบุในใบเสร็จรบัเงนิ 
เอกสารหลกัฐานที่ใช้เรยีกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ /หรอืเอกสารแนบท้ายนัน้ ๆ 
2.11 กำรเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
    หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบรษิ ัทว่าผู ้เอาประกนัภยัได้กระท าการโดยทุจรติเพื่อให้
ตนเองหรอืผู้อื่นได้รบัประโยชน์จากการประกนัภยันี้ บรษิัทจะไม่รบัผดิส าหรบัการเรยีกร้องจ านวนเงนิค่า
ทดแทนจากการกระท าดงักล่าวขา้งต้น และบรษิัทมสีทิธิบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยันี้ ด้วยการส่งหนังสอื
บอกกล่าวและให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัสิ้นผลบงัคบัในทนัที บรษิัทจะไม่คนืเบี้ยประกนัภยั  
2.12 กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั 
    กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะอยู่ภายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย 
2.13 กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอตัโนมติั 

    หากกรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้สุดในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัยงัอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่นไขที่ระบุ
ดงัต่อไปนี้ 

    2.13.1 เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดที่ 
ผูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย สภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอืการนดัหยุดงานโดย
ลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะหรอืการนัดหยุดการปฏบิตังิานอื่นโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให้ 
ไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได ้ความคุม้ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิปอกี 3 
วนัต่อเนื่องกนันบัจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
    2.13.2 ผู้เอาประกนัภยัได้เขา้รบัการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืถูกกกักนัในต่างประเทศ 
และเหตุผลดงักล่าวนัน้ไดร้บัความคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมไปถงึผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งท าตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ักษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้มีอ านาจ ในกรณีที่ถูกกักกัน ความคุ้มครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิปอกี 30 วนัต่อเนื่องกนันับจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
หรอื ภายใน 48 ชัว่โมงตดิต่อกนัหลงัจากออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานทีก่กักนั นอกจากผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉินไดอ้นุมตักิารขยายระยะเวลาความคุม้ครองไปมากกว่า 48 ชัว่โมงต่อเนื่องกนั ส าหรบัการหาเทีย่วบนิกลบั
หรอืความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดนิทาง เท่านัน้ โดยทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้งยอมรบัเทีย่วบนิแรกที่
ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินหาและยนืยนัให ้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งพยายามกลบัประเทศไทยทนัทเีมื่อมีโอกาส 
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2.14 กำรส้ินสุดควำมคุ้มครองโดยอตัโนมติั 
    การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ จะสิ้นสุดโดยอตัโนมตั ิเมื่อผู้เอาประกนัภยัเสยีชีวติ  

จากสาเหตุอื่นทีไ่ม่รบัความคุ้มครองหรอืถูกจองจ าอยู่ในเรอืนจ าหรอืทณัฑสถาน ซึ่งบรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์หรอืผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได้
ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 
 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
  กำรประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไม่คุ้มครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำดงัต่อไปน้ี (เว้นแต่จะมีกำรระบุคุ้มครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็นกำรเฉพำะ) 

3.1 กำรฆ่ำตวัตำย พยำยำมฆ่ำตวัตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
3.2 สงครำม กำรรกุรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศตัรตู่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำย 

คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซ่ึงหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนท่ีอำศยั อยู่ในประเทศเดียวกนั กำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรปฏิวติั กำรรฐัประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก  

3.3 กำรก่อกำรร้ำย 
3.4 กำรกระท ำโดยเจตนำท่ีผิดกฎหมำยของผู้เอำประกนัภยั กำรยึดทรพัย ์กำรยึดหน่วง กำร

ท ำลำย โดยศลุกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืน ๆ กำรฝ่ำฝืนกฎข้อบงัคบัของรฐับำล  
3.5 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรงัสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำก

นิวเคลียร์ใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำร
แตกแยกตวัทำงนิวเคลียรซ่ึ์งด ำเนินติดต่อไปด้วยตวัเอง 

3.6 กำรระเบิดของกมัมนัตภำพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวตัถอุนัตรำย
อ่ืนใดท่ีอำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียรไ์ด้ 

3.7 ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมคัร และเข้ำ
ปฏิบติักำรในสงครำมหรือปรำบปรำม 

3.8 ขณะท่ีเกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตท่ียกเว้นควำมคุ้มครองตำมท่ีระบุไว้ใน
ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี) 

3.9 ขณะท่ีเกิดขึ้นบริเวณแท่นขดุเจำะน ้ำมนั แท่นขดุเจำะก๊ำซธรรมชำติในทะเล หรือเหมือง
ใต้ดิน  

3.10 เม่ือผู้เอำประกนัภยัไม่อยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมแก่กำรเดินทำง และเดินทำงโดยขดัต่อ
ค ำแนะน ำของแพทยผ์ู้ได้รบัอนุญำตให้รกัษำโรค 
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3.11 ผู้เอำประกนัภยัเดินทำงโดยมีจดุประสงคเ์พื่อเข้ำรบักำรรกัษำทำงกำรแพทยท์ุกชนิด 
3.12 กำรเดินทำงท่ีมีกิจกรรมกำรปีนเขำ กำรไต่เขำ กำรเดินป่ำ กำรเท่ียวป่ำ หรืออ่ืน ๆ 

รวมอยู่ในกำรเดินทำง ท่ีอยู่บนระดบัควำมสูงเท่ำกบั หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดบัน ้ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ว่ำผู้เอำประกนัภยัจะสำมำรถจดัหำหลกัฐำนจำกพยำนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัผู้เอำประกนัภัย 
บริษทัทวัร ์หรือไกดน์ ำเท่ียวท่ีพิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรได้รบับำดเจบ็จำกอุบติัเหตุ หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีเกิดขึ้น
ขณะอยู่บนระดบัควำมสูงท่ีต ำ่กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง 

3.13 กำรท่ีผู้เอำประกนัภยักระท ำกำรเก่ียวเน่ืองกบักำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็นสมำชิก
ขององคก์รกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลกัลอบขนยำเสพติด หรือกำรค้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยำเสพติด หรือกำร
ลกัลอบขนอำวธุนิวเคลียร ์อำวธุเคมี หรืออำวธุชีวภำพ 
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หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด ข้อยกเว้นทัว่ไป ข้อตกลงคุ้มครอง และ

เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัทีผู่เ้อาประกนัภยั ต้องช าระ 
บรษิทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงัต่อไปนี้ 
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TA1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. สญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตัง้แต่ข้อมอืหรอืข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 

การสูญเสยีสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวข้างต้น
โดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถ
กลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

2. สญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไม่มทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

3. ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด  ๆ  
ในอาชีพประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันตัง้แต่  3 ชนิดขึ้นไปได้ 
ด้วยตนเอง ทัง้นี้ ปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั  หมายถงึ ความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจหลักประจ าวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็น
เกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกจิดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการเคลื่ อนย้าย เช่น ความสามารถ 
ในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลบัเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ไดร้บัการช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถ 
ในการเดนิหรอืเคลื่อนทีจ่ากหอ้งหนึ่งไปยงัอกีหอ้งหนึ่งได้ดว้ยตนเอง
โดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรอื
ถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบัความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
หรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถใน
การอาบน ้า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้าได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ 
ในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้ รับ 
ความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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(6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใชห้อ้งน ้า
เพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน ้าได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

 
ควำมคุ้มครอง 

  การประกนัภยันี้คุ้มครองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกาย  
ของผู้เอาประกนัภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกดิขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และท าให้ผู้เอาประกนัภยั
เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอื
การบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมและเสยีชวีติเพราะการบาดเจบ็นัน้เมื่อใดกด็ี บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งันี้ 

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

ขอ้บ่งชีท้างการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็น 
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืในกรณีทีไ่ม่มขีอ้บ่งชี้
ทางการแพทย ์แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืนนบัแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

3. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แต่  
ขอ้เทา้ หรอืสญูเสยีสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 
7. 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื 
8. 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
9. 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีส่งูสุดรายการเดยีวเท่านัน้ 
ตลอดระยะเวลาประกนัภยับรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัผลที่เกดิขึ้นตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้

รวมกนัไม่เกนิจ านวนเงนิดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบรษิทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครอง
นี้ยงัไม่เต็มจ านวนเงนิเอาประกนัภยั บรษิทัจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบั
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 
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เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ 
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอบุติัเหตุ (TA1) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่สยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตา หรอืทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. กรณีกำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
1.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ  
1.3 ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐาน  

การเดนิทางของผูเ้อาประกนัภัยหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง 
(ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทางเข้า-ออก 
แทน 

1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยลงลายมอืชื่อ 

1.5 รปูถ่ายการทุพพลภาพ / การสญูเสยีอวยัวะ 
1.6 เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 

2. กรณีกำรเสียชีวิตเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.2 ใบมรณบตัร 
2.3 ส าเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 
2.4 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ 
2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ  “ตาย ” ของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 
2.6  ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐาน  

การเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง 
(ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทางเข้า-ออก 
แทน 

2.7  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัประโยชน์ พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยลงลายมอืชื่อ 

2.8  เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ 
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอบุติัเหตุ (TA1) เท่ำนัน้)  
   กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกำรบำดเจบ็ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยอนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุหรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำดงัต่อไปน้ี 

1. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 
(1) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 

หรือ 
(2) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ

กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 
(3) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั

หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 
2. กำรได้รบัเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ำ ซ่ึง

เกิดจำกบำดแผลท่ีได้รบัมำจำกอบุติัเหตุ 
3. กำรแท้งบุตร เว้นแต่กำรแท้งบุตรนัน้ เป็นผลมำจำกอบุติัเหตุโดยตรง 
4. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่ง

สกีทุกชนิด รวมถึงเจต็สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรกัษำชีวิต) ขณะก ำลงั
ขึ้นหรือก ำลงัลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

5. ขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนท่ีมิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

6. ขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 
7. ขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 
8. ขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะท่ีถกูจบักุม 

หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
9. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัลงมือท ำงำนดงัต่อไปน้ี ช่ำงประปำ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงเครื่องยนต์ 

ช่ำงไม้ ช่ำงทำสี ช่ำงตกแต่งหรือช่ำงก่อสร้ำง หรืองำนท่ีเก่ียวกบักำรติดตัง้ งำนประกอบ บ ำรุงรกัษำ 
หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรือเคร่ืองจกัรไฮโดรลิก หรือท ำงำนในสถำนท่ีมีควำมเส่ียงสูง
หรืองำนใช้แรงงำนอ่ืน ๆ ทัง้น้ีไม่รวมถึงงำนบริหำร งำนควบคุมดูแล งำนขำย หรืองำนประเภทกำร
จดักำรหรืองำนประกอบอำหำร 

10. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัขบัข่ีรถจกัรยำนยนต์โดยไม่มีใบอนุญำตขบัข่ีท่ีถกูต้องตำม
กฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ 

11. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัอยู่ในภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต 
รวมถึงกำรติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธกุรรม 
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TA2 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. การแพทยท์างเลอืก หมายถงึ การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรค  

โดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ 
แผนจนี หรอืวธิกีารอื่นๆ ทีม่ใิช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

2. แพทยแ์ผนไทย หมายถงึ แพทย์ไทยแผนโบราณที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 
ในการรักษาโรคโดยสมุนไพรไทย ซึ่งแพทย์ไทยแผนโบราณ
ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนธุรกิจ นายจ้าง 
ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้เอาประกันภยั หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

3. แพทยแ์ผนจนี หมายถงึ แพทย์ที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรค 
โดยสมุนไพร โดยการฝังเขม็ และการจดักระดูก แพทย์แผนจีน
ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนธุรกิจ นายจ้าง 
ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้เอาประกันภยั หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั  
ไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซึ่งเกดิขึน้ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกนัภยัจนเป็นเหตุให้ต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอื
คลนิิกในต่างประเทศไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรอืผูป่้วยนอก  

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทน ส าหรบัค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึ่งเกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาล 
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิ  
เอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ค่าใชจ่้ายเพือ่การรกัษาพยาบาลทีคุ่ม้ครอง มดีงัต่อไปนี้ 
1. ค่าแพทย์ตรวจรกัษา  เช่น ค่าผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ตรวจรกัษาทัว่ไป ค่าผู้ประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม ท าศลัยกรรมและหตัถการ ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม วสิญัญแีพทย ์ค่าผูป้ระกอบวชิาชพี 
ทนัตแพทย ์ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีอื่น ๆ 

2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเสน้เลอืด ค่าบรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ รวมค่าใชจ่้าย 
ในการแยก จดัเตรยีมและวเิคราะหเ์พือ่การใหโ้ลหติ หรอืสว่นประกอบของโลหติ ค่าตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและ
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พยาธวิทิยา ค่าตรวจวนิิจฉัยทางรงัสวีทิยา ค่าตรวจวนิิจฉัยโดยวธิพีเิศษอื่นๆ รวมถงึค่าแพทยอ์่านผล ค่าใชจ่้าย 
ในการใชห้รอืใหบ้รกิาร อุปกรณ์ของใชแ้ละเครื่องมอืทางการแพทยน์อกหอ้งผ่าตดั วสัดุสิน้เปลอืงทางการแพทย์ 
(เวชภณัฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตดั และอุปกรณ์ในห้องผ่าตดั ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพเิศษระหว่างที่พกัรกัษาตัว 
อยู่ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก 

3. ค่าบรกิารรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรบัการเคลื่อนย้ายผูเ้อาประกนัภยัไปหรอืมาจาก
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย์ 

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์แต่ไม่เกนิกว่า 14 วนั 
5. ค่าห้องพกัผู้ป่วยหนัก หรอืห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถงึค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรอื

สถานพยาบาลเวชกรรม จดัใหส้ าหรบัผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจ าวนั 
6. ค่าอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล เช่น ค่าบรกิารพยาบาล ค่าบรกิารทางการแพทย ์  

ค่าหตัถการทางการแพทย ์  
7. บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจรงิสงูสุดไม่เกนิ 10,000 บาท ตลอด

ระยะเวลาเอาประกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม เพือ่ 
7.1 การรกัษาอาการบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใดๆที่เกี่ยวขอ้ง 

ใน การจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟันปลอม 
7.2 ค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอัน

เนื่องมาจากการรกัษาฟันจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัท าเพื่อใสฟั่นปลอม และฟัน
ปลอม 

8. บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจรงิสูงสุดไม่เกนิ 1,500 บาท ต่อคน  
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้ ในกรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ และจ าเป็นต้องรกัษา  
โดยแพทยแ์ผนไทย หรอื แพทยแ์ผนจนี ยกเวน้การแตกหรอืหกัของกระดกู 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัได้มกีารขอเบกิคนืค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรอื
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากบรษิทั บรษิทัจะชดใชค้่ารกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนที่เกนิ
กว่าจ านวนทีเ่บกิคนืได ้
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล  (TA2) 
เท่ำนัน้)  
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรอืคลนิิกโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา 
3. ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
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4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง
ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย  พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลง
ลายมอืชื่อ 

6. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืต้นฉบบั

ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั  หรอืหน่วยงานอื่น 
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล (TA2) เท่ำนัน้)  

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
2. กำรรกัษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยท่ีเป็นมำตัง้แต่ก ำเนิด 
3. กำรรกัษำตวัเพื่อพกัผ่อนหรือเพื่ออนำมยั กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพกั

ฟ้ืน กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรกัษำใดท่ีมิได้เก่ียวข้องกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย 
4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึงกำร

ติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธกุรรม 
5. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ 
6. กำรรกัษำใดๆ ท่ีเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ ์รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก

ซ้อนจำกกำรตัง้ครรภ ์กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิเครำะห์และกำรรกัษำ) กำรท ำ
หมนัหรือกำรคมุก ำเนิด 

7. กำรรกัษำพยำบำลท่ีไม่ได้เป็นกำรรกัษำแผนปัจจุบนั  รวมถึง กำรแพทย์ทำงเลือก 
(Alternative Treatment) 

8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้ค ำ้ยนั แว่นตำ 
เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพดู (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหวัใจทุกชนิด เก้ำอี้
รถเขน็ เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัอุปกรณ์ดงักล่ำว 

9. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตดัเก่ียวกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีไม่จ ำเป็นอนัเกิดขึ้น
เพื่อหวงัผลก ำไรหรือเพื่อกำรฉ้อโกงจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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10. กำรรกัษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรกัษำสิว ฝ้ำ กระ รงัแค ลดควำมอ้วน ปลูกผม 
หรือกำรรกัษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศลัยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่
เป็นกำรผ่ำตดัตกแต่งท่ีจ ำเป็นต้องกระท ำอนัเป็นผลจำกกำรเกิดอุบติัเหตุเพื่อให้อวยัวะดงักล่ำวสำมำรถ
กลบัมำท ำงำนได้อย่ำงเดิม 

11. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรบริกำรทำงทนัตกรรมหรือเหงือก  
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ

ภำยหลงักำรถกูสตัวท์ ำร้ำย และวคัซีนป้องกนับำดทะยกั ภำยหลงัได้รบับำดเจบ็ 
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดจำกแพทย์ท่ีเป็นผู้เอำประกนัภยัเอง หรือเป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกนัภยั 
14. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 

14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ หรือ 
14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ

กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั

หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 
15. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็

สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร ์ร่มบิน เคร่ืองร่อน ขณะก ำลงัขึ้นหรือก ำลงั
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ (เว้นแต่ 
กำรโดดร่มและกำรด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ ท่ีกระท ำเพื่อรกัษำชีวิต ) 

16. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

17. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำน
ประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

18. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิด 
กำรทะเลำะวิวำท 

19. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะท่ีถกูจบักมุ หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
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TA3 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศไทย 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
การแพทยท์างเลอืก หมายถงึ การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรค  

โดยวธิกีารแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ 
แผนจนี หรอืวธิกีารอื่น ๆ ทีม่ใิช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั  
ได้รบับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกดิขึน้ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัขณะเดนิทางในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ต้องได้รบัการรกัษาต่อเนื่องหรอื
การตดิตามอาการในประเทศไทย โดยจ ากดัระยะเวลาขอรบัการรกัษาพยาบาลดงันี้ 

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เคยรบัการรกัษาพยาบาลส าหรบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ดงักล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งขอรบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 2 วนันบัจาก
วนัทีเ่ดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ต้องไม่เกนิ 5 วนั นับจากวนัที่ได้รบั
การรกัษาพยาบาลเป็นครัง้แรกในประเทศไทย   

บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจรงิสูงสุดไม่เกนิ 2,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม เพือ่ 

1.1 การรกัษาอาการบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟันปลอม 

1.2 ค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการรกัษาฟันจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึค่าใชจ่้ายใด ๆทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟัน
ปลอม 

2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัการรกัษาพยาบาลตัง้แต่อยู่ในต่างประเทศผู้เอาประกนัภยั 
มกี าหนดเวลาไม่เกิน 7 วนันับจากวนัที่เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทยที่จะรบัการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องใน 
ประเทศไทย  

บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายจากการบริการทางทันตกรรมต่อเนื่ องในประเทศไทยที่ 
ผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ช้จ่ายไปจรงิสูงสุดไม่เกนิ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกบัการบรกิารทางทนั
ตกรรมที่ต่างประเทศ (ตามที่ระบุไว้ในขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาล ) จะต้องไม่เกนิ 10,000 
บาทโดยคุม้ครองค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม เพือ่ 
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2.1 การรกัษาอาการบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟันปลอม 

2.2 ค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการรกัษาฟันจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟัน
ปลอม 
    ทัง้นี้ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึ่งเกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาล 
ตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นในประเทศไทย ตามจ านวน
เงนิทีต่อ้งจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัได้มกีารขอเบกิคนืค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรอื  
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากบรษิทั บรษิทัจะชดใชค้่ารกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนที่เกนิ
กว่าจ านวนทีเ่บกิคนืได ้
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศ
ไทย (TA3) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรอืคลนิิกโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา 
3. ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย  พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลง
ลายมอืชื่อ 

6. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
  ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืต้นฉบบั
ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น   
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดิการอื่นใด หรอืจากการประกนัภัยอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ทีม่กีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั  หรอืหน่วยงานอื่น 
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

 การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศไทย (TA3) 
เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
2. กำรรกัษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยท่ีเป็นมำตัง้แต่ก ำเนิด 
3. กำรรกัษำตวัเพื่อพกัผ่อนหรือเพื่ออนำมยั กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพกั

ฟ้ืน กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรกัษำใดท่ีมิได้เก่ียวข้องกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย 
4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะที่เกี่ยวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึง

กำรติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธกุรรม 
5. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์
6. กำรรกัษำใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรค

แทรกซ้อนจำกกำรตัง้ครรภ ์กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิเครำะห์และกำรรกัษำ) กำร
ท ำหมนัหรือกำรคมุก ำเนิด 

7. กำรรกัษำพยำบำลท่ีไม่ได้เป็นกำรรกัษำแผนปัจจุบนั  รวมถึง กำรแพทย์ทำงเลือก 
(Alternative Treatment)  

8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้ค ำ้ยนั แว่นตำ 
เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหวัใจทุกชนิด เก้ำอี้
รถเขน็ เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัอุปกรณ์ดงักล่ำว 

9. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตัดเก่ียวกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วยท่ีไม่จ ำเป็นอัน
เกิดขึ้นเพื่อหวงัผลก ำไรหรือเพื่อกำรฉ้อโกงจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10. กำรรกัษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรกัษำสิว ฝ้ำ กระ รงัแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรกัษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศลัยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้น
แต่เป็นกำรผ่ำตัดตกแต่งท่ีจ ำเป็นต้องกระท ำอันเป็นผลจำกกำรเกิดอุบติัเหตุเพื่อให้อวยัวะดงักล่ำว
สำมำรถกลบัมำท ำงำนได้อย่ำงเดิม 

11. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรบริกำรทำงทนัตกรรมหรือเหงือก  
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ

ภำยหลงักำรถกูสตัวท์ ำร้ำย และวคัซีนป้องกนับำดทะยกั ภำยหลงัได้รบับำดเจบ็ 
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดจำกแพทย์ท่ีเป็นผู้เอำประกนัภยัเอง หรือเป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกนัภยั 
14. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 

14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ หรือ 
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14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 

14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั
หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 

15. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็
สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร ์ร่มบิน เคร่ืองร่อน ขณะก ำลงัขึ้นหรือก ำลงั
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ ท่ีกระท ำเพื่อรกัษำชีวิต ) 

16. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

17. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำน
ประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

18. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้
เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

19. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะท่ีถกูจบักมุ หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  บรษิทัจะก าหนดใหม้ขีอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลในประเทศไทยกต็่อเมือ่ก าหนดให้
ความคุม้ครองการรกัษาพยาบาลแลว้เท่านัน้ 
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TA4 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเคล่ือนย้ำยเพื่อกำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคล่ือนย้ำยกลบัประเทศไทย 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั  
ได้รบับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์ได้  ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัขณะเดนิทางในต่างประเทศ และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีี่
เหมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเห็นหรอืค าแนะน าของผู้ให้บรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินเพื่อท าการรกัษาทาง
การแพทย์ที่เหมาะสม หรอืเพื่อน าผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศไทยหรอืประเทศภูมลิ าเนา  บรษิัทจะชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลบัประเทศไทยหรอืประเทศ
ภูมลิ าเนา โดยตรงใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
ทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

วิธีของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินถูกก าหนดวิธีการ รูปแบบของการ
เคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทางโดยผู้ให้บรกิารช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรอื ทางบก หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื่นทีเ่หมาะสมตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทาง
การแพทย ์ 

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ก าหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัการบริการซึ่งก าหนด และ /หรือจดั
เตรยีมการ โดยผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินส าหรบัการขนส่งหรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เกดิขึน้ตามความจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามที่
ไดร้ะบุไวใ้นทีน่ี้ 

ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินจะเป็นผู้ก าหนดวธิกีารของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉิน รูปแบบของการเคลื่อนยา้ยและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะรวมถงึค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทางอากาศ 
ทางเรอื ทางบก หรอืวธิกีารขนสง่อย่างอื่นทีเ่หมาะสมตามความจ าเป็น 
        ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน คอื  Travel Assist 
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เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำร
รกัษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคล่ือนย้ำยกลบัประเทศไทย (TA4) เท่ำนัน้)  

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
1.1 ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งรบีแจ้งบรษิทั หรอื ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน  ทราบ

โดยทนัท ี 
1.2 ในกรณีผู้เอาประกนัภยับาดเจบ็ในถิน่ทุรกนัดาร ผู้เอาประกนัภยัควรตดิต่อแพทย์ท้องถิ่น 

เพื่อท าการรกัษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลงัจากนัน้ทางผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินจะเป็นผูพ้จิารณาวธิี 
ในการเคลื่อนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์ าหรบัการรกัษาในขัน้ต่อไป 

2. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  

สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.2 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

2.3 เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
  ทัง้นี้  ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวกบัการบรกิารใด ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัแิละจดัการโดยผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื

ฉุกเฉินที่ผู้เอาประกนัภัยหรอืผู้รบัประโยชน์ได้ส ารองจ่ายไปก่อนส าหรบัการบรกิารทัง้หลายเหล่านัน้ ซึ่งไม่
สามารถแจง้ต่อผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินได ้แต่มเีหตุผลอนัสมควรส าหรบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นและไม่สามารถ
ควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในที่ใดทีห่นึ่ง บรษิทัจะชดใชค้่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตามจรงิ แต่ไม่เกนิ
ค่าใช้จ่ายในสภาวะการณ์เช่นเดียวกนัที่ผู้ให้บรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินก าหนด ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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TA5 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศไทย 
 

ควำมคุ้มครอง 
        ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั
เสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน  
และไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ  บริษัทจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจดัการเกี่ยวกับศพ เช่น ค่าหีบศพ การดองศพ การ
ฌาปนกจิศพ ณ สถานทีท่ีเ่สยีชวีติ ค่าใชจ่้ายในการสง่ศพหรอือฐัขิองผูเ้อาประกนัภยักลบัประเทศไทยหรอืประเทศ
ภูมลิ าเนา ซึ่งด าเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน ทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากบรษิทั และเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
โดยตรงกบับรษิทั แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน คอื  Travel Assist 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัที่ได้มกีารส ารองจ่ายไปก่อน บรษิทัจะชดใชค้นืให้แก่  
ผู้รบัประโยชน์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผู้รบัประโยชน์ดงักล่าวเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกบั 
ผูเ้อาประกนัภยั หรอืหากมไิดร้ะบุชื่อผูร้บัประโยชน์ บรษิทัจะชดใชค้นืใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั 
ตามจ านวนค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการบรกิารต่าง ๆ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพ
หรืออฐิักลบัประเทศไทย (TA5) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 

  ทัง้นี้ ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวกบัการบรกิารใด ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัแิละจดัการโดยผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉินที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ร ับประโยชน์ได้ส ารองจ่ายไปก่อนส าหรับการบริการทัง้หลายเหล่านัน้  
ซึ่งไม่สามารถแจ้งต่อผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่มีเหตุผลอันสมควรส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
และไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ดทีห่นึ่ง  บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น 
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ตามจรงิ แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายในสภาวะการณ์เช่นเดียวกันที่ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินก าหนด ทัง้นี้สูงสุด 
ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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TA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉิน 
 

ควำมคุ้มครอง 
        ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ บรษิทัจะชดใชส้ าหรบั
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ว่นตวัระหว่างเกดิเหตุฉุกเฉิน ซึง่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง 
อยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ทัง้นี้สงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำโทรศพัท์ในกรณี
ฉุกเฉิน (TA6) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ใบแจง้รายการค่าใชจ่้ายจากผูใ้หบ้รกิาร ทีร่ะบุถงึเบอร์ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน 
4. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1.  สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรส และพีห่รอืน้อง 
ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผู้เอาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

2.  บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์ 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
1. ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภัยต้องเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวช

กรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัท าใหไ้ม่สามารถ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยได้ และไม่มีสมาชิกของครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยใน
ต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าเดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง
หรอืค่าเดนิทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิรวมทัง้จ่ายค่าที่พกัและค่าอาหารสูงสุดวนัละ 10,000 บาท 
ให้แก่สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัย สูงสุด 2 คน ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เพื่อให้สมาชิกของครอบครวัหรอืเพื่อนของผู้เอา
ประกนัภยัไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ ทัง้นี้หากสมาชกิของครอบครวั หรอืเพือ่นของผูเ้อาประกนัภยั
ทีจ่ะเดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดเ้ดนิทางออกจากประเทศไทย ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางทีเ่กดิขึน้จะต้อง
ไม่เกนิกว่าค่าใชจ่้ายในการเดนิทางจากประเทศไทยไปยงัประเทศนัน้ ๆ ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน หรอืผูแ้ทน
ผูม้อี านาจของผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน อาจเป็นผูด้ าเนินการจดัหาตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั ตัว๋รถไฟ
ชัน้หนึ่งหรอืตัว๋เรอืโดยสารส าหรบัสมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภัยจ านวนสูงสุดไม่เกนิ 2 คน 
ในการเดนิทางไปเยีย่ม 

2. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม  
ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วนั และอาการของผู้เอาประกันภัยท าให้ไม่สามารถ
เคลื่อนยา้ยกลบัประเทศไทยไดแ้ละมสีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ 
บรษิัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกของครอบครวัที่อยู่กบัผู้เอาประกนัภยัในต่างประเทศ จ านวน 2 คน สูงสุดไม่เกิน
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ่้ายต่อไปนี้ 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ ส าหรบัการเลื่อนหรอืเปลี่ยนเที่ยวบนิกลบัประเทศ
ไทย และ 
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2.2 ค่าที่พักและอาหารที่เกิดขึ้นจริง และสมเหตุสมผลส าหรับสมาชิกของครอบครัว  
ผูเ้อาประกนัภยัในช่วงระยะเวลาขณะเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ความคุม้ครองในขอ้นี้ บรษิทัจะจ่ายค่าทีพ่กั
และอาหารตัง้แต่วนัที ่6 ของวนัทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นตน้ไป 

บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายทีจ่่ายไปจรงิส าหรบัการตอ้งอยู่เพือ่การเยีย่มนี้จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไดร้บัการรบัรองโดยแพทยว์่าสามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได ้แต่ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุด
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
  ภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าทดแทน
ส าหรบัผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลไดพ้รอ้มกนัทัง้กรณีในขอ้ 1 และ ขอ้ 
2 ขา้งตน้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ (TA7) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ส าเนาหนังสอืเดินทางของสมาชิกของครอบครวัหรอืเพื่อนที่ระบุถึงการเดินทางไปเยี่ยม 
ผูเ้อาประกนัภยั (กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ใน
ฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัท าใหไ้ม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลบัประเทศไทยได ้และไม่มสีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ) 

4. ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยม  
ผู้เอาประกนัภยั (กรณีที่ผู้เอาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัท าใหไ้ม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลบัประเทศไทยได ้และไม่มสีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ) 

5. รายงานแพทย์ผู้ท าการรกัษาของผู้เอาประกันภัยที่ระบุจ านวนวนัที่เข้ารบัการรกัษาตวั  
ในโรงพยาบาลฐานะผูป่้วยใน 

6. ใบเสร็จรบัเงนิต้นฉบบัส าหรบัค่าเดินทาง ค่าที่พกัและค่าอาหารที่เกิดขึ้นจรงิของสมาชกิ 
ของครอบครวัหรอืเพือ่นทีเ่ดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 

7. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น   
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แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดิการอื่นใด หรอืจากการประกนัภัยอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีารรบัรองยอดเงนิที่ จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่น 
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้  
ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องพักรกัษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
ในฐานะผู้ป่วยในในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย อนัเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น  
อย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกิดขึ้น ตามความจ าเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย ์

บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวน 3,000 บาทต่อวนั
นบัตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน  และในกรณี
ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้ารับการรักษาต่อในประเทศไทย ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวต่อใน
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน และบรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผู้
เอาประกันภัยเป็นจ านวน 1,000 บาทต่อวนั โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลังระยะเวลาที่เข้ารกัษาตัวใน
โรงพยาบาลแลว้   

ทัง้นี้บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนชดเชยรายวนัรวมสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   

หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งต้องเขา้รบัการตรวจรกัษาโดยการผ่าตดัหรอืหตัถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์
ในฐานะผูป่้วยใน แต่เนื่องจากววิฒันาการทางการแพทย์ท าใหก้ารตรวจรกัษานัน้ผู้เอาประกนัภยัไม่จ า เป็นต้อง
พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนัให้แก่ผู้เอาประกันภยั
จ านวนหน่ึงวนั (1 วนั) ส าหรบัการตรวจรกัษาทีเ่กดิขึน้โดยการผ่าตดัหรอืหตัถการ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสลายน่ิว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
2. การตรวจเสน้เลอืดหวัใจโดยการฉีดส ี(Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)  
3. การผ่าตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
4. การผ่าตดัโดยการสอ่งกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
5. การตรวจโดยการสอ่งกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
6. การผ่าตดั หรอืเจาะไซนสั (Sinus  Operations) 
7. การตดักอ้นเน้ือทีเ่ตา้นม (Excision Breast Mass) 
8. การตดัชิน้เน้ือจากกระดกู (Bone Biopsy) 
9. การตดั (Amputation) นิ้วมอืหรอืนิ้วเทา้ 
10. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
11. การเจาะไขกระดกู (Bone Marrow Asipiration) 
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12. การเจาะช่องเยื่อหุม้ไขสนัหลงั (Lumbar Puncture) 
13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 

Paracentesis) 
14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
15. การขดูมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
16. การตดัชิน้เน้ือจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
17. การรกัษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
18. การรกัษาโรคดว้ยรงัสแีกมม่า (Gamma knife) 

                 (บรษิทัสามารถระบุการผ่าตดัหรอืหตัถการเพิม่เตมิได ้ตามววิฒันาการทางการแพทย)์ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบั
กำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8)เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและ 
ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยัและการรกัษา 
3. ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายหรอืส าเนาใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย  พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้องโดยลง
ลายมอืชื่อ 

6.  เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม  (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวั 
ในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
2. กำรรกัษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยท่ีเป็นมำตัง้แต่ก ำเนิด 
3. กำรรกัษำตวัเพื่อพกัผ่อนหรือเพื่ออนำมยั กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพกั

ฟ้ืน กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรกัษำใดท่ีมิได้เก่ียวข้องกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย 
4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิต ประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึงกำร

ติดสำรเสพติด  หรือโรคทำงพนัธกุรรม 
5. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์
6. กำรรกัษำใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ ์รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก

ซ้อนจำกกำรตัง้ครรภ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิเครำะห์และกำรรกัษำ) กำรท ำ
หมนัหรือกำรคมุก ำเนิด 

7. กำรรักษำพยำบำลท่ีไม่ได้เป็นกำรรักษำแผนปัจจุบัน  รวมถึง  กำรรักษำแพทย์
ทำงเลือก (Alternative Treatment) 

8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้ค ำ้ยนั แว่นตำ 
เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 
เก้ำอ้ีรถเขน็ เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัอปุกรณ์ดงักล่ำว 

9. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตดัเก่ียวกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีไม่จ ำเป็นอนัเกิดขึ้น 
เพื่อหวงัผลก ำไรหรือเพื่อกำรฉ้อโกงจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10. กำรรกัษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรกัษำสิว ฝ้ำ กระ รงัแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรกัษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย  กำรศลัยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) 
เว้นแต่เป็นกำรผ่ำตดัตกแต่งท่ีจ ำเป็นต้องกระท ำอนัเป็นผลจำกกำรเกิดอุบติัเหตุเพื่อให้อวยัวะดงักล่ำว
สำมำรถกลบัมำท ำงำนได้อย่ำงเดิม 

11. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรบริกำรทำงทนัตกรรมหรือเหงือก 
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ

ภำยหลงักำรถกูสตัวท์ ำร้ำย และวคัซีนป้องกนับำดทะยกัภำยหลงัได้รบับำดเจบ็ 
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดจำกแพทย์ท่ีเป็นผู้เอำประกนัภยัเอง หรือเป็น

บิดำ มำรดำคู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกนัภยั 
14. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 

14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 
หรือ 
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14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 

14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั
หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 

15. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็
สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร ์ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะก ำลงัขึ้นหรือก ำลงั
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ ท่ีกระท ำเพื่อรกัษำชีวิต ) 

16. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

17. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำน
ประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

18. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้
เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

19. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะท่ีถกูจบักมุ หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
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TA9 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำวก์ลบัประเทศไทย 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรส และพีห่รอืน้อง 

ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผู้เอาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์ 
 
ควำมคุ้มครอง 
        ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ต้องเข้ารกัษาตัว  
ในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการ
เจบ็ป่วยซึ่งเกดิขึ้นในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และไม่มสีมาชกิของครอบครวัหรอืผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติ
ภาวะอยู่กบัผูเ้ยาวท์ีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ของผูเ้อาประกนัภยัทีอ่อกเดนิทางจากประเทศไทยไปพรอ้มกบัผู้
เอาประกนัภยัและอยู่ในก าหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) เดียวกนั บรษิัทจะจ่ายค่าที่พกัและค่าอาหาร
สูงสุดวนัละ 10,000 บาท ค่าเดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง 
ตามค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริงให้แก่สมาชกิของครอบครวัของผู้เอาประกนัภยัหนึ่งคน เพื่อร่วมเดนิทางพร้อมกบั
ผู้เยาว์นัน้กลบัมายงัประเทศไทย ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์ 
กลบัประเทศไทย (TA9) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
4. ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
5. ก าหนดการเดนิทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้อาประกนัภยัและผูเ้ยาว ์
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6. รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
7. ใบเสร็จรบัเงนิต้นฉบบัส าหรบัค่าเดินทาง ค่าที่พกัและค่าอาหารที่เกิดขึ้นจรงิของสมาชกิ 

ของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์
8. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยร ายอื่น   
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐัหรอืสวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ 
ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น  
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA10 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิกกำรเดินทำง 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม  

1. สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรส และพีห่รอืน้อง 
ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผู้เอาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

2. การบาดเจบ็สาหสัหรอืการ
เจบ็ป่วยหนกั 

หมายถงึ การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักที่ได้รับการรักษา 
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 
และวินิจฉัยว่าการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยหนักนัน้เป็น
อนัตรายแก่ชวีติ 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกนัภัยนี้  
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจากการเลื่อนหรอืการบอก
เลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัซึ่งเกดิขึ้นภายใน 30 วนั ก่อนวนัออกเดนิทางจากประเทศไทย (ยกเว้นสาเหตุ 
ตามขอ้ 5 และ 6) และเกดิขึน้ภายหลงัจากทีส่ญัญาประกนัภยัมผีลบงัคบัแลว้ อนัมสีาเหตุมาจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ ไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วย ทีไ่ดร้บัการยนืยนัจากแพทย์
ว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่สมควรเดนิทางตามก าหนดการ 

2. สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือ  
การเจบ็ป่วยหนกั ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการได้ 

3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายใด ๆ จากศาล 
4. การเกดิการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบนิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ทีเ่กดิขึน้ 

ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภยั ท าให้ไม่สามารถเดินทาง  
ตามก าหนดการได ้

5. เมื่อทีพ่กัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัที่ใช้เป็นที่อยู่อาศยัในประเทศไทยได้รบัความเสยีหาย
ร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ ภายใน  1 สปัดาห์ ก่อนวนัออกเดินทางท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่
สามารถเดนิทางตามก าหนดเวลาได ้

6. เหตุการณ์ใด ๆ ที่น าไปสู่การปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง ภายใน 1 สัปดาห ์
ก่อนวนัออกเดนิทางท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดเวลาได ้
 ค่าทดแทนที่บรษิัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้ ได้แก่ เงนิมดัจ า   ค่า
เดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผู้เอาประกนัภยัได้จ่ายไปล่วงหน้า และ /หรอืค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
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ประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย เฉพาะความสญูเสยีหรอืความเสยีหายซึง่ไม่ไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น 
บรษิทัจะชดใชใ้หต้ามความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทัง้นี้ ความคุ้มครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกดิการเลื่อนหรอืการบอกเลิกการเดินทางนัน้ และผู้เอำประกนัภยัคนใดคนหน่ึง 
ไม่อำจเรียกร้องค่ำทดแทนส ำหรบัข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิก
กำรเดินทำง ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน 
และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเม่ือกำรเดินทำงหยุดชะงกั (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกนัได้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเลื่อนหรือ
กำรบอกเลิกกำรเดินทำง (TA10) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.  ใบเสรจ็รบัเงนิจากบรษิทัทวัร์ หรอืสายการบนิ ค่าที่พกั อาหาร ซึ่งระบุจ านวนเงนิที่เรยีก

เกบ็ และเอกสารการไดร้บัการคนืเงนิ หรอืเอกสารทีร่ะบุว่าไม่สามารถคนืเงนิได ้
3.  ใบรับรองแพทย์ (กรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือ 

การเจบ็ป่วยของผูเ้อาประกนัภยั การบาดเจบ็สาหสัหรอืการเจบ็ป่วยหนกัของสมาชกิของครอบครวั) 
4.  ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสยีชวีติของผู้เอาประกนัภยัหรอืสมาชกิของครอบครวัของ  

ผูเ้อาประกนัภยั) 
5. เอกสารทางกฎหมายทีแ่สดงความสมัพนัธ์ในครอบครวั เช่น ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาสูติ

บตัร ทะเบยีนสมรส (กรณีที่บุคคลในครอบครวัเจบ็ป่วย หรอืประสบอุบตัเิหตุ หรอืเสยีชวีติ และเป็นสาเหตุให ้
ตอ้งมกีารบอกเลกิการเดนิทาง) 

6. เอกสารหมายเรยีกจากศาล (กรณีไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายใด ๆ 
จากศาล) 

7. หนังสอืรบัรองจากสายการบนิ (กรณีการเกดิการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบนิ หรอื
กรณีเหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง) 

8. ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ และส าเนาทะเบยีนบา้นทีเ่กดิเหตุ (กรณีที่
พกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัในประเทศไทยไดร้บัความเสยีหายรา้ยแรงจากเหตุไฟไหม้  หรอื
ภยัธรรมชาต)ิ 
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9. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง
ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
  ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั
ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จ 
ทีม่กีารรบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิก
กำรเดินทำง (TA10) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรเลื่อนหรือกำร
บอกเลิกกำรเดินทำงอนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรควบคมุ หรือกฎข้อบงัคบัของรฐับำล  
2. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์
3. กำรยกเลิกหรือกำรเล่ือนกำรเดินทำงท่ีผู้เอำประกนัภยัทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรขอเอำ

ประกนัภยัน้ี 
4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึงกำร

ติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธกุรรม 
5. กำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยของผู้ เอำประกันภัย หรือผู้ เอำประกันภัยถูกด ำเนิน

คดีอำญำ 
6. กำรล้มละลำย กำรขำดสภำพคล่องในกำรช ำระหน้ีสิน หรือกำรขำดกำรช ำระหน้ีสิน

ของบริษทัจดักำรท่องเท่ียวหรือผู้ท ำกำรขนส่งอนัเป็นสำเหตุให้มีกำรบอกเลิกกำรเดินทำง 
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์

ประกนัภยัอ่ืนท่ียงัมีผลบงัคบั หรือโครงกำรของรฐับำล หรือกำรท่ีจะได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ 
โรงแรม สำยกำรบิน บริษทัจดักำรท่องเท่ียว หรือผู้ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักำรเดินทำง อำหำร และ
ท่ีพกั 

8. ผู้เอำประกนัภยัท ำประกนัภยัน้ีล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัออกเดินทำง (ยกเว้น
กรณีกำรเสียชีวิตจำกอบุติัเหตุ หรือกำรบำดเจบ็สำหสัจำกอุบติัเหตุของผู้เอำประกนัภยั หรือสมำชิกของ
ครอบครวั) 
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TA11 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา 
มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

2. การบาดเจบ็สาหสั 
          หรอืการเจบ็ป่วยหนัก 

หมายถงึ การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักที่ได้รับการรักษา 
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและ
วินิจฉัยว่าการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักนั ้นเป็น
อนัตรายแก่ชวีติ 

3. ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกดิจากอนัตรายทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบดิ  
แผ่นดนิไหวหรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั สนึาม ิ

 
ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  หากจ านวนวนัเดนิทาง
ของผูเ้อาประกนัภยัถูกลดจ านวนลงภายหลงัจากไดเ้ริม่ต้นเดนิทางและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดนิทางกลบัประเทศ
ไทยก่อนก าหนดเนื่องจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าการ
เดนิทางต่ออาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติและท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ 

2. สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางเสียชีวิตหรือได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือ  
เจบ็ป่วยหนกั ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้

3. เครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี้ 
4. ภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่อยู่ ในแผนการเดินทาง ท าให้ผู้เอาประกันภัย 

ไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการต่อไปได ้
5. การนดัหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมอืงทีไ่ม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ 

การควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั ซึง่เกดิขึน้ ณ สถานทีท่ีอ่ยู่ในแผนการเดนิทาง หรอื 
6. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย ์
7. เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง 

  บรษิัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ 
ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางที่เพิม่ขึ้นโดยทางเครื่องบนิ ทางบก หรอืทางเรอื  
(ค่าโดยสารชัน้ประหยัด) และค่าที่พักที่เกิดขึ้น และ/หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า ที่ผู้เอาประกันภัย  
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ต้องถูกริบมัดจ าหลังจากเริ่มต้นการเดินทางอันเป็นผลมาจากสาเหตุข้างต้น แต่ไม่รวมถึงค่าตัว๋เครื่องบิน  
หรอืค่าเดนิทางใด ๆ ส าหรบัการเดนิทางกลบัประเทศไทยตามก าหนดการเดมิ 

ทัง้นี้ ความคุ้มครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการลดวนัเดนิทางนัน้ และผู้เอำประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อำจเรียกร้องค่ำ
ทดแทนส ำหรบัข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ี
เคร่ืองบิน ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิกกำรเดินทำง  และ
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเม่ือกำรเดินทำงหยุดชะงกั (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกนัได้ 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลด
จ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน (TA11) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาตัว๋เครื่องบนิล่าสุดทีซ่ือ้ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ 
3. ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทาง 
เขา้-ออก แทน 

4. ส าเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกัน  
ที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า -ออกผ่านระบบ
อตัโนมตัโิปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดนิทางเข้า-ออก (กรณีต้องลดจ านวนวนัเดินทาง
เนื่องจากสมาชกิของครอบครวัหรอืเพือ่นร่วมเดนิทางเสยีชวีติหรอืไดร้บัการบาดเจบ็สาหสัหรอืเจบ็ป่วยหนกั) 

5. ใบรบัรองแพทย์ (กรณีที่ต้องลดจ านวนวันเดินทางเนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้รับการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และกรณีการบาดเจ็บสาหัส  หรือเจ็บป่วยหนักของสมาชิกของครอบครัว  หรือ 
เพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนั) 

6. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสยีชีวติของผู้เอาประกนัภยัหรอืสมาชิกของครอบครวัหรอื 
เพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนั) 

7. เอกสารทางกฎหมายทีแ่สดงความสมัพนัธ์ในครอบครวั เช่น ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาสูติ
บตัร ทะเบยีนสมรส (กรณีที่บุคคลในครอบครวัเจบ็ป่วย หรอืประสบอุบตัเิหตุ หรอืเสยีชวีติ และเป็นสาเหตุให้  
ตอ้งมกีารลดจ านวนวนัเดนิทาง) 

8. เอกสารหลกัฐานการแสดงว่าเป็นผูร้่วมเดนิทาง (กรณีเสยีชวีติหรอืไดร้บัการบาดเจบ็สาหสั
หรอืเจบ็ป่วยหนกัของเพือ่นร่วมเดนิทางและเป็นสาเหตุใหต้อ้งมกีารลดจ านวนวนัเดนิทาง) 
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9. หนังสือรับรองการถูกกักด่านกักกันเชื้อโรค (กรณีการถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตาม
ค าแนะน าของแพทยแ์ละเป็นสาเหตุใหต้อ้งมกีารลดจ านวนวนัเดนิทาง) 

10. หนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ (กรณีเครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี ้หรือเหตุการณ์
ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง) 

11. หลกัฐานการเกดิภยัธรรมชาตซิึ่งเกดิขึ้น ณ สถานทีท่ีอ่ยู่ในแผนการเดนิทาง (กรณีเกดิภยั
ธรรมชาต ิท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการต่อไปได)้ 

12. ส าเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินเดิม และส าเนาบัตรโดยสาร เครื่ องบินล่ าสุดที่ซื้ อ  
พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีเ่กดิขึน้จากการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครื่องบนิ 

13. ใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับ ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลดจ านวนวนัเดินทาง รวมถึง  
การจีเ้ครื่องบนิ  และเอกสารการไดร้บัการคนืเงนิ หรอืเอกสารทีร่ะบุว่าไม่สามารถคนืเงนิได ้

14. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง 
รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน (TA11) เท่ำนัน้) 
        กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำงอนัเกิดจำก
หรือสืบเน่ืองจำก โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์
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TA12 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเม่ือกำรเดินทำงหยุดชะงกั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ

น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา 
มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

 
ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ในกรณีทีก่ารเดนิทาง  
ของผูเ้อาประกนัภยัถูกขดัขวางและผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามตารางทีก่ าหนดไว ้หรอืยงัคงต้องอยู่
ต่อในต่างประเทศก่อนทีจ่ะเดนิทางกลบัประเทศไทยตามก าหนดการเดมิโดยตรงจากประเทศนัน้ อนัเน่ืองจาก 

1. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย ์
2. ผูเ้อาประกนัภยั สมาชกิของครอบครวัหรอืเพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนัตอ้งเขา้รบัการรกัษา

ตวัในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั หรอื
น้อยกว่า 5 วนัแต่แพทยม์คี าแนะน าว่าไม่ควรเดนิทาง 

   บรษิัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ 
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ดงันี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางกลบัประเทศไทยที่เพิม่ขึ้นโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทาง  
โดยรถไฟชัน้หนึ่ง ค่าเดินทางทางเรอื หรอืรถโดยสารสาธารณะที่มตีารางเดินทางแน่นอน แต่ไม่รวมถึงการ
เดนิทางโดยรถแทก็ซี ่

2. เงนิมดัจ าค่าเดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า และ/หรอืค่าทีพ่กั ทีผู่เ้อาประกนัภยัจ่ายไปล่วงหน้า  
ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย หรือที่ผู้เอาประกันภัยต้องถูกริบมัดจ าหลังจากเริ่มต้นการเดินทาง  
อนัเป็นผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำร
เดินทำงหยุดชะงกั (TA12) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
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2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง
ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ส าเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วม เดินทางไปด้วยกัน 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อ (กรณีการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหยุดชะงกัเนื่องจากสมาชกิ
ของครอบครวัหรอืเพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนัตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล) 

4. ส าเนาหนังสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนร่วมเดนิทางไปด้วยกนัหน้าทีม่ี 
ตราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ 
โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทางเข้า-ออก (กรณีการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
หยุดชะงักเนื่องจากสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล) 

5. หนังสอืรบัรองการถูกกกัด่านกกักนัเชื้อโรค หรอืใบรบัรองแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยั (กรณี
การเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหยุดชะงกัเนื่องจากการถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย)์ 

6. ใบรบัรองแพทยข์องสมาชกิของครอบครวัหรอืเพือ่นทีเ่ดนิทางไปดว้ยกนั (กรณีการเดนิทาง
ของผู้เอาประกันภัยหยุดชะงกัเนื่องจากสมาชิกของครอบครวัหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับ  
การรกัษาตวัในโรงพยาบาล) 

7. ส าเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินเดิม และส าเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินล่ าสุดที่ซื้ อ  
พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีเ่กดิขึน้จากการเดนิทางหยุดชะงกั 

8. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น  
โดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หน่ึง ค่าเดนิทางทางเรอื หรอืรถโดยสารสาธารณะ 

9. ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบั ส าหรบัเงนิมดัจ าค่าเดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า และ/หรอืค่าทีพ่กั ที่ 
ผู้เอาประกนัภยัจ่ายไปล่วงหน้าก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย และเอกสารการได้รบัการคนืเงนิ หรอื
เอกสารทีร่ะบุว่าไม่สามารถคนืเงนิได ้

10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น   
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดิการอื่นใด หรอืจากการประกนัภัยอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่น  
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA13 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง 
 

ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้  
ใหค้วามคุม้ครองความล่าช้าในการออกเดนิทางของยานพาหนะสาธารณะทีผู่้เอาประกนัภยัได้เตรยีมการไว้ว่า  
จะใช้เดินทางออกนอกประเทศไทยหรือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเทศ โดย
ค านวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดินทางเดิมกบัเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะนัน้สามารถออก
เดนิทางได้จรงิหรอืเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะทดแทนออกเดินทางได้แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งเกิด
ความล่าชา้เป็นเวลาตัง้แต่ 6 ชัว่โมงตดิต่อกนั เนื่องจากสภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอื
การนัดหยุดงานโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะหรือการนัดหยุดการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของ
ยานพาหนะสาธารณะทีท่ าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้

บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
ส าหรบัการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน้ทุกเวลา 6 ชัว่โมงเตม็ต่อเนื่องของความล่าช้า แต่ไม่เกนิจ านวน 
เงนิเอาประกนัภยัทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำร
เดินทำง (TA13) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ตัว๋เครื่องบนิ และ Boarding Pass หรอืหลกัฐานทีร่ะบุระยะเวลาการเดนิทาง 
4. หนังสอื เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นใด ทีย่นืยนัจากสายการบนิ บรษิทัผูข้นส่ง ท่าอากาศยาน 

หรอืผู้มอี านาจรบัผดิชอบต่อการเดินทางเที่ยวนัน้ ระบุถึงสาเหตุของการเดินทางล่าช้าในการเดินทาง  หรอื
ระยะเวลาของการล่าชา้ 

5. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได ้ 
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง 
(TA13) เท่ำนัน้) 
   กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองกำรล่ำช้ำของเคร่ืองบินหรือ
ยำนพำหนะสำธำรณะ อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. กำรล่ำช้ำจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 
1.1 ผู้เอำประกนัภยัไม่ได้รำยงำนตวักบัสำยกำรบินหรือบริษทัยำนพำหนะสำธำรณะ

ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
1.2 กำรนัดหยุดงำน หรือกำรประท้วงของพนักงำนหรือลูกจ้ำงสำยกำรบินหรือของ 

ท่ำอำกำศยำน หรือบริษัทยำนพำหนะสำธำรณะ ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัขอเอำ
ประกนัภยักำรเดินทำงน้ี 

1.3 กำรล่ำช้ำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกบริกำรของสำยกำรบินหรือบริษทัยำนพำหนะ
สำธำรณะ โดยค ำสัง่หรือค ำแนะน ำจำกรฐับำลประเทศนัน้ ๆ 

1.4 ควำมล่ำช้ำท่ีผู้เอำประกนัภยัได้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรขอเอำประกนัภยั 
2. ในกรณีท่ีผู้เอำประกนัภยัถกูสำยกำรบินปฏิเสธกำรขึ้นยำนพำหนะสำธำรณะด้วย

สำเหตุใด ๆ กต็ำม 
3. ในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรยำนพำหนะสำธำรณะท่ีผู้เอำประกนัภยัจะใช้เดินทำง ได้มีกำร

แจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิก ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 24 ชัว่โมงจำกตำรำงเวลำเดินทำงเดิมและผู้เอำ
ประกนัภยัได้รบักำรแจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิกดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแล้ว 
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TA14 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำรเคร่ืองบินอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบินจ ำหน่ำยบตัรโดยสำร
เกินจ ำนวนท่ีนัง่ 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ในกรณีที่ผู้เอา
ประกนัภยัได้มกีารจองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้าและพลาดการโดยสารเครื่องบนิส าหรบัการออกนอกประเทศไทย
หรอืเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยรวมถงึการเดนิทางในต่างประเทศ  อนัเน่ืองมาจากสายการบนิมกีารจ าหน่ายบตัร
โดยสารเกินจ านวนที่นัง่ ซึ่งได้รับการยืนยันการจองจากสายการบินแล้วและสายการบินไม่มียานพาหนะ
ทางเลอืกอื่นใดเพื่อทีจ่ะใหผู้เ้อาประกนัภยัใช้โดยสารทดแทนได้ภายในระยะเวลาตัง้แต่ 6 ชัว่โมง ตดิต่อกนัโดย
ค านวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดนิทางเดมิกบัเวลาจรงิทีผู่เ้อาประกนัภยัออกเดนิทาง บรษิทัจะ
จ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั แต่ไม่เกินจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัทีต่ามระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   ผลประโยชน์ตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีจะจ่ำยเพียงเหตุกำรณ์เดียวท่ีเกิดขึ้นต่อกำร
เดินทำงออกจำกประเทศไทยในแต่ละครัง้เท่ำนัน้ 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เคร่ืองบินอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบินจ ำหน่ำยบตัรโดยสำรเกินจ ำนวนท่ีนัง่ (TA14) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. บตัรโดยสารเครื่องบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
4. หนังสือรับรองการพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบินจ าหน่าย  

บตัรโดยสารเกนิจ านวนทีน่ัง่ 
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA15 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียนเส้นทำงกำรบิน 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด 

แผ่นดนิไหว หรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั  สนึาม ิ
ควำมคุ้มครอง 

   ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ ระหว่างการเดินทาง
ของผู้เอาประกนัภัยตามก าหนดการเดินทางตามตารางบินปกติที่ระบุไว้ และเครื่องบินล าที่ผู้เอาประกันภัย
โดยสารต้องท าการเปลี่ยนเสน้ทางการบนิไปแวะจอดสนามบนิอื่นและบนิกลบัมายงัสนามบนิอนัเป็นจุดหมาย
ปลายทางในภายหลงั อนัเน่ืองมาจาก 

1. เหตุการณ์ดงันี้ 
1.1 ภยัธรรมชาต ิ 
1.2 การแพร่ระบาดหรอืโรคระบาดตามทีป่ระกาศโดยองคก์รอนามยัโลก 
1.3 การเกดิอุบตัเิหตุในโรงงานอุตสาหกรรมทีร่า้ยแรง 
1.4 ความไม่สงบในบ้านเมือง การประท้วง อันเป็นผลให้มีการยกเลิกการให้บริการ  

ตามตารางการบินของสายการบิน หรอืรฐับาลที่เกี่ยวข้องได้มคี าสัง่ห้ามเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่
จ าเป็น 

1.5 การนัดหยุดงานโดยลูกจ้างของสายการบินอันเป็นผลให้มีการยกเลิกการให้บริการ 
ของสายการบนิตามตารางการบนิ 

1.6 เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง หรอื 
2. สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื 
3. เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ 
เป็นผลท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามตารางการบินที่ระบุไว้และถึงที่หมาย  

ตามก าหนดการล่าช้าเป็นเวลาตัง้แต่ 6 ชัว่โมงติดต่อกัน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างเวลาที่เดินทางถึง
จุดหมายปลายทางตามตารางเวลาเดมิกบัเวลาจรงิทีเ่ดนิทางไปถงึจุดหมายปลายทาง บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทน
ส าหรบัการเดินทางล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน ให้กับผู้เอาประกนัภัยทุกเวลา 6 ชัว่โมงเต็ม
ต่อเนื่องของการล่าชา้นัน้ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัจะไม่จ่ำยค่ำทดแทนส ำหรบักำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียน
เส้นทำงกำรบินให้กบัผู้เอำประกนัภยัส ำหรบัเหตุกำรณ์ 1.1 – 1.6 ข้ำงต้นหรือสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรบิน ซ่ึงได้มีกำรประกำศให้ทรำบอย่ำงแพร่หลำยก่อนหรือในขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัด ำเนินกำร



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                

 Policy Wording TG International Extra - Individual - 03/22 v.2 
     © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 50 

จองบตัรโดยสำรล่วงหน้ำส ำหรบักำรเดินทำงหรือตกลงเข้ำท ำประกนัภยัน้ี แล้วแต่ว่ำเหตุกำรณ์ใด
เกิดขึ้นหลงัสุด 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ชดเชยกำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำก
กำรเปล่ียนเส้นทำงกำรบิน (TA15) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. บตัรโดยสารเครื่องบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
4. หนังสอืรบัรองความล่าช้าของบรษิัทขนส่งหรอืสายการบิน ที่ระบุถงึสาเหตุของการล่าช้า

เนื่องจากการเปลีย่นเสน้ทางการบนิ 
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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TA16 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน 
 

ควำมคุ้มครอง 
 ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้  หากผู้เอาประกันภยั 
พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศส าหรบัการเดินทางทางเครื่องบิน รถไฟ หรอืเรอืเดินทะเล ที่ได้ยนืยนัการ
เดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้าของ
เครื่องบนิ รถไฟ หรอืเทีย่วเรอืทีเ่ดนิทางมายงัจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนัน้และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื่นที่
จะออกเดนิทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา 6 ชัว่โมง โดยค านวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเ่ดนิทางมาถงึจุดเปลี่ยน
ถ่ายยานพาหนะ กบัเวลาจรงิทีผู่เ้อาประกนัภยัออกเดนิทางจากจุดเปลีย่นถ่าย 
 บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรบัการพลาดการต่อยานพาหนะนัน้ทุกเวลา 6 ชัว่โมงเต็มของความล่าช้าในการรอยานพาหนะทดแทน ณ 
จุดเปลีย่นถ่าย แต่ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำร
ต่อเท่ียวบิน (TA16) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. หนังสอื เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นใด ทีย่นืยนัจากสายการบนิ บรษิทัผูข้นส่ง ท่าอากาศยาน 

หรอืผูม้อี านาจรบัผดิชอบต่อการเดนิทางเทีย่วนัน้ ระบุถงึสาเหตุของการพลาดการต่อเทีย่วบนิ 
3. ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

4. ส าเนาตัว๋เครื่องบนิ 
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้   
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน 
(TA16) เท่ำนัน้) 
  กำรประกนัภยัน้ีไม่คุ้มครองกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบินหรือยำนพำหนะสำธำรณะ อนัเกิดจำก
หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้เอำประกนัภยัพลำดกำรเดินทำง ณ จุดท่ีออกเดินทำงครัง้แรก ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด 
ๆ กต็ำม 

2. ควำมล่ำช้ำท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกบริกำรของสำยกำรบิน โดยค ำสัง่หรือค ำแนะน ำจำก
รฐับำลของประเทศใด ๆ ซ่ึงท ำให้เกิดกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบินหรือยำนพำหนะสำธำรณะ 

3. ผู้เอำประกนัภยัไม่ได้รำยงำนตวักบัสำยกำรบินภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
4. ในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรยำนพำหนะสำธำรณะท่ีผู้เอำประกนัภยัจะใช้เดินทำง ได้มีกำร

แจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิก ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 24 ชัว่โมงจำกตำรำงเวลำเดินทำงเดิมและผู้เอำ
ประกนัภยัได้รบักำรแจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิกดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแล้ว 
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TA17 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ การประกนัภยันี้ให้ 
ความคุ้มครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
เนื่องจากความผิดพลาดหรือส่งไปผิดสถานที่หรือสูญหายชัว่คราวของผู้ขนส่งเป็นเวลาเกินกว่า 6 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางมาถงึจุดรบักระเป๋าเดนิทาง ณ จุดหมายปลายทางในต่างประเทศ  
   บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการล่าช้าของกระเป๋าเดนิทางใหแ้ก่ผู้เอาประกนัภยัส าหรบัการ
ล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทางทุก ๆ 6 ชัว่โมงเต็มต่อเนื่องของการล่าช้า แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัรวมตามที่
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
    
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของ
กระเป๋ำเดินทำง (TA17) เท่ำนัน้) 

1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  

สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
1.2 จดหมายรบัรองจากสายการบนิยนืยนัการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 
1.3 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

1.4 เอกสารการรบักระเป๋าคนืจากสายการบนิหรอืบรษิทัขนสง่ 
1.5 เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 

  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
2.  กำรรบัช่วงสิทธิ   

ในกรณีบรษิทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บรษิทัจะรบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยั 
ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองต่อบุคคลใด ๆ  หรอืองคก์รใด ๆ  เฉพาะในส่วนทีบ่รษิทัไดจ่้ายค่าทดแทนไปในการนี้ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ  พรอ้มด าเนินการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัสทิธิทัง้หลาย 
เช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นที่เสยีหายต่อสทิธขิองบรษิทั และผูเ้อาประกนัภยัจะต้องไม่ด าเนินการ
ฟ้องรอ้งหลงัจากเกดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อบุคคลทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่านัน้ 
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 
(TA17) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำงอนัเกิด
จำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. สมัภำระเดินทำงท่ีขนส่งภำยใต้ใบรบัขนสินค้ำ 
2. สมัภำระเดินทำงถกูยึดโดยศลุกำกร หรือหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน 
3. ควำมล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำงขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภำยหลงัท่ีบุคคลผู้เอำ

ประกนัภยัส้ินสุดกำรเดินทำงตำมท่ีระบุ ในหลกัฐำนแสดงกำรเดินทำงในครัง้นัน้ ๆ 
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TA18 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. กระเป๋าเดนิทาง หมายถงึ กระเป๋าเดนิทางทีผู่เ้อาประกนัภยัน าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 
2. ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินส่วนตัวที่ 

ผู้เอาประกนัภยัได้ซื้อมาในระหว่างเดนิทางอยู่ต่างประเทศ หรอื
ทรพัยส์นิสว่นตวัทีผู่เ้อาประกนัภยัมหีน้าทีด่แูล หรอืไดย้มืมา และ
ทรพัยส์นิสว่นตวัเช่นว่านัน้ 
1) เกบ็อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
2) ผู้เอาประกันภัยได้สวมใส่ หรอืน าติดตวัไปด้วยขณะเดิน 
ทางต่างประเทศแต่ไม่รวมถงึทรพัยส์นิอื่นใดทีไ่ดร้ะบุยกเวน้ไว้ใน
ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ 

3. ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิ่งของที่เป็นสญัลักษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ 
หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

4. เครื่องประดบั หมายถงึ สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

5. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผ้าขนสตัว์ 
นาฬกิาทุกประเภท อญัมณี เพชร หรอืหนิมคี่า รวมถงึเครื่องทอง 
เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 

6. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะ
ใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นัน้ไป 

หรอื 
ข) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ค) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ง) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

ทัง้นี้ การลกัทรพัย ์หมายความถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่
ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

7. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คน ขึน้ไป 
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8. การโจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ไดเ้ขา้ไป
หรอืออกจากสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั โดยการใช้
ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้ 
อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภยั จาก
การใช้เครื่องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิง
ทรัพย์ หรือ การปล้นทรัพย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

9. คู่หรอืชุด (Pair or set) หมายถงึ ทรพัย์สินต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นอุปกรณ์ควบ 
หรอืมกีารใชร้่วมกนั 

10.  เอกสารการเดนิทาง หมายถงึ หนังสอืเดินทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร 
การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

11.  บตัรโดยสารการ
เดนิทาง 

หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง 
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

12.  ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจ าในบ้านโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวั
ไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวก
ภายในบา้น เป็นตน้ 

13.  ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกดิจากอนัตรายทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบิด 
แผ่นดนิไหว หรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั  สนึาม ิ

14.  ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเอง 
ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกนัภยั (ถา้ม)ี 

 
ควำมคุ้มครอง  

  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากกระเป๋าเดนิทาง
และ/หรอืทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั เกดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายจากเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั 

1. ขณะที่กระเป๋าเดินทางหรือทรพัย์สินส่วนตัวที่ได้รบัความสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ 
อยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษัทผู้ขนส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านี้  
ต้องไดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบรหิารของโรงแรมนัน้ หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัผูข้นส่งนัน้ 
หรอื 

2. การชงิทรพัย์ การโจรกรรม การปล้นทรพัย์ หรอืการด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะใช้ความ
รุนแรง หรอืโดยการขูเ่ขญ็จากบุคคลอื่นต่อผูเ้อาประกนัภยัเพือ่เอากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั และ 
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ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายนัน้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้ต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิความสูญเสยีหรอื  
ความเสยีหายภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากทีเ่กดิเหตุนัน้ การเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้่าทดแทนตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของ
เจา้หน้าทีต่ ารวจเช่นว่านัน้ หรอื 

3. ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัอนัเกดิจาก 
ภยัธรรมชาต ิ

    
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั (TA18) เท่ำนัน้) 

1. วิธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจ ำกดัควำมรบัผิดของบริษทั  
บรษิทัจะชดใชใ้หส้ าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิ

ส่วนตวั ในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางหรอืเมื่อกรมธรรม์ประกนัภยันี้สิ้นสุดลงตามเวลาที่ระบุไว้ แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน ซึง่บรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี้ 

1.1 บรษิัทอาจเห็นควรให้ชดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคนืสู่สภาพเดมิ 
หรอืซ่อมแซมในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ ๆ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี และมใีบเสรจ็รบัเงนิมาแสดงแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิต่อชิน้ คู่ 
หรอืชุด 

1.2 บรษิทัอาจชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการท าใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม 
ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ ๆ มอีายุ
เกนิ 1 ปี  

โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิของสิง่ของแต่ไม่เกนิจ านวน
เงนิต่อชิน้ คู่ หรอืชุด และสงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทัง้นี้หากกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บรษิัท  
จะพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าชดเชยเสมอืนว่ากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัรายการนัน้สญูหาย 

2. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่อไดเ้กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
2.1  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้โรงแรมหรือผู้ขนส่งหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ทราบถึ ง 

ความเสยีหายโดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะท าได้ เว้นแต่ ผู้เอาประกนัภยัไม่อาจจะกระท าการดงักล่าวได้เนื่องจากเหตุ
จ าเป็นหรอือยู่ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และท าใหท้ีผู่เ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได้ 

2.2 ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพื่อให้กระเป๋าเ ดินทางพร้อม
ทรพัยส์นิสว่นตวัของผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการดแูลตามสมควร 

2.3 ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

2.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.3.2 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อ

และหลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจ
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คนเข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดิน
ทางเขา้-ออก แทน 

2.3.3 หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง หรือโรงแรม โดยระบุ
รายละเอยีดของความเสยีหาย กรณีที่ความเสยีหายนัน้อยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรม หรอืบรษิทัผู้
ขนสง่ 

2.3.4 ใบแจง้ความหรอืบนัทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิเหตุ  ในกรณีการ
ชงิทรพัย ์การโจรกรรม การปลน้ทรพัย ์หรอืการด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรอืโดยการขู่เขญ็
จากบุคคลอื่นต่อผูเ้อาประกนัภยัเพือ่เอากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั 

2.3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  

3. กำรประกนัภยัอ่ืนและกำรเฉล่ียควำมรบัผิด 
ถ้าในขณะทีเ่กดิความเสยีหายขึ้นและปรากฏว่าผูเ้อาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัในความเสยีหาย

เดียวกนันี้ไว้กบับรษิัทประกนัภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกนัภยัเอง หรอืโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนามของ 
ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทไ ด้รับ
ประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทัง้สิ้น แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับ
ประกนัภยัไว ้

4. กำรรบัช่วงสิทธิ   
    ในกรณีบรษิทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บรษิทัจะรบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยั 
ที่ได้รบัความคุ้มครองต่อบุคคลใด  ๆ หรือองค์กรใด  ๆ เฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ายค่าทดแทนไป ในการนี้ผู้เอา
ประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พรอ้มด าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนัสทิธิ
ทัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสทิธขิองบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
กระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั (TA18) เท่ำนัน้) 
   กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริบทรพัย์โดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
(1) สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยำนยนต์ เรือ เครื่องยนต์ 

ยำนพำหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ส่ิงของเพื่อกำรบริโภค เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง น ้ำหอม เคร่ืองหอม เคร่ือง
ประทินผิว เคร่ืองบ ำรุงผิว ของใช้ในบ้ำน โบรำณวตัถ ุส่ิงประดิษฐ์ ภำพเขียน ศิลปวตัถ ุเคร่ืองประดบั 
ส่ิงของมีค่ำ เคร่ืองดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อส ำหรบัคนพิกำร ฟันปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
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สญัญำ ใบหุ้น หลกัทรพัย ์เอกสำรตัว๋เงิน พนัธบตัร โฉนด เงินสด ธนบตัร เหรียญกษำปณ์ คปูอง แสตมป์ 
หรือของท่ีระลึก บตัรประจ ำตวั ใบขบัข่ี เอกสำรเดินทำง ไม้กอลฟ์ ถงุกอลฟ์ หรือรถลำกถงุกอล์ฟ บตัร
เครดิตทุกชนิด 

(2) กระเป๋ำเดินทำงของผู้เอำประกนัภยัท่ีส่งไปล่วงหน้ำ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอำ
ประกนัภยั  

(3) อปุกรณ์ท่ีเช่ำ หรือให้เช่ำ 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ แมลง

หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ ควำมช ำรุดบกพร่องท่ีไม่เห็นประจักษ์ชัด หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
เน่ืองจำกด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม กำรท ำควำมสะอำด หรือกำรดดัแปลง กำรแก้ไข
ทรพัยสิ์นใด ๆ 

4. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวติั 
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอ ำนำจ หรือกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรฐัในกำรขดัขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรพัยสิ์นท่ีเอำ
ประกนัภยัภำยใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน กำรได้รบักำรชดใช้จำกบริษัทรบัจ้ำงขนส่ง สำยกำรบินหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอ่ืนใด 

6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำง หรือทรพัย์สินส่วนตัวท่ีผู้เอำ
ประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้ หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกนัภยัในกำรดูแลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของ
ทรพัยสิ์นนัน้ 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ 

8.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของข้อมูลท่ีบนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล 
แผ่นดิสก ์บตัรบนัทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั 

9.  กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ หรือกำรถกู
ล้วงกระเป๋ำ 
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TA19 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเอกสำรกำรเดินทำง 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. บตัรโดยสารการ

เดนิทาง 
หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง 

ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

2. การโจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ไดเ้ขา้ไป
หรอืออกจากสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั โดยการใช้
ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้
อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภยั จาก
การใช้เครื่องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิง
ทรัพย์ หรือ การปล้นทรัพย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

3. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะ
ใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นัน้ไป 
หรอื 

ข) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ค) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ง) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

ทัง้นี้ การลกัทรพัย ์หมายความถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่
ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

4. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คน ขึน้ไป 
5. ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกดิจากอนัตรายทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบิด 

แผ่นดนิไหว หรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั  สนึาม ิ
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ควำมคุ้มครอง  
ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชย

ให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามที่เกดิขึ้นจรงิ สูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยันี้ ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขอรบัหนังสอืเดินทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดินทางและเอกสารการ
เดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ แทนเอกสารทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหาย รวมถงึค่าเดนิทางและค่าทีพ่กัทีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้เพื่อ
จดัหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดินทางที่สูญเสยีหรอืเสยีหายเนื่องจากผู้เอาประกนัภยัถูกชิงทรพัย์ ปล้น
ทรพัยห์รอืโจรกรรม หรอืภยัธรรมชาต ิขณะทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  
   ทัง้นี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรายงานความสูญเสยีหรือความเสียหายดงักล่าวต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มอี านาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชัว่โมง นับจากที่เกิดเหตุการณ์นัน้ และการเรยีกร้องค่าชดเชย
จะตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเอกสำรกำรเดินทำง (TA19) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ 
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

3. ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจากการขูเ่ขญ็หรอืบงัคบัในลกัษณะรุนแรง 

4. ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัค่าเดนิทาง ค่าที่พกั และค่าด าเนินการออกหนังสอืเดนิทาง ค่าวซี่า
ใหม่ 

5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถ้าม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสรจ็ที่รบัรองยอดเงนิที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกนัภยัไปเรยีกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกนัภยัรายอื่น แต่
หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากการประกนัภยัอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการ
รบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดินทำง (TA19) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดินทำง อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

1. ในกรณีท่ีไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นกบัจ้ำหน้ำท่ี
ต ำรวจท่ีมีอ ำนำจในท้องท่ีเกิดเหตุ ภำยใน 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกเกิดเหตุ และไม่มีบนัทึกประจ ำวนัของ
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 

2. ในกรณีท่ีค่ำขอเอกสำรกำรเดินทำง และ/หรือ ค่ำวีซ่ำ ส ำหรบัประเทศท่ีไม่อยู่ในแผน 
กำรเดินทำงของผู้เอำประกนัภยั 

3. กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ หรือกำรถกู
ล้วงกระเป๋ำ 

4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อเอกสำรกำรเดินทำงท่ีผู้เอำประกนัภยัวำงไว้ เกบ็
ไว้หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม 
กำรละเลยของผู้เอำประกนัภยัในกำรดแูลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภยัของ
หนังสือเดินทำง วีซ่ำ บตัรโดยสำรในกำรเดินทำงและเอกสำรกำรเดินทำงท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ นัน้ 

5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย  

6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยเน่ืองจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือค่ำเส่ือมรำคำของ
เอกสำรนัน้ 
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TA20 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินส่วนตวั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. เงนิสว่นตวั หมายถงึ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้นี้ไม่รวมถึงความ

สูญเสยีหรอืความเสยีหายหรอืผลสบืเนื่องจากความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหายของบตัรเครดติทุกชนิด บตัรโดยสารการเดินทาง 
ใบหุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

2. บตัรโดยสารการ
เดนิทาง 

หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง 
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

3. การโจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ไดเ้ขา้ไป
หรอืออกจากสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั โดยการใช้
ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้
อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภยั จาก
การใช้เครื่องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิง
ทรัพย์ หรือ การปล้นทรัพย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

4. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะ
ใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นัน้ไป 
หรอื 

ข) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ค) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ง) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

ทัง้นี้ การลกัทรพัย ์หมายความถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่
ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

5. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คน ขึน้ไป 
6. ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายสว่นแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบเองตาม

ขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรอืเอกสารแนบทา้ยของสญัญาประกนัภยั 
(ถา้ม)ี 
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ควำมคุ้มครอง 
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทจะจ่าย

ผลประโยชน์ชดเชยเงนิส่วนตวัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภัย ในกรณีทีเ่งนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัเกดิความสูญเสยี
หรอืความเสยีหาย เนื่องจากถูกชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัยห์รอืโจรกรรม ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศตาม
จ านวนเงนิทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายจรงิไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดทีเ่อาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความรบัผดิส่วนแรก เป็นจ านวนเงนิ 1,000 บาทของ
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ทีเ่กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

ทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรายงานความสูญเสยีหรอืความเสยีหายดงักล่าวแก่เจา้หน้าทีต่ ารวจ
ที่มอี านาจในท้องที่ที่เกิดเหตุภายใน 24 ชัว่โมงนับจากที่เกิดเหตุนัน้และการเรียกร้องให้ชดใช้ส าหรบัความ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายดงักล่าวตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจประกอบดว้ยทุกครัง้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเงินส่วนตวั (TA20) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  
สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

3. ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ (กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจากการขูเ่ขญ็หรอืบงัคบัในลกัษณะรุนแรง) 

4. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได ้ 

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงินส่วนตวั (TA20) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงินส่วนตวั อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 
   1. ในกรณีท่ีไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นของเงินส่วนตวักบั
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจท่ีมีอ ำนำจในท้องท่ีเกิดเหตุภำยใน 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกเกิดเหตุ และไม่มีบนัทึก
ประจ ำวนัของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ  
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   2. ในกรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเชค็เดินทำง โดยท่ีไม่ได้มีกำรรำยงำน
ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อธนำคำร หรือตวัแทนท่ีออกเชค็เดินทำงดงักล่ำวให้ภำยหลงัเกิดเหตุ
ทนัที 
   3. ในกรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ หรือกำรถกู
ล้วงกระเป๋ำ 
   4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินส่วนตวัท่ีผู้เอำประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้หรือท้ิง
ไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม กำรละเลย
ของผู้เอำประกนัภยัในกำรดแูลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภยัของทรพัยสิ์น
นัน้ตลอดจนถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินส่วนตวัอนัเน่ืองมำจำกกำรแลกเปล่ียนสกลุเงิน
หรือกำรลดค่ำของเงิน 

 5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 
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TA21 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินส่วนตัวที่ 
ผู้เอาประกนัภยัได้ซื้อมาในระหว่างเดนิทางอยู่ต่างประเทศ หรอื
ทรพัยส์นิสว่นตวัทีผู่เ้อาประกนัภยัมหีน้าทีด่แูล หรอืไดย้มืมา และ
ทรพัยส์นิสว่นตวัเช่นว่านัน้ 
1) เกบ็อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
2) ผู้เอาประกันภัยได้สวมใส่ หรือน าติดตัวไปด้วยขณะเดิน 

ทางต่างประเทศ 
แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้น
เพิม่เตมิ 

2. เงนิสว่นตวั หมายถงึ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้นี้ไม่รวมถึงบัตร
เครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง ใบหุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

3. เอกสารการเดนิทาง หมายถงึ หนังสอืเดินทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร 
การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

4. บตัรโดยสารการ
เดนิทาง 

หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง 
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

5. ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจ าในบ้านโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวั
ไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวก
ภายในบา้น เป็นตน้ 

6. ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิ่งของที่เป็นสญัลักษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ 
หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

7. เครื่องประดบั หมายถงึ สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

8. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผ้าขนสตัว์ 
นาฬิกาทุกประเภท และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึง 
เครื่องทอง เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 
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9. การลักทรัพย์โดยวิธี
ลว้งกระเป๋า 

หมายถงึ การเอาทรพัย์สินส่วนตัวและ/หรือเงินส่วนตวัและ/หรือเอกสาร
เดนิทางที่ผู้เอาประกนัภยัเก็บอยู่ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง 
กระเป๋าถือ หรอืกระเป๋าเป้ของผู้เอาประกนัภยัในขณะที่สวมใส่
หรอืน าตดิตวัอยู่ในขณะนัน้ไปโดยทุจรติโดยบุคคลใด ๆ 

10. ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเอง 
ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกนัภยั (ถา้ม)ี 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้
คุ้มครองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัย์สนิส่วนตวั เงนิส่วนตวั และเอกสารเดนิทางในระหว่างการ
เดนิทางต่างประเทศ อนัเกดิจากการลกัทรพัยโ์ดยวธิลีว้งกระเป๋า ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้) 

1. วิธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจ ำกดัควำมรบัผิดของบริษทั 
1.1 ความสญูเสยีหรอืคามเสยีหายของเงนิสว่นตวั  

บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงนิสว่นตวัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นเงนิสดตามจ านวนเงนิ
สว่นตวัทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหายจรงิไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
โดยผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความรบัผดิส่วนแรก เป็นจ านวนเงนิ 1,000 บาทของความสูญเสียหรอื 
ความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ทีเ่กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

1.2 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง 
  บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นจรงิ  

ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ่้ายในการขอรบัเอกสาร
การเดินทาง แทนเอกสารที่สูญเสียหรอืเสียหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พกัที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อจัดหา
เอกสารทดแทน 

1.3 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัยส์นิสว่นตวั 
บริษัทจะชดใช้ให้ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอา

ประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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1.3.1 บรษิทัอาจเหน็ควรใหช้ดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพ
เดมิ หรอืซ่อมแซมในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ ๆ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี และมใีบเสรจ็รบัเงนิมาแสดงแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิต่อ
ชิน้ คู่ หรอืชุด 

1.3.2 บรษิทัอาจชดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใช้โดยการท าให้กลบัคนืสู่สภาพเดิม หรอื
ซ่อมแซม ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ 
ๆ มอีายุเกนิ 1ปี  

โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิของสิง่ของแต่ไม่เกนิจ านวน
เงนิต่อชิน้ คู่ หรอืชุด และสงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทัง้นี้หากกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บรษิัท  
จะพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าชดเชยเสมอืนว่ากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัรายการนัน้สญูหาย 

2. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่อไดเ้กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
2.1 ผู้เอาประกนัภยัต้องแจ้งความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ

ไดร้บัหลกัฐานการแจง้ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายเป็นหนงัสอืจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
2.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการอนัสมควรทัง้ปวง เพือ่ป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัยส์นิ 

ทีเ่อาประกนัภยั 
2.3 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหท้รพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยั

ไดร้บัการดแูลตามสมควร 
2.4 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบส าหรับความรับผิดส่วนแรก  ต่อความสูญเสียหรือ 

ความเสยีหายใด ๆ ในจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสารแนบของ
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

3. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  

สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
3.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

3.3 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ 

3.4 ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัค่าเดนิทาง ค่าที่พกั และค่าด าเนินการออกหนังสอืเดนิทาง ค่าวซี่า
ใหม่ (กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง) 

3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
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ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั
ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีาร
รบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้

กฎหมำยศุลกำกร กำรริบทรพัย์โดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
(1) สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยำนยนต์ เรือ เครื่องยนต์ 

ยำนพำหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ส่ิงของเพื่อกำรบริโภค เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง น ้ำหอม เคร่ืองหอม เคร่ือง
ประทินผิว เคร่ืองบ ำรุงผิว ของใช้ในบ้ำน โบรำณวตัถ ุส่ิงประดิษฐ์ ภำพเขียน ศิลปวตัถ ุเคร่ืองประดบั 
ส่ิงของมีค่ำ เคร่ืองดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อส ำหรบัคนพิกำร ฟันปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สญัญำ ใบหุ้น หลกัทรพัย ์เอกสำรตัว๋เงิน พนัธบตัร โฉนด เงินสด ธนบตัร เหรียญกษำปณ์ คปูอง แสตมป์ 
หรือของท่ีระลึก บตัรประจ ำตวั ใบขบัข่ี เอกสำรเดินทำง ไม้กอลฟ์ ถงุกอลฟ์ หรือรถลำกถงุกอล์ฟ บตัร
เครดิตทุกชนิด 

(2) กระเป๋ำเดินทำงของผู้เอำประกนัภยัท่ีส่งไปล่วงหน้ำ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอำ
ประกนัภยั  

(3) อปุกรณ์ท่ีเช่ำ หรือให้เช่ำ 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ แมลง

หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ ควำมช ำรุดบกพร่องท่ีไม่เห็นประจักษ์ชัด หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
เน่ืองจำกด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม กำรท ำควำมสะอำด หรือกำรดดัแปลง กำรแก้ไข
ทรพัยสิ์นใด ๆ 

4. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวติั 
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอ ำนำจ หรือกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรฐัในกำรขดัขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
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5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรพัยสิ์นท่ีเอำ
ประกนัภยัภำยใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน กำรได้รบักำรชดใช้จำกบริษัทรบัจ้ำงขนส่ง สำยกำรบินหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอ่ืนใด 

6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำง หรือทรพัย์สินส่วนตัวท่ีผู้เอำ
ประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้ หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกนัภัยในกำรดูแลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของ
ทรพัยสิ์นนัน้ 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ หรืออุปกรณ์ใด ๆท่ี
เก่ียวข้องกบัสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ 

8.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของข้อมูลท่ีบนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล 
แผ่นดิสก ์บตัรบนัทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั 

9.  กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ 
10. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเช็คเดินทำง โดยท่ีไม่ได้มีกำรรำยงำนควำม

สูญเสียหรือควำมเสียหำยนัน้ต่อธนำคำร หรือตวัแทนท่ีออกเช็คเดินทำงดงักล่ำวให้ภำยหลงัเกิดเหตุ
ทนัที 

11. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นเ น่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำหรือกำรลดค่ำเงิน 
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TA22 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยู่ในยำนพำหนะ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. กระเป๋าเดนิทาง หมายถงึ กระเป๋าเดนิทางทีผู่เ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดนิทางต่างประเทศ 
2. ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินส่วนตัวที่ 

ผู้เอาประกนัภยัได้ซื้อมาในระหว่างเดนิทางอยู่ต่างประเทศ หรอื
ทรพัยส์นิสว่นตวัทีผู่เ้อาประกนัภยัมหีน้าทีด่แูล หรอืไดย้มืมา และ
ทรพัยส์นิสว่นตวัเช่นว่านัน้ 
1) เกบ็อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
2) ผู้ เ อ าประกันภัยได้สวมใส่  หรือน าติดตัว ไปด้วย 
ขณะเดนิทางต่างประเทศ 
แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้น
เพิม่เตมิ 

3. เงนิสว่นตวั หมายถงึ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้นี้ไม่รวมถึงบัตร
เครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง ใบหุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

4. เอกสารการเดนิทาง หมายถงึ หนังสอืเดินทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร 
การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

5. บตัรโดยสารการ
เดนิทาง 

หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง 
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

6. ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจ าในบ้านโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวั
ไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวก
ภายในบา้น เป็นตน้ 

7. ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิ่งของที่เป็นสญัลักษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ 
หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

8. เครื่องประดบั หมายถงึ สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

9. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผ้าขนสตัว์ 
นาฬิกาทุกประเภท และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึง 
เครื่องทอง เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 

10. การโจรกรรม หมายถงึ การลักทรัพย์ โดยบุคคลใด  ๆ  ที่ปรากฏร่ อ งรอยงัดแ งะ 
ต่อยานพาหนะที่เก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวั
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และ/หรือเงินส่วนตัวและ/หรือเอกสารการเดินทาง โดยการใช้
ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้ 
อย่างชดัเจนต่อตัวยานพาหนะที่เก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรือเงินส่วนตัวและ/หรือเอกสารการ
เดนิทาง จากการใชเ้ครื่องมอื วตัถุระเบดิ ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกดิจาก 
การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือ 
ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

11. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลักทรพัย์โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทนัใดนัน้ 
จะใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ก) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รอืการพาทรพัยน์ัน้ไป หรอื 
ข) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ค) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ง) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 
ทัง้นี้ การลกัทรพัย ์หมายความถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่
ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

12. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 
13. ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเอง 

ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกนัภยั (ถา้ม)ี 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้
คุ้มครองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวั เงนิส่วนตวั เอกสาร
เดนิทางทีเ่กบ็อยู่ในยานพาหนะ ในระหว่างเดนิทางต่างประเทศ จากการถูกชงิทรพัย ์โจรกรรมหรอืปล้นทรพัย์ 
ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้) 

1. วิธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจ ำกดัควำมรบัผิดของบริษทั 
1.1 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเงนิสว่นตวั  

  บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงนิส่วนตวัให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นเงนิสดตามจ านวนเงิน
สว่นตวัทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหายจรงิไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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โดยผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความรบัผดิส่วนแรก เป็นจ านวนเงนิ 1,000 บาทของความสูญเสียหรอื 
ความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ทีเ่กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

1.2 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง 
บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นจรงิ 

ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ่้ายในการขอรบัเอกสาร 
การเดินทาง แทนเอกสารที่สูญเสียหรอืเสียหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พกัที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อจัดหา
เอกสารทดแทน 

1.3 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั 
บริษัทจะชดใช้ให้ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอา

ประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

1.3.1 บรษิทัอาจเหน็ควรใหช้ดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพ
เดมิ หรอืซ่อมแซมในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ ๆ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี และมใีบเสรจ็รบัเงนิมาแสดงแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิต่อ
ชิน้ คู่ หรอืชุด 

1.3.2 บรษิทัอาจชดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใช้โดยการท าให้กลบัคนืสู่สภาพเดิม หรอื
ซ่อมแซม ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ 
ๆ มอีายุเกนิ 1ปี  
  โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจรงิของสิง่ของแต่ไม่เกนิจ านวน
เงนิต่อชิน้ คู่ หรอืชุด และสงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 ทัง้นี้หากกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บรษิัท  
จะพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าชดเชยเสมอืนว่ากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัรายการนัน้สญูหาย 

2.  หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่อไดเ้กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
2.1 ผู้เอาประกนัภยัต้องแจ้งความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรอื

เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบยานพาหนะทีผู่เ้อาประกนัภยัก าลงัเดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจง้ความสูญเสยีหรอื 
ความเสยีหายเป็นหนงัสอืจากเจา้หน้าทีต่ ารวจหรอืผูม้อี านาจของยานพาหนะนัน้ ๆ ตามแต่กรณี 

2.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการอนัสมควรทัง้ปวง เพือ่ป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัยส์นิ
ของตน  

2.3 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหท้รพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการดแูลตามสมควร 

2.4 การรบัช่วงสทิธ ิ
ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิขอ ง 

ผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ดร้บัความคุม้ครองต่อบุคคลใด ๆ หรอืองคก์รใด ๆ เฉพาะในสว่นทีบ่รษิทัไดจ่้ายค่าทดแทนไป  
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ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พรอ้มด าเนินการทีจ่ าเป็น  
เพือ่ป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสทิธขิองบรษิทั 

3. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  

สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
3.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

3.3 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ 

3.4 ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัค่าเดนิทาง ค่าที่พกั และค่าด าเนินการออกหนังสอืเดนิทาง ค่าวซี่า
ใหม่ (กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง) 

3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ ใหผู้้ เอาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีาร
รบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้) 
    กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 

1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย์ หรือกำรกกักนัทรพัย์ภำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

2.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
(1) สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยำนยนต์ เรือ เครื่องยนต์ 

ยำนพำหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ส่ิงของเพื่อกำรบริโภค เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง น ้ำหอม เคร่ืองหอม เคร่ือง
ประทินผิว เคร่ืองบ ำรุงผิว ของใช้ในบ้ำน โบรำณวตัถ ุส่ิงประดิษฐ์ ภำพเขียน ศิลปวตัถ ุเคร่ืองประดบั 
ส่ิงของมีค่ำ เคร่ืองดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อส ำหรบัคนพิกำร ฟันปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สญัญำ ใบหุ้น หลกัทรพัย ์เอกสำรตัว๋เงิน พนัธบตัร โฉนด เงินสด ธนบตัร เหรียญกษำปณ์ คปูอง แสตมป์ 
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หรือของท่ีระลึก บตัรประจ ำตวั ใบขบัข่ี เอกสำรเดินทำง ไม้กอลฟ์ ถงุกอลฟ์ หรือรถลำกถงุกอล์ฟ บตัร
เครดิตทุกชนิด 

(2) กระเป๋ำเดินทำงของผู้เอำประกนัภยัท่ีส่งไปล่วงหน้ำ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอำ
ประกนัภยั 

(3) อปุกรณ์ท่ีเช่ำ หรือให้เช่ำ 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ แมลง

หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ ควำมช ำรุดบกพร่องท่ีไม่เห็นประจักษ์ชัด หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
เน่ืองจำกด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม กำรท ำควำมสะอำด หรือกำรดดัแปลง กำรแก้ไข
ทรพัยสิ์นใด ๆ 

4. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวติั 
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอ ำนำจ หรือกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรฐัในกำรขดัขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

5.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรพัยสิ์นท่ีเอำ
ประกนัภยัภำยใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน กำรได้รบักำรชดใช้จำกบริษัทรบัจ้ำงขนส่ง สำยกำรบินหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอ่ืนใด 

6.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำง หรือทรพัย์สินส่วนตัวท่ีผู้เอำ
ประกันภัยวำงไว้ เก็บไว้ หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือเป็นผลมำจำกกำรละเลยของผู้เอำ
ประกนัภยัในกำรดแูลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภยัของทรพัยสิ์นนัน้ 

7.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ หรืออุปกรณ์ใด ๆท่ี
เก่ียวข้องกบัสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ 

8.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของข้อมูลท่ีบนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล 
แผ่นดิสก ์บตัรบนัทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั 

9.  กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ 
10. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเช็คเดินทำง โดยท่ีไม่ได้มีกำรรำยงำนควำม

สูญเสียหรือควำมเสียหำยนัน้ต่อธนำคำร หรือตวัแทนท่ีออกเช็คเดินทำงดงักล่ำวให้ภำยหลงัเกิดเหตุ
ทนัที 

11. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นเ น่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำหรือกำรลดค่ำเงิน 
 
 
 
 



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                

 Policy Wording TG International Extra - Individual - 03/22 v.2 
     © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 76 

TA23 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกที่ก าหนดโดยกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ที่ 

ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ช่าและก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิชอบ
เอง ส าหรับความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้อสัญญาหรือ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ทีผู่เ้อาประกนัภยั 
ถูกก าหนดตามสัญญาเช่ารถให้ต้องซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ตลอดระยะเวลาที่เช่า
รถยนตน์ัน้ในระหว่างทีผู่เ้อาประกนัภยัไดเ้ดนิทางอยู่ในต่างประเทศ 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้ 
ให้ความคุ้มครองความรบัผดิส่วนแรกใด ๆ ของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ส าหรบัรถที่ผู้เอาประกนัภัยเช่า  
กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัมคีวามรบัผดิตามกฎหมายต้องชดใชค้วามสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่ เกดิขึน้ในระหว่าง 
การเดนิทางอยู่ในต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนใหส้ าหรบัค่าความรบัผดิสว่นแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัได้จ่าย
ไป แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรก
ส ำหรบัรถเช่ำ (TA23) เท่ำนัน้) 

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยั 
1.1 ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบรษิทัรถเช่าทีม่ใีบอนุญาตประกอบธุรกจิรถเช่า 
1.2 สญัญาเช่ารถต้องก าหนดให้ผู้เอาประกนัภยัซื้อประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึ่งคุ้มครองความ

สญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อรถทีเ่ช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ช่า 
1.3 ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อของบริษัทรถเช่าภายใต้สัญญาเช่า และ

เงื่อนไขของผูร้บัประกนัภยัภายใตส้ญัญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทัง้กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศ
นัน้ 

2. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
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2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน
เข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทาง 
เขา้-ออก แทน 

2.3 หนงัสอืสญัญาการเช่ารถ 
2.4 ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท์ีเ่ช่า และระบุค่าความรบัผดิสว่นแรก (Excess) 
2.5 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัส าหรบัการช าระค่าความรบัผดิสว่นแรกใหก้บับรษิทัรถเช่า 
2.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสรจ็ที่รบัรองยอดเงนิที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกนัภยัไปเรยีกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกนัภยัรายอื่น แต่
หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากการประกนัภยัอื่นมาแล้ว ให้ผู้ เอาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการ
รบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ 
(TA23) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ
อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ต่อไปน้ี 

1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรขบัข่ีรถท่ีเช่ำโดยฝ่ำฝืนเงื่อนไขของ
สญัญำเช่ำหรือ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นนอกเขตถนนสำธำรณะ หรือเน่ืองจำกกำรฝ่ำ
ฝืนกฎหมำย กฎ และข้อบงัคบัของประเทศนัน้ 

2.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ ควำมเสียหำย
จำกแมลง หรือสตัวก์ดักิน หรือแทะ ควำมช ำรดุบกพร่อง หรือควำมเสียหำยท่ีไม่เหน็ประจกัษ์ 

3.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีไม่ใช่ควำมรบัผิดส่วนแรก เช่น กำรสูญเสีย
รำยได้เน่ืองจำกกำรให้เช่ำรถยนต์ของบริษทัเช่ำรถยนต์ท่ีเรียกร้องต่อผู้เอำประกนัภยั 
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TA24 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอร์นิเจอร์ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา เสื้อผ้าและทรพัย์สนิอื่นใด ที่เป็น

ของผูเ้อาประกนัภยัหรอืของสมาชกิของครอบครวัหรอืของคนรบั
ใช้ในบ้านที่อาศัยอย่างถาวรอยู่กับผู้เอาประกันภัย แต่ไม่
หมายความรวมถงึเครื่องประดบั ไปรษณียากร เหรยีญกษาปณ์
และ/หรอืเหรยีญรางวลัที่สะสม งานศลิปะ และทรพัย์สนิอื่นใดที่
ระบุยกเวน้ไวใ้นขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ 

2. เครื่องประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมอื สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

3. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผ้าขนสตัว์ 
นาฬกิาทุกประเภท และอญัมณี เพชร หรอืหนิมคี่า รวมถงึเครื่อง
ทอง เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ในช่วงเวลาที่ 
ผู้เอาประกันภัยอยู่ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับความสูญเสียหรือ 
ความเสยีหายของสิง่ของภายในบา้น ทีเ่กบ็อยู่ภายในทีพ่กัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัในประเทศไทยซึ่งไม่มผีูดู้แล
หรอืผู้ใดอาศยัอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ และความสูญเสยีหรอืความเสียหาย  
เช่นว่านัน้เกิดขึ้นจากไฟไหม้ ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภยันี้คุ้มครองแต่ต้องเกิดขึ้นภายหลงัที่ 
ผู้เอาประกนัภยัได้เดนิทางออกจากประเทศไทยแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ 
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั (TA24) เท่ำนัน้) 

1. วิธีกำรชดใช้ค่ำทดแทน 
บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายค่าทดแทนใหต้ามวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
1.1 จ่ายเป็นเงนิตามมูลค่าที่แท้จรงิ ณ เวลาที่เกดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ

นัน้ หรอื 
1.2 ซ่อมแซมตามความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย หรอื 



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                

 Policy Wording TG International Extra - Individual - 03/22 v.2 
     © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 79 

1.3 จดัหาทรพัยส์นิทีค่ลา้ยคลงึมาทดแทน 
2.  กำรชดใช้โดยกำรจดัหำทรพัยสิ์นมำทดแทน 

บรษิทัอาจเลอืกทีจ่ะท าการจดัหาทรพัยส์นิมาทดแทนทรพัยส์นิทีเ่สยีหายไม่ว่าทัง้หมดหรอืส่วน
หนึ่งสว่นใด แทนการจ่ายเป็นเงนิตามมลูค่าทีแ่ทจ้รงิเพือ่ชดใชค้วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และไม่ว่ากรณีใด ๆ บรษิทั 
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินมูลค่าของทรพัย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือไม่เกินกว่าจ านวนเงิน 
เอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3.  กำรรบัช่วงสิทธิ   
ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของ  

ผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ดร้บัความคุม้ครองต่อบุคคลใด ๆ หรอืองคก์รใด ๆ เฉพาะในสว่นทีบ่รษิทัไดจ่้ายค่าทดแทนไป 
ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พรอ้มด าเนินการทีจ่ าเป็น  
เพือ่ป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสทิธขิองบรษิทั 

4. กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ บรษิทัจะรบัผดิเฉพาะส่วนที่ขาด
เท่านัน้ 

5.  กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  

สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
5.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทาง 
เขา้-ออก แทน 

5.3 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ 
5.4 เอกสารจากกองพสิจูน์หลกัฐาน 
5.5 ใบประเมนิราคาของทรพัยส์นิทีเ่สยีหายและรปูถ่าย 
5.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั (TA24) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยัอนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ต่อไปน้ี 

1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ
โดยเจตนำหรือด้วยควำมยินยอมของผู้เอำประกนัภยั 
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2.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย์ หรือกำรกกักนัทรพัย์ภำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

3.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของไดนำโม หม้อแปลงไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
มอเตอร์ไฟฟ้ำ แผงควบคุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอ่ืน ๆ ซ่ึงได้รบัควำม
เสียหำย เน่ืองจำกหรือเพรำะกำรเดินเคร่ืองเกินก ำลงั หรือได้รบักระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงั หรือไฟฟ้ำ
ลดัวงจรรวมถึงไฟฟ้ำลดัวงจรเน่ืองจำกฟ้ำผ่ำ เฉพำะเคร่ืองท่ีเกิดกำรเสียหำยในกรณีดงักล่ำว 

4. ผลสืบเน่ืองจำกควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์น 
5.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของโฉนด พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน เชค็  

เชค็เดินทำง หลกัทรพัย ์เอกสำรทุกประเภท เงินสด ธนบตัร เคร่ืองประดบั ส่ิงของมีค่ำ 
6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใด ๆ ท่ีใช้ในเชิงธุรกิจหรือ 

กำรประกอบอำชีพอนัเก่ียวข้องกบักำรถ่ำยภำพ กำรกีฬำและดนตรี 
7.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของรถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ เรือ ส่ิงมีชีวิต จกัรยำน

และอปุกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
8.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีได้รบักำรชดใช้แล้วจำกกำรประกนัภยัอ่ืน 

หรือบุคคลใด ๆ 
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TA25 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอปุกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ หมายถงึ ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรอืรถลากถุงกอลฟ์ 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้ให้ความ
คุม้ครองดงันี้  

1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอปุกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ 
การประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่ผู้เอาประกนัภยัน าติดตวัไปรวมถึง  

ที่ซื้อใหม่ในระหว่างระยะเวลาเดนิทางในต่างประเทศ ในกรณีเกดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์  
การเล่นกอลฟ์เกดิขึน้ในสถานทีส่าธารณะระหว่างระยะเวลาเดนิทางในต่างประเทศ ของผูเ้อาประกนัภยั 

2. รำงวลัพิเศษส ำหรบัโฮล-อิน-วนั 
2.1 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการแขง่ขนัอย่างเป็นทางการภายใต้ 

กฎ ระเบยีบ ในการแขง่ขนัทีจ่ดัขึน้ในสนามกอลฟ์มาตรฐานขนาด 18 หลุมใด ๆ ในต่างประเทศโดยเปิดใหบุ้คคล
ทัว่ไปเข้าร่วมแข่งขนัได้ และโฮล-อิน-วนัดงักล่าวนี้ได้ลงลายมือชื่อรบัรองโดยผู้แข่งขนั ผู้จดัการสนามและ
ผูจ้ดัการแขง่ขนั ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถท า โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟนอกเหนือจาก 
การแขง่ขนัทีไ่ดร้ะบุไว ้
  ในข้อ 2.1 และ โฮล-อิน-วนัดงักล่าวได้กระท าในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และ 
ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยผู้จดัการสนาม ผู้เอาประกนัภยัมสีทิธไิด้รบัเงนิรางวลัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั  

ทัง้นี้ ผู้เอาประกนัภยัจะได้รบัรางวลัพเิศษส าหรบัโฮล-อนิ-วนั เพยีงครัง้เดยีวตลอดระยะเวลา
การเดนิทางในแต่ละครัง้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอุปกรณ์
กำรเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั (TA25) เท่ำนัน้) 

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้เอา

ประกนัภยัต้องแจง้ความต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ หรอืผูม้อี านาจหน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการ
บนิ สนามกอล์ฟหรอืสนามฝึกหดักอล์ฟสาธารณะที่มอี านาจควบคุมดูแลสถานที่ที่เกิดความสูญเสยีหรอืความ



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                

 Policy Wording TG International Extra - Individual - 03/22 v.2 
     © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 82 

เสยีหายภายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์ และต้องแนบบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อี านาจ
หน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

ผูเ้อาประกนัภยัต้องด าเนินการทุกประการทีก่ระท าได ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์  
ของตน 

ก) ไม่ถูกวางไวโ้ดยไม่มผีูด้แูลในสถานทีส่าธารณะ และ 
ข) ตอ้งจดัการป้องกนัทุกวถิทีางทีส่มเหตุสมผล เพือ่ใหอุ้ปกรณ์อยู่ในลกัษณะปลอดภยั 
บรษิัทจะชดใช้ส าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เกิดขึ้นจรงิ

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรบัอุปกรณ์หนึ่งชิ้น หรอืหนึ่งคู่ หรอืหนึ่งชุด บรษิทัอาจจ่ายค่าชดใชห้รอืเลอืกทีจ่ะจดัหาของใหม่มาทดแทน 
หรอืซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา ในกรณีที่บรษิทัประเมนิมูลค่าความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ไม่คุม้ค่าทีจ่ะซ่อมแซม บรษิทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยัเสมอืนหน่ึงว่าอุปกรณ์นัน้สญูหาย 

2.     กำรรบัช่วงสิทธิ   
ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของ  

ผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ดร้บัความคุม้ครองต่อบุคคลใด ๆ หรอืองคก์รใด ๆ เฉพาะในสว่นทีบ่รษิทัไดจ่้ายค่าทดแทนไป  
ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พรอ้มด าเนินการทีจ่ าเป็น  
เพือ่ป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสทิธขิองบรษิทั 

3. กำรจ ำกดัควำมรบัผิด 
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์

ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั รวมกนัไม่เกนิจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
4. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ง
เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
4.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทาง 
เขา้-ออก แทน 

4.3 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ (กรณีเกดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์เกดิขึน้ในสถานทีส่าธารณะ) 

4.4 จดหมายรบัรองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากผู้มอี านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการบนิ สนามกอลฟ์ หรอืสนามฝึกหดักอลฟ์สาธารณะทีม่อี านาจควบคุมดแูลสถานที่
ทีเ่กดิการสูญเสยีหรอืเสยีหายภายใน 24 ชัว่โมง (กรณีเกดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่น
กอลฟ์ทีเ่กดิขึน้ในโรงแรม สายการบนิ สนามกอลฟ์ หรอืสนามฝึกหดักอลฟ์สาธารณะ) 



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                

 Policy Wording TG International Extra - Individual - 03/22 v.2 
     © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 83 

4.5 หนังสือรบัรองจากสนามกอล์ฟในกรณีโฮล-อิน-วนั (กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถท า 
โฮล-อนิ-วนัได)้ 

4.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ 
และโฮล-อิน-วนั (TA25) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัอุปกรณ์กำรเล่น
กอลฟ์ อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของลูกกอล์ฟ หรือไม้กอล์ฟในระหว่ำงกำรเล่นจริง 
หรือกำรฝึกตี 

2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดกำรสึกหรอ หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำก
กระบวนกำรซ่อม หรือในขณะท่ีท ำกำรซ่อมอนัเป็นผลมำจำกควำมเสียหำยดงักล่ำว 

3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเป็นผลมำจำกกำรกระท ำโดยเจตนำ หรือควำม
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกนัภยั 

4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย์ หรือกำรกกักนัทรพัย์ภำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบัควำมคุ้มครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืนใด 
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TA26 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ญาติ สมาชิกของครอบครัวและบุคคลผู้ร่วม

เดนิทาง หรอืบุคคลที่พกัอาศยัอยู่กบัผู้เอาประกนัภยั หรอืลูกจ้างของ 
ผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการทางที่จ้าง และหุ้นส่วนของ 
ผูเ้อาประกนัภยั 

สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือน้อง 
ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผูเ้อาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  ย่า ตา 
ยาย ทวด ของคู่สมรส 

การครอบครอง หมายถงึ การยดึถอืทรพัยส์นิไวโ้ดยเจตนาจะยดึถอืเพื่อตน อนัท าใหบุ้คคลไดม้าซึ่ง
สิทธิครอบครอง ทัง้นี้จะยึดถือไว้เองหรือบุคคลอื่นยึดถือไว้ให้ก็ได้  
อาทิ เช่น โรงแรม ห้องเช่าหรือบ้านเช่ารายวัน โฮมสเตย์ ครอบครัว
อุปถมัภ(์โฮสแฟมลิี)่ 

การมกีรรมสทิธิ ์ หมายถงึ ความเป็นเจ้าของทรัพย์ การมีสิทธิทัง้ปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือ
ทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จ าหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน 
รวมทัง้ขดัขวางมใิหผู้อ้ื่นสอดเขา้เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นินัน้โดยมชิอบด้วย
กฎหมาย 

 
ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ บรษิทัจะชดใช้ค่าทดแทน 
ในนามผู้เอาประกนัภยัให้แก่บุคคลภายนอกส าหรบัจ านวนเงนิที่ผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผดิตามกฎหมายจาก
อุบตัเิหตุที่เกดิขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัตามจ านวนเงนิความสูญเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิ
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรบัผลของความสูญเสยีหรอืเสยีหายที่
เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

1. การเสยีชวีติหรอืความบาดเจบ็ทางร่างกายของบุคคลภายนอกอนัสบืเนื่องหรอืเป็นผลมาจาก
อุบตัเิหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 

2. ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกอนัสบืเนื่องหรอืเป็นผลมา
จากอุบตัเิหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 
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เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก (TA26) เท่ำนัน้) 

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิการเรยีกรอ้งค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง 
1.1 แจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 
1.2 ส่งต่อใหบ้รษิทัทนัทเีมื่อได้รบัหมายศาลหรอืค าสัง่หรอืค าบงัคบัของศาล ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั 

การทีผู่เ้อาประกนัภยัถูกฟ้องรอ้งใหต้อ้งรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ 
1.3 ผู้เอาประกนัภยัต้องไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจ่ายหรอืยอมรบัผิดต่อบุคคลภายนอก  

หรอืบุคคลอื่น หรอืผูเ้สยีหาย หรอืกระท าการทีอ่าจก่อใหเ้กดิหรอืก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้ง หรอืต่อสูค้ดโีดยไม่ได้รบั
การยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทั เว้นแต่บรษิทัมไิด้จดัการต่อการเรยีกร้องนั ้นในเวลาอนัสมควรนับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ส่งรายละเอยีดและช่วยเหลอืตามความจ าเป็น เพื่อใหบ้รษิทัตกลงชดใชค้่าทดแทน หรอืต่อสู ้
ขอ้เรยีกรอ้งใด ๆหรอืท าการฟ้องรอ้งคด ี

2. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรจดักำรป้องกนั 
    ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุและ 
ตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายและขอ้บงัคบัของเจา้หน้าทีร่าชการ 

3. หน้ำท่ีในกำรรกัษำสิทธิของบริษทัเพื่อกำรรบัช่วงสิทธิ 
   โดยค่าใช้จ่ายของบรษิัท ผู้เอาประกนัภยัจะต้องกระท าทุกอย่างเท่าที่จ าเป็นหรอืเท่าที่บริษัท 
รอ้งขอใหท้ าตามสมควรไม่ว่าก่อนหรอืหลงัการรบัค่าทดแทนจากบรษิทั เพือ่รกัษาสทิธขิองบรษิทัในการรบัช่วงสทิธิ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบุคคลภายนอก 

4.  สิทธิของบริษทั 
    บรษิทัมสีทิธเิขา้ด าเนินการต่อสูค้ด ีและมสีทิธทิ าการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัย 
ต่อการเรยีกรอ้งใด ๆ 

5.  กำรเฉล่ียควำมรบัผิด 
   ถ้าในขณะที่เกิดเหตุซึ่งเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุ้มครองถึง  
ความรบัผดิอย่างเดยีวกนั บรษิทัจะรบัผดิต่อค่าเสยีหาย  ค่าด าเนินคดแีละค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ไม่เกนิอตัราส่วนของ
บรษิทั ส าหรบัจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายเกี่ยวกบัความรบัผดินัน้ 

6.   กำรเรียกรอ้งและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
   ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและ  

สง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
6.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
6.2 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 
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6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ หรือ  
ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย และประจกัษ์พยาน 

6.4 หนังสอืยนืยนัจากผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย ระบุถงึรายละเอยีดการเกดิเหตุ รายการทรพัยส์นิ 
ทีเ่สยีหาย ซึง่มกีารรบัรองโดยผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายและประจกัษ์พยานในเหตุการณ์ 

6.5 ส าเนาใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั กรณีท าใหผู้อ้ื่นประสบอุบตัเิหตุ 
6.6 กรณีทีส่ามารถซ่อมแซมใหท้รพัยส์นิกลบัคนืสูส่ภาพเดมิ หรอืจ าเป็นต้องซื้อทรพัยส์นินัน้ ๆ 

เนื่องจากท าใหท้รพัยส์นินัน้เสยีหาย ตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ 
6.7 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก (TA26) 
เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอกอนั
เกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยรวมถึงกำรบำดเจบ็ของบุคคลท่ีไม่ใช่บุคคลภำยนอก 
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นของผู้เอำประกนัภยัเอง หรือท่ีอยู่

ในกำรครอบครอง หรือกำรควบคมุของผู้เอำประกนัภยั 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเก่ียวกบัควำมรบัผิดซ่ึงเกิดจำกสญัญำท่ีผู้เอำประกนัภยั

ท ำขึ้น ซ่ึงถ้ำไม่มีสญัญำดงักล่ำวควำมรบัผิดของผู้เอำประกนัภยัจะไม่เกิดขึ้น 
4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเก่ียวข้องกบัผู้เอำประกนัภยัซ่ึงกระท ำโดยจงใจ 

เจตนำ หรือกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยของผู้เอำประกนัภยั 
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย เน่ืองจำกกำรมีกรรมสิทธ์ิ กำรครอบครอง กำรใช้

ยำนพำหนะทุกชนิด รวมทัง้เครื่องจกัรหรือยำนพำหนะใด ๆ ท่ีดนัหรือลำกโดยเครื่องยนต์ อำกำศยำน อำวธุ
ปืน สตัวเ์ล้ียง ท่ีดิน หรืออำคำร หรือเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อในกำรควบคมุดแูล 

6. ควำมรบัผิดทำงกำรค้ำหรือวิชำชีพ หรือควำมบกพร่องในกำรประกอบธรุกิจ 
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะท่ีอยู่ในสภำพ 

กำรผิดปกติทำงจิตใจ ระบบประสำท กำรวิกลจริต รวมถึงขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัมีส่วนร่วมทะเลำะวิวำท 
หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีอำญำ 
9. ค่ำเสียหำยท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อลงโทษเป็นตวัอย่ำงหรือค่ำเสียหำยทวีคณู 
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หมวดท่ี 5 เอกสำรแนบท้ำย 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายแทน ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกนัภยัและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใช้บงัคบั
ตามเดมิ 
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TG Exclusion 1 

เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ) 

 
เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นสว่นหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่ วนัท าเอกสาร 
ชื่อผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่ เวลา สิน้สุดวนัที ่ เวลา 
เบีย้ประกนัภยั บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษ ี บาท รวม บาท 

 

เป็นทีต่กลงและเขา้ใจกนัว่า การประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่อกสารแนบทา้ยฉบบันี้แนบตดิ
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ไม่คุ้มครองถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย กำรบำดเจบ็ กำรเจบ็ป่วย 
หรือควำมรบัผิดตำมกฎหมำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม อนัเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำก หรือมีสำเหตุมำ
จำก หรือเป็นผลมำจำก หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำท่ีผู้เอำประกนัภยัอยู่ใน หรือเดินทำงไป หรือเดินทำงผ่ำน 
หรือเดินทำงภำยในประเทศเนปำล 

 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใช้บงัคบั
ตามเดมิ 
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TG Exclusion 2 

เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ) 

 

เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นสว่นหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่ วนัท าเอกสาร 
ชื่อผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่ เวลา สิน้สุดวนัที ่ เวลา 
เบีย้ประกนัภยั บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษ ี บาท รวม บาท 

 

เป็นที่ตกลงและเขา้ใจกนัว่า หากขอ้ความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแย้งกบัขอ้ความที่ปรากฏใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสารแนบทา้ยฉบบัอื่น ใหใ้ชข้อ้ความตามทีป่รากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน  

1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบบัน้ีไม่คุ้มครองกำรเดินทำงท่ีได้วำงแผนไว้ล่วงหน้ำ  หรือกำร
เดินทำงจำกภำยใน หรือ กำรเดินทำงไป หรือกำรเดินทำงผ่ำน ประเทศสำธำรณรฐัคิวบำ สำธำรณรฐั
อำหรบัซีเรีย สำธำรณรฐัอิสลำมอิหร่ำน สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี ภมิูภำคไครเมีย 
(Crimea Region)  

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่คุ้มครองผู้เอำประกนัภยัท่ีมีสญัชำติหรือถ่ินพ ำนักในประเทศ
สำธำรณรฐัคิวบำ สำธำรณรฐัอำหรบัซีเรีย สำธำรณรฐัอิสลำมอิหร่ำน สำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนเกำหลี ภมิูภำคไครเมีย  เว้นแต่ผู้เอำประกนัภยัมีภมิูล ำเนำในประเทศไทย 

ทัง้นี้ ขอ้ตกลงภายใต้เอกสารแนบทา้ยนี้ยงัคงอยู่ภายใต้บงัคบัของขอ้ยกเวน้ เงื่อนไขทัว่ไปและขอ้ความ
อื่น ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ในสว่นทีไ่ม่ไดม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิโดยเอกสารแนบทา้ยน้ี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                

 Policy Wording TG International Extra - Individual - 03/22 v.2 
     © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 90 

เอกสำรสรปุเงื่อนไข ควำมคุ้มครอง ข้อยกเว้น (ตำมแผนประกนัภยั) 

กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงต่ำงประเทศ 

AIG Travel Guard International Travel Insurance 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเดนิทางออก
นอกอาณาเขตประเทศถิ่นฐานของผู้เอาประกันภัยที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ โดยมี
สาระส าคญัดงันี้ 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลา 
เอาประกนัภยั 
  1. ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว  (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อน 
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ผู้เอาประกันภัย
เดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนั
สิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี)  
          2. ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครัง้  
โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัขอ้ 1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสุดไม่เกนิ 184 วนั  

ระยะเวลาเอาประกนัภยัอาจมกีารขยาย/ก าหนดเป็นอย่างอื่น ขึน้อยู่กบัแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง/
เอกสารแนบทา้ย 
กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอตัโนมติั 
    หากกรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้สุดในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัยงัอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่นไขที่ระบุ
ดงัต่อไปนี้ 

    1. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดที่ 
ผูเ้อาประกนัภยับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย สภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอืการนดัหยุดงานโดย
ลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะหรอืการนัดหยุดการปฏบิตังิานอื่นโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให ้
ไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได ้ความคุม้ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิปอกี 3 
วนัต่อเนื่องกนันบัจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
    2. ผู้เอาประกนัภยัไดเ้ขา้รบัการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืถูกกกักนัในต่างประเทศ และ
เหตุผลดงักล่าวนัน้ได้รบัความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกนัภยั รวมไปถงึผู้เอาประกนัภยัจ าเป็นต้องท าตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ักษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้มีอ านาจ ในกรณีที่ถูกกักกัน ความคุ้มครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิปอกี 30 วนัต่อเนื่องกนันับจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
หรอื ภายใน 48 ชัว่โมงตดิต่อกนัหลงัจากออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานทีก่กักนั นอกจากผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉินไดอ้นุมตักิารขยายระยะเวลาความคุ้มครองไปมากกว่า 48 ชัว่โมงต่อเนื่องกนั ส าหรบัการหาเทีย่วบนิกลบั
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หรอืความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดนิทาง เท่านัน้ โดยทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้งยอมรบัเทีย่วบนิแรกที่
ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินหาและยนืยนัให ้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งพยายามกลบัประเทศไทยทนัทเีมื่อมีโอกาส 
กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1. ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2. ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิ

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดภ้ายหลงัจากที่กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลคุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
3. ในกรณีที่ เ ป็นความคุ้มครองแบบรายปี  (Annual Trip) ผู้ เอาประกันภัย  หรือบริษัท 

ต่างสามารถใชส้ทิธใินการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ ดงันี้ 
3.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการสง่หนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่ครัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ในกรณีนี้
บรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกนัภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามสว่น 

3.2 ผู้เอาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้ โดยการแจ้งให้บรษิทัทราบ
เป็นหนงัสอื และมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 

ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 
ระยะเวลำประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้นี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดกต็ามต้องเป็น 

การบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีงสว่นหนึ่งสว่นใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 
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ข้อยกเว้นทัว่ไป 
  กำรประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไม่คุ้มครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำดงัต่อไปน้ี (เว้นแต่จะมีกำรระบุคุ้มครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็นกำรเฉพำะ) 

1. กำรฆ่ำตวัตำย พยำยำมฆ่ำตวัตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
2. สงครำม กำรรกุรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศตัรตู่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำย 

คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซ่ึงหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนท่ีอำศยั อยู่ในประเทศเดียวกนั กำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรปฏิวติั กำรรฐัประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก  

3. กำรก่อกำรร้ำย 
4. กำรกระท ำโดยเจตนำท่ีผิดกฎหมำยของผู้เอำประกนัภยั กำรยึดทรพัย ์กำรยึดหน่วง กำร

ท ำลำย โดยศลุกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืน ๆ กำรฝ่ำฝืนกฎข้อบงัคบัของรฐับำล  
5. กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรงัสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำก

นิวเคลียร์ใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำร
แตกแยกตวัทำงนิวเคลียรซ่ึ์งด ำเนินติดต่อไปด้วยตวัเอง 

6. กำรระเบิดของกมัมนัตภำพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวตัถอุนัตรำย
อ่ืนใดท่ีอำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียรไ์ด้ 

7. ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมคัร และเข้ำ
ปฏิบติักำรในสงครำมหรือปรำบปรำม 

8. ขณะท่ีเกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตท่ียกเว้นควำมคุ้มครองตำมท่ีระบุไว้ใน
ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี) 

9. ขณะท่ีเกิดขึ้นบริเวณแท่นขดุเจำะน ้ำมนั แท่นขดุเจำะก๊ำซธรรมชำติในทะเล หรือเหมือง
ใต้ดิน  

10. เม่ือผู้เอำประกนัภยัไม่อยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมแก่กำรเดินทำง และเดินทำงโดยขดัต่อ
ค ำแนะน ำของแพทยผ์ู้ได้รบัอนุญำตให้รกัษำโรค 

11. ผู้เอำประกนัภยัเดินทำงโดยมีจดุประสงคเ์พื่อเข้ำรบักำรรกัษำทำงกำรแพทยท์ุกชนิด 
12. กำรเดินทำงท่ีมีกิจกรรมกำรปีนเขำ กำรไต่เขำ กำรเดินป่ำ กำรเท่ียวป่ำ หรืออ่ืน ๆ 

รวมอยู่ในกำรเดินทำง ท่ีอยู่บนระดบัควำมสูงเท่ำกบั หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดบัน ้ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ว่ำผู้เอำประกนัภยัจะสำมำรถจดัหำหลกัฐำนจำกพยำนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัผู้เอำประกนัภยั 
บริษทัทวัร ์หรือไกดน์ ำเท่ียวท่ีพิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรได้รบับำดเจบ็จำกอุบติัเหตุ หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีเกิดขึ้น
ขณะอยู่บนระดบัควำมสูงท่ีต ำ่กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง 
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13. กำรท่ีผู้เอำประกนัภยักระท ำกำรเก่ียวเน่ืองกบักำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็นสมำชิก
ขององคก์รกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลกัลอบขนยำเสพติด หรือกำรค้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยำเสพติด หรือกำร
ลกัลอบขนอำวธุนิวเคลียร ์อำวธุเคมี หรืออำวธุชีวภำพ 

 
เอกสำรแนบท้ำย 
TG – Exclusion 1 เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

การประกนัภยัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่อกสารแนบทา้ยฉบบันี้แนบตดิภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยั ไม่คุม้ครองถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย หรอืความรบัผดิตามกฎหมาย 
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจาก หรอืมสีาเหตุมาจาก หรอืเป็นผลมาจาก หรอืทีเ่กดิขึ้นใน
เวลาทีผู่เ้อาประกนัภยัอยู่ใน หรอืเดนิทางไป หรอืเดนิทางผ่าน หรอืเดนิทางภายในประเทศเนปาล 

 
TG – Exclusion 2 เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

1. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไม่คุม้ครองการเดนิทางทีไ่ดว้างแผนไวล้่วงหน้า  หรอืการเดนิทางจาก
ภายใน หรอื การเดินทางไป หรอืการเดินทางผ่าน ประเทศสาธารณรฐัควิบา สาธารณรฐัอาหรบัซีเรยี สาธารณรฐั
อสิลามอหิร่าน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีภูมภิาคไครเมยี (Crimea Region)  

2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติหรือถิ่นพ านักในประเทศ
สาธารณรฐัคิวบา สาธารณรฐัอาหรบัซีเรีย สาธารณรฐัอิสลามอิหร่าน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
ภูมภิาคไครเมยี  เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมภีูมลิ าเนาในประเทศไทย 

 
ข้อตกลงคุ้มครองตำมแผนประกนัภยั 

ข้อตกลงคุ้มครอง แผน A แผน B แผน C แผน D 
TA1  ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ 

สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำก
อบุติัเหตุ 

•  •  •  •  

TA2  ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล •  •  •  •  
TA3  ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศไทย •  •  •  •  
TA4  ผลประโยชน์กำรเคลื่อนยำ้ยเพื่อกำร

รกัษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคลื่อนย้ำยกลบั
ประเทศไทย 

•  •  •  •  

TA5  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐิักลบั
ประเทศไทย 

•  •  •  •  

TA6  ผลประโยชน์ค่ำโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน •  •  •  •  
TA7  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพื่อเยี่ยม

ผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ 
•  •  •   
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TA8  ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวั
ในโรงพยำบำลในฐำนะผูป่้วยใน 

•  •  •   

TA9  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำวก์ลบั
ประเทศไทย 

•  •    

TA10  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเลือ่นหรือกำรบอกเลิก
กำรเดินทำง 

•  •  •   

TA11  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนั
เดินทำง รวมถึงกำรจี้เคร่ืองบิน 

•  •  •   

TA12  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดินทำงหยุดชะงกั •  •  •   

TA13  ผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง •  •  •   

TA14  ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เคร่ืองบินอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบินจ ำหน่ำย
บตัรโดยสำรเกินจ ำนวนท่ีนัง่ 

•  •    

TA15  ผลประโยชน์ชดเชยกำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำก
กำรเปล่ียนเส้นทำงกำรบิน 

•  •    

TA16  ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน •  •  •   

TA17  ผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง •  •  •   

TA18  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
กระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 

•  •  •   

TA19  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดินทำง 

•  •  •   

TA20  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงินส่วนตวั 

•  •    

TA21  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ 

•  •    

TA22  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยูใ่น
ยำนพำหนะ 

•     

TA23  ผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ •  •    

TA24  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั 

•  •    

TA25  ผลประโยชน์ควำมคุม้ครองอปุกรณ์กำรเล่น
กอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 

•  •    

TA26  ผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอก •  •  •  •  
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หมำยเหตุ :  
1.  ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ละเอยีดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศที่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
2. ทัง้นี้บรษิทัสามารถเลอืกขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย เพือ่จดัท าแผนประกนัภยัได ้
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กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงต่ำงประเทศแบบกลุ่ม 
AIG Group Travel Guard International Travel Insurance 

 
โดยการเชื่อถอืขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ และ

เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัต้องช าระภายใต้ขอ้บงัคบั 
เงือ่นไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทั 
ใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม 

ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่งมคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรม์ประกนัภยั 
จะถือเป็นความหมายเดียวกันทัง้หมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
ข้อตกลงคุ้มครอง  ข้อยกเว้นทัว่ไป เอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย ใบค าขอเอาประกนัภยั ใบสลกัหลงั
กรมธรรม์ประกนัภยั ใบรบัรองการประกนัภยั ขอ้ระบุพเิศษ  
ขอ้รบัรอง และเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเว้น 
ตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ ซึ่งถอืเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญา
ประกนัภยั 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.3 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
หมายถงึ บุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กรที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์

ประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรือ
ใบรบัรองการประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จดัให้มีการประกันภัย 
เพือ่ประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่ง เ ป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 

1.5 อุบตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย
และท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อาประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุ่งหวงั 

1.6 การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัิเหตุ 
ซึง่เกดิขึน้โดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตุอื่น 

1.7 การเจบ็ป่วย หมายถงึ อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที่เกิดขึ้น 
กับผู้เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่
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สามารถคาดการณ์ได้ โดยเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์
ประกนัภยันี้มผีลบงัคบั ทัง้นี้ต้องปรากฏชดัเจนว่าเกิดขึ้น
โดยตวัเองและโดยอสิระจากเหตุอื่น 

1.8 ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบเอง
ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ /หรือเอกสารแนบท้ายของ
สญัญาประกนัภยั (ถา้ม)ี 

1.9 แพทย ์ หมายถงึ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา  และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่
ใหบ้รกิารทางการแพทยห์รอืทางดา้นศลัยกรรม 

1.10 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 
1.11 ผูป่้วยใน หมายถงึ ผู้ที่จ า เ ป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง   
ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รบัการวนิิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่ งชี้ซึ่ ง เ ป็นมาตรฐาน 
ทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการรกัษา 
การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยนัน้ ๆ และใหร้วมถงึกรณีรบัตวั
ไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสยีชวีติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

1.12 ผูป่้วยนอก หมายถงึ ผู้รบับรกิารอนัเนื่องจากการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป่้วย
นอกหรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลินิก ซึ่งไม่มคีวามจ าเป็น 
ตามขอ้วนิิจฉัยและขอ้บ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
ในการเขา้รกัษาเป็นผูป่้วยใน 

1.13 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใด ๆ  ซึ่ งจัดให้บริการทางการแพทย์ 
โดยสามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคนืและมอีงคป์ระกอบทางดา้น
สถานที่และมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ
ตลอดจนการจดัการใหบ้รกิารทีค่รบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
มีห้องส าหรบัการผ่าตัดใหญ่และได้รบัอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนัน้ ๆ 

1.14 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจดัให้บริการทางการแพทย์โดย
สามารถรบัผู้ป่วยไว้ค้างคนืและได้รบัอนุญาตให้จดทะเบยีน
ด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนัน้ ๆ 
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1.15 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัทีไ่ด้รบัอนุญาตด าเนินการโดย
แพทยท์ าการรกัษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉัยโรค และไม่สามารถ
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นคลนิิกตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ 

1.16 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถงึ หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิางการแพทย์แผนปัจจุบนั
ที่เป็นสากล และน ามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับ 
ขอ้สรุปจากประวตักิารบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การตรวจพบ 
ผลการชนัสตูร หรอือื่น ๆ (ถา้ม)ี 

1.17 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต์่าง ๆ ทีม่เีงือ่นไข ดงันี้ 
(5) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย  และการรักษา 

ตามภาวะการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูร้บับรกิาร 
(6) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตาม

มาตรฐานเวชปฏบิตัปัิจจุบนั 
(7) ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผู้ร ับบริการ  หรือ 

ของค รอบค รัว ผู้ ร ับ บ ริก า ร  ห รือ ขอ งผู้ ใ ห้ บ ริก า ร
รกัษาพยาบาลเพยีงฝ่ายเดยีว และ 

(8) ต้องเป็นการบริการรกัษาพยาบาลตามมาตรฐาน 
การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการ
บาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยของผูร้บับรกิารนัน้ ๆ 

1.18 ค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ จ า เ ป็ นแล ะ
สมควร 

หมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาล และ/หรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ควรจะเป็น 
เ มื่ อ เ ที ยบกับก า ร ใ ห้ บ ริ ก า รที่ โ ร งพ ยาบ าล  ห รือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ป่วย
ทัว่ไปของโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอื
คลินิก ซึ่ งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ผู้ เอา
ประกนัภยัเขา้รบัการรกัษานัน้ 

1.19 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอา
ประกันภัย  (Pre-existing 
Condition) 

หมายถงึ โรค (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรอื ความผดิปกติที่
เกดิขึน้กบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 12 เดอืนก่อนวนัออกเดนิทาง 
แต่ละครัง้ ซึ่งมนีัยส าคญัเพื่อแสวงหาการวนิิจฉัยดูแลหรอื
รกัษา หรอืท าใหแ้พทยพ์งึใหก้ารวนิิจฉยั ดแูล หรอืรกัษา 

1.20 
 
 
 

เอดส ์(AIDS) หมายถงึ ภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ซึ่งเกดิจากการตดิเชื้อไวรสัเอดสแ์ละใหห้มายความรวมถงึ
การตดิเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant 
Neoplasm) หรอืการตดิโรค หรอืการเจบ็ป่วยใด ๆ ซึ่งโดย
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ผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV 
(Human Immuno Deficiency Virus) การติด เชื้ อ จุ ลชีพ 
ฉวยโอกาส ใหร้วมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเชือ้ทีท่ าใหเ้กดิโรค
ป อ ด บ ว ม ห รื อ ป อ ด อั ก เ ส บ  (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เชื้อที่ท าให้เกิดโรคล าไส้อักเสบหรือเรื้อรงั 
(Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/
หรอืเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi 
Infection) เนื้องอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์
น ้าเหลอืงทีร่ะบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่
รู้จ ักในปัจจุบันนี้ ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรอืซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท าใหค้นทีเ่ป็นเสยีชวีติอย่างกะทนัหนั เจบ็ป่วย หรอืทุพพลภาพ 
โรคภูมคิุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถงึเชื้อไวรสั HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) โ รคที่ ท า ให้ เ ยื่ อ สมอ ง เ สื่ อ ม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชือ้ไวรสั 

1.21 
 

ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

หมายถงึ 
 

ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัทีก่รมธรรม์ประกนัภยัมผีลบงัคบั 
หรอืนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ปีต่อ ๆ ไป 

1.22 
 

การก่อการรา้ย 
 
 
 
 
 

หมายถงึ 
 
 
 
 
 
 

การกระท าซึ่งใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ/หรอืมกีารข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท า 
เพยีงล าพงั การกระท าการแทน หรอืทีเ่กีย่วเนื่องกบัองคก์ร
ใด หรอืรฐับาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมอืง ศาสนา ลทัธิ
นิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทัง้เพื่อต้องการ
ส่งผลให้รฐับาลและ/หรอืสาธารณชน หรอืส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลวั 

1.23 ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉิน (Emergency 
Assistance Provider) 

หมายถงึ บรษิทั หรอืนิตบิุคคล หรอืตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉนิ 
ที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
ในการให้บรกิารความช่วยเหลอืกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดนิทาง
แ ล ะบริการต่ าง ๆ แก่ผู้ เอาประกันภัยตามที่ ระบุ ไว้ ใน 
สญัญาประกนัภยันี้ 

1.24 สถานทีส่าธารณะ หมายถงึ สถานทีใ่ดทีส่าธารณชนเขา้ถงึได ้เช่น (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ)    
ท่าอากาศยาน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องโถงของโรงแรม       



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                
 

 Policy Wording TG International Extra - Group - 03/22 v.2 
  © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 100 

สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที่ฝึกตีกอล์ฟ  
อาคารสาธารณะ และสถานทีต่่าง ๆ ทีค่ลา้ยกนั 

1.25 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถงึ รปูแบบการขนส่งทีใ่หบ้รกิารเป็นประจ าตามตารางเวลาและ
ด าเนินการโดยบรษิทัขนส่งที่มใีบอนุญาต และมุ่งหมายให้     
สาธารณชนในทอ้งถิน่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเดนิทางและที่
ประเทศนัน้ยอมรับ เช่น หมายถึงรถโดยสารประจ าทาง  
เรือข้ามฟาก ยานเหนือน ้า (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ 
เรอื รถไฟ รถราง หรอืรถไฟใต้ดนิ แต่ไม่หมายความรวมถงึ  
รถแทก็ซี ่หรอืรถสว่นตวั 

1.26 การเดนิทางในต่างประเทศ หมายถงึ การ เดินทางออกนอกอาณาเขตประ เทศไทยของ 
ผูเ้อาประกนัภยั 

 

หมวดท่ี 2 เงื่อนไขทัว่ไป และข้อก ำหนด 

2.1 สญัญำประกนัภยั 
สญัญาประกนัภยันี้เกิดขึ้นจากการที่บรษิทัเชื่อถอืขอ้แถลงของผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัภยัและ/

หรอืผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอื  
ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมอืชื่อใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บรษิทัจงึไดอ้อก
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห ้

ในกรณีที่ผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็น
เทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง หรอืรูอ้ยู่แลว้ในขอ้ความจรงิใดแต่ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้รษิทัทราบ  
ซึ่งหากบรษิัททราบขอ้ความจรงินัน้ ๆ อาจจะได้จูงใจให้บรษิัทเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึ้นหรอืบอกปัด ไม่ยอมท า
สญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆยีะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได้ 

บรษิทัจะไม่ปฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/
หรอืผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสญัญำและกำรเปล่ียนแปลงข้อควำมในสญัญำประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้  รวมทัง้ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็น 

สญัญาประกนัภยั การเปลีย่นแปลงขอ้ความใด ๆ ในสญัญาประกนัภยัจะต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิทัและ 
ไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืในเอกสารแนบทา้ยแลว้จงึจะสมบูรณ์ 

2.3 กำรแจ้งรำยช่ือผู้เอำประกนัภยัและกำรเข้ำร่วมกำรประกนัภยั 
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะต้องด าเนินการแจง้รายชื่อผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาประกนัภยั  

ใหบ้รษิทัทราบก่อนการเดนิทาง ในกรณีทีเ่กดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่ป็นเหตุใหม้กีารเรยีกร้อง
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ผลประโยชน์ และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง หน้าที่ ในการพิสูจน์เป็นของผู้ถือ
กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั 

ผูเ้อาประกนัภยัจะเริม่ไดร้บัความคุ้มครองตามวนัทีท่ี่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ /
หรอืใบรบัรองประกนัภยั โดยบรษิทัจะออกตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ /หรอืใบรบัรองประกนัภยัพร้อมทัง้
เอกสารสรุปเงือ่นไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย เพือ่เป็น 
การรบัรองว่าผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.4 ระยะเวลำเอำประกนัภยั 
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลา  

เอาประกนัภยั 
  2.4.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริม่ต้นก่อน 
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ผู้เอาประกันภัย
เดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนั
สิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี)  
          2.4.2 ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ 
โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัขอ้ 2.4.1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสุดไม่เกนิ 184 วนั  

ระยะเวลาเอาประกนัภยัอาจมกีารขยาย/ก าหนดเป็นอย่างอื่น ขึน้อยู่กบัแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง/
เอกสารแนบทา้ย 

2.5 กำรแจ้งและกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้ให้บรษิทัทราบถงึความสูญเสยีหรอืความเสยีหายโดยไม่ชกัช้า ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติ 
ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีเวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่ามเีหตุจ าเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจแจง้ใหบ้รษิทัทราบในทนัทไีด้ 
แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าทดแทน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานหรอืเอกสารตามทีร่ะบุไวภ้ายใต้ขอ้ตกลงคุม้ครอง และ /
หรอืเอกสารแนบท้าย  แต่ละขอ้ และเอกสารเพิม่เติมอื่น ๆ ตามที่บรษิทัต้องการตามความจ าเป็นให้แก่บรษิัท
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวโ้ดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป   
หากแสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีไ่ม่สามารถส่งเอกสารหรอืหลกัฐานได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแต่ได้ส่ง
โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีส่ามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย ์
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย  

เท่าที่จ าเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมสีทิธทิ าการชนัสูตรพลกิศพในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อ
กฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของบรษิทั 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัไม่ยนิยอมให้บรษิทัตรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจ
วนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเพือ่ประกอบการพจิารณาจ่ายค่าทดแทนนัน้ บรษิทัสามารถปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครอง
แก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้ 

2.7 กำรจ่ำยค่ำทดแทน 

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัหลกัฐานแสดงความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์  
สว่นค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกรอ้งเพื่อใหบ้รษิทัชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยั  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอกีได้ 
ตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบรษิทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บรษิทัจะรบัผดิ 
ชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กีในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายทัง้นี้นบัแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ 

2.8  กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.8.1 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อน

ความคุม้ครองจะเริม่ตน้ 
2.8.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัภยัและ/

หรอืผู้เอาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้ภายหลงัจากที่กรมธรรม์ประกนัภยัมผีล
คุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

2.8.3 ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอื 
ผูเ้อาประกนัภยั หรอืบรษิทัต่างสามารถใชส้ทิธใินการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ ดงันี้ 

2.8.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั  
ตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายที่แจ้งให้บรษิัททราบ ในกรณีนี้บรษิัทจะคนืเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั โดยหกั 
เบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามสว่น 

2.8.3.2 ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั
ฉบบันี้ได ้โดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนังสอื และมสีทิธไิดร้บัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยั
ส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ตามตาราง
ทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 
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ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 
ระยะเวลำประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้นี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดกต็ามต้องเป็น 

การบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีงสว่นหนึ่งสว่นใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 

2.9 กำรระงบัข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ในกรณีที่มขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแย้ง หรอืขอ้เรยีกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้

ระหว่างผู้มสีทิธเิรยีกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับรษิทั และหากผู้มสีทิธเิรยีกร้องประสงค์และเหน็ควรยุติ 
ขอ้พพิาทนัน้โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบยีบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.10 เงื่อนไขบงัคบัก่อน 
  บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  เมื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  
ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏบิตัถิูกต้องครบถ้วนตามสญัญา
ประกนัภยัและเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.11 สกลุเงินตรำและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นในต่ำงประเทศ 
    หากค่าทดแทนที่พงึจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้เป็นสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิัทจะจ่าย  
ค่าทดแทนเป็นเงนิบาทไทย โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศตามวนัที่ระบุในใบเสร็จรบัเงนิ 
เอกสารหลกัฐานที่ใช้เรยีกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ /หรอืเอกสารแนบท้ายนัน้ ๆ 

2.12 กำรเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
    หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบรษิัทว่าผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอืผู้เอาประกนัภัย 
ได้กระท าการโดยทุจรติเพื่อให้ตนเองหรอืผู ้อื่นได้รบัประโยชน์จากการประกนัภยันี้ บรษิ ัทจะไม่รบัผดิ
ส าหรบัการเรยีกร้องจ านวนเงนิค่าทดแทนจากการกระท าดงักล่าวขา้งต้น และบรษิ ัทมสีทิธบิอกเลกิ
กรมธรรม์ประกนัภยันี้ ด้วยการส่งหนังสอืบอกกล่าวและให้ความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัสิ้นผล
บงัคบัในทนัที บรษิัทจะไม่คนืเบี้ยประกนัภยั 
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2.13 กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั 
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้จะอยู่ภายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย 

2.14 กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอตัโนมติั 
    หากกรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้สุดในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัยงัอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่นไขที่ระบุ

ดงัต่อไปนี้ 
    2.14.1 เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงแต่ไม่จ ากัด  

ทีผู่เ้อาประกนัภยับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย สภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอืการนัดหยุดงาน  
โดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะหรอืการนัดหยุดการปฏบิตังิานอื่นโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะที่
ท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได ้ความคุม้ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิป
อกี 3 วนัต่อเนื่องกนันบัจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
    2.14.2 ผู้เอาประกนัภยัได้เขา้รบัการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืถูกกกักนัในต่างประเทศ 
และเหตุผลดงักล่าวนัน้ไดร้บัความคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมไปถงึผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งท าตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ักษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้มีอ านาจ ในกรณีที่ถูกกักกัน ความคุ้มครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิปอกี 30 วนัต่อเนื่องกนันับจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
หรอื ภายใน 48 ชัว่โมงตดิต่อกนัหลงัจากออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานทีก่กักนั นอกจากผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉินไดอ้นุมตักิารขยายระยะเวลาความคุม้ครองไปมากกว่า 48 ชัว่โมงต่อเนื่องกนั ส าหรบัการหาเทีย่วบนิกลบั
หรอืความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดนิทาง เท่านัน้ โดยทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้งยอมรบัเทีย่วบนิแรกที่
ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินหาและยนืยนัให ้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งพยายามกลบัประเทศไทยทนัทเีมื่อมโีอกาส 

2.15 กำรส้ินสุดควำมคุ้มครองโดยอตัโนมติั 
    การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ จะสิ้นสุดโดยอตัโนมตั ิเมื่อผู้เอาประกนัภยัเสยีชีวติ

จากสาเหตุอื่นทีไ่ม่รบัความคุ้มครองหรอืถูกจองจ าอยู่ในเรอืนจ าหรอืทณัฑสถาน ซึ่งบรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์หรอืผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได้
ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 
 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
  กำรประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไม่คุ้มครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำดงัต่อไปน้ี (เว้นแต่จะมีกำรระบุคุ้มครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็นกำรเฉพำะ) 

3.1 กำรฆ่ำตวัตำย พยำยำมฆ่ำตวัตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
3.2 สงครำม กำรรกุรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศตัรตู่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำย 

คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซ่ึงหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนท่ีอำศยั อยู่ในประเทศเดียวกนั กำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำม
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วุ่นวำย กำรปฏิวติั กำรรฐัประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก  

3.3 กำรก่อกำรร้ำย 
3.4 กำรกระท ำโดยเจตนำท่ีผิดกฎหมำยของผู้เอำประกนัภยั กำรยึดทรพัย ์กำรยึดหน่วง กำร

ท ำลำย โดยศลุกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืน ๆ กำรฝ่ำฝืนกฎข้อบงัคบัของรฐับำล  
3.5 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรงัสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำก

นิวเคลียร์ใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำร
แตกแยกตวัทำงนิวเคลียรซ่ึ์งด ำเนินติดต่อไปด้วยตวัเอง 

3.6 กำรระเบิดของกมัมนัตภำพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวตัถอุนัตรำย
อ่ืนใดท่ีอำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียรไ์ด้ 

3.7 ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมคัร และเข้ำ
ปฏิบติักำรในสงครำมหรือปรำบปรำม 

3.8 ขณะท่ีเกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตท่ียกเว้นควำมคุ้มครองตำมท่ีระบุไว้ใน
ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี) 

3.9 ขณะท่ีเกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจำะน ้ำมนั แท่นขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติในทะเล หรือ
เหมืองใต้ดิน  

3.10 เม่ือผู้เอำประกนัภยัไม่อยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมแก่กำรเดินทำง และเดินทำงโดยขดั
ต่อค ำแนะน ำของแพทยผ์ู้ได้รบัอนุญำตให้รกัษำโรค 

3.11 ผู้เอำประกนัภยัเดินทำงโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ำรบักำรรกัษำทำงกำรแพทย์ทุก
ชนิด 

3.12 กำรเดินทำงท่ีมีกิจกรรมกำรปีนเขำ กำรไต่เขำ กำรเดินป่ำ กำรเท่ียวป่ำ หรืออ่ืน ๆ 
รวมอยู่ในกำรเดินทำง ท่ีอยู่บนระดบัควำมสูงเท่ำกบั หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดบัน ้ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ว่ำผู้เอำประกนัภยัจะสำมำรถจดัหำหลกัฐำนจำกพยำนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัผู้เอำประกนัภยั 
บริษทัทวัร ์หรือไกดน์ ำเท่ียว ท่ีพิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรได้รบับำดเจบ็จำกอบุติัเหตุ หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีเกิดขึ้น
ขณะอยู่บนระดบัควำมสูงท่ีต ำ่กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง 

3.13 กำรท่ีผู้เอำประกนัภยักระท ำกำรเก่ียวเน่ืองกบักำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็นสมำชิก
ขององคก์รกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลกัลอบขนยำเสพติด หรือกำรค้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยำเสพติด หรือกำร
ลกัลอบขนอำวธุนิวเคลียร ์อำวธุเคมี หรืออำวธุชีวภำพ 
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หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด ข้อยกเว้นทัว่ไป ข้อตกลงคุ้มครอง และ

เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกนัภยัทีผู่ถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั
และ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระ บรษิทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองส าหรบัขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงัต่อไปนี้  
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TA1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. สญูเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตัง้แต่ขอ้มอืหรอืขอ้เท้า และให้หมายรวมถึง 

การสูญเสยีสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวข้างต้น 
โดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถ
กลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอดไป 

2. สญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไม่มทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

3. ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ใน
อาชีพประจ า และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือไม่
สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัตัง้แต่ 3 ชนิดขึน้ไปได้ดว้ยตนเอง 
ทัง้นี้ ปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั  หมายถงึ ความสามารถในการปฏบิตัิ
ภารกิจหลักประจ าวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์ทาง
การแพทยใ์นการประเมนิผูป่้วยทีไ่ม่สามารถปฏบิตัภิารกจิดงักล่าว
ได ้ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการเคลื่ อนย้าย เช่น ความสามารถ 
ในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลบัเตยีงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ไดร้บัการช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถ 
ในการเดนิหรอืเคลื่อนทีจ่ากหอ้งหนึ่งไปยงัอกีหอ้งหนึ่งไดด้ว้ยตนเอง
โดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรอืถอดเสือ้ผ้าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ต้องได้รบัความช่วยเหลอืจาก
ผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถ 
ในการอาบน ้า รวมถงึการเขา้และออกจากห้องอาบน ้าได้ดว้ยตนเอง
โดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรบัประทานอาหาร เช่น ความสามารถ 
ในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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(6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช้
ห้องน ้าเพื่อการขบัถ่าย รวมถงึการเขา้และออกจากห้องน ้าได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

 
ควำมคุ้มครอง 

  การประกนัภยันี้คุ้มครองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกาย
ของผู้เอาประกนัภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกดิขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และท าให้ผู้เอาประกนัภยั
เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอื
การบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมและเสยีชวีติเพราะการบาดเจบ็นัน้เมื่อใดกด็ี บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งันี้ 

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

บ่งชี้ทางการแพทย์ชดัเจนว่าผู้เอาประกนัภยัตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืนนบัแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ  

3. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั   ส าหรบัมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืเท้าสองขา้งตัง้แต่ ขอ้
เทา้ หรอืสญูเสยีสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7. 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื 
8. 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ 
9. 60% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ส าหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นี้เพยีงรายการทีส่งูสุดรายการเดยีวเท่านัน้ 
ตลอดระยะเวลาประกนัภยับรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัผลที่เกดิขึ้นตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้

รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรบัรองประกันภัย หากบริษัท  
จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยงัคงให้ความคุ้มครอง 
จนสิน้สุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู่เท่านัน้ 
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เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ 
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอบุติัเหตุ (TA1) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัที่เสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ 
สญูเสยีสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. กรณีกำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
1.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1.3 ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐาน  

การเดนิทางของผูเ้อาประกนัภัยหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง 
(ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทางเข้า-ออก 
แทน 

1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลง
ลายมอืชื่อ 

1.5 รปูถ่ายการทุพพลภาพ / การสญูเสยีอวยัวะ 
1.6 เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 

2. กรณีกำรเสียชีวิตเน่ืองจำกอุบติัเหตุ 
2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.2 ใบมรณบตัร 
2.3 ส าเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 
2.4 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ 
2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ  “ตาย ” ของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 
2.6 ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อและหลักฐาน  

การเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง 
(ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทางเข้า-ออก 
แทน 

2.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัประโยชน์ พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยลงลายมอืชื่อ 

2.8 เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัต้องการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ 
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบติัเหตุ (TA1) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกำรบำดเจบ็ ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยอนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุหรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำดงัต่อไปน้ี 

1. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 
(1) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติ

ได้ หรือ 
(2) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่ำงกำยขณะตรวจ

เทียบเท่ำกบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 
(3) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั

หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 
2. กำรได้รบัเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ำ ซ่ึง

เกิดจำกบำดแผลท่ีได้รบัมำจำกอุบติัเหตุ 
3. กำรแท้งบุตร เว้นแต่กำรแท้งบุตรนัน้ เป็นผลมำจำกอบุติัเหตุโดยตรง 
4. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่ง

สกีทุกชนิด รวมถึงเจต็สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรกัษำชีวิต) ขณะก ำลงั
ขึ้นหรือก ำลงัลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

5. ขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนท่ีมิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

6. ขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 
7. ขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 
8. ขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะท่ีถกูจบักมุ 

หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
9.   ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัลงมือท ำงำนดงัต่อไปน้ี ช่ำงประปำ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงเครื่องยนต์ 

ช่ำงไม้ ช่ำงทำสี ช่ำงตกแต่งหรือช่ำงก่อสร้ำง หรืองำนท่ีเก่ียวกบักำรติดตัง้ งำนประกอบ บ ำรงุรกัษำ 
หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรือเคร่ืองจกัรไฮโดรลิก หรือท ำงำนในสถำนท่ีมีควำมเส่ียงสูง
หรืองำนใช้แรงงำนอ่ืน ๆ ทัง้น้ีไม่รวมถึงงำนบริหำร งำนควบคมุดแูล งำนขำย หรืองำนประเภทกำร
จดักำรหรืองำนประกอบอำหำร 

10. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัขบัข่ีรถจกัรยำนยนต์โดยไม่มีใบอนุญำตขบัข่ีท่ีถกูต้องตำม
กฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ 

11. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัอยู่ในภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต 
รวมถึงกำรติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธุกรรม 
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TA2 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1.  การแพทยท์างเลอืก หมายถงึ การตรวจวนิิจฉัย การรกัษาพยาบาล หรอืการป้องกนัโรค โดย

วธิกีารแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นไทย การแพทยแ์ผนจนี 
หรอืวธิกีารอื่น ๆ ทีม่ใิช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

2.  แพทยแ์ผนไทย หมายถงึ แพทย์ไทยแผนโบราณที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 
ในการรักษาโรคโดยสมุนไพรไทย ซึ่งแพทย์ไทยแผนโบราณ
ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนธุรกิจ นายจ้าง 
ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้เอาประกันภยั หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

3.  แพทยแ์ผนจนี หมายถงึ แพทย์ที่ได้รบัใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรกัษาโรค 
โดยสมุนไพร โดยการฝังเขม็ และการจดักระดูก แพทย์แผนจีน
ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนธุรกิจ นายจ้าง 
ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้เอาประกันภยั หรอืเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

 
ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั 
ไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซึ่งเกดิขึน้ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกนัภยัจนเป็นเหตุให้ต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอื
คลนิิกในต่างประเทศไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรอืผูป่้วยนอก  

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทน ส าหรบัค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึ่งเกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาล 
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิ  
เอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ค่าใชจ่้ายเพือ่การรกัษาพยาบาลทีคุ่ม้ครอง มดีงัต่อไปนี้ 
1. ค่าแพทย์ตรวจรกัษา  เช่น ค่าผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ตรวจรกัษาทัว่ไป ค่าผู้ประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม ท าศลัยกรรมและหตัถการ ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม วสิญัญแีพทย ์ค่าผูป้ระกอบวชิาชพี
ทนัตแพทย ์ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีอื่น ๆ 

2. ค่ายา ค่าสารอาหารทางเสน้เลอืด ค่าบรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ รวมค่าใชจ่้ายใน
การแยก จดัเตรยีมและวเิคราะหเ์พื่อการให้โลหติ หรอืส่วนประกอบของโลหติ ค่าตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและ
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พยาธวิทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัโดยวธิพีเิศษอื่น ๆ รวมถงึค่าแพทยอ์่านผล ค่าใชจ่้าย 
ในการใชห้รอืใหบ้รกิาร อุปกรณ์ของใชแ้ละเครื่องมอืทางการแพทยน์อกหอ้งผ่าตดั วสัดุสิน้เปลอืงทางการแพทย์ 
(เวชภณัฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตดั และอุปกรณ์ในห้องผ่าตดั ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพเิศษระหว่างที่พกัรกัษาตัว 
อยู่ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก 

3. ค่าบรกิารรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรบัการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกนัภยัไปหรอืมาจาก
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย์ 

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์แต่ไม่เกนิกว่า 14 วนั 
5. ค่าห้องพกัผู้ป่วยหนัก หรอืห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรอื

สถานพยาบาลเวชกรรม จดัใหส้ าหรบัผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจ าวนั 
6. ค่าอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล เช่น ค่าบรกิารพยาบาล ค่าบรกิารทางการแพทย ์

ค่าหตัถการทางการแพทย ์  
7. บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสู งสุดไม่เกิน 10,000 บาท  

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม เพือ่ 
7.3 การรกัษาอาการบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กี่ยวขอ้งใน  

การจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟันปลอม 
7.4 ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัการรกัษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสยีงตามธรรมชาตอินั

เนื่องมาจากการรกัษาฟันจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟัน
ปลอม 

8. บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายทีผู่เ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจรงิสงูสุดไม่เกนิ 1,500 บาท ต่อคน  
ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ ในกรณีการบาดเจบ็เนื่องจากประสบอุบตัเิหตุในต่างประเทศ และจ าเป็นตอ้งรกัษาโดย
แพทยแ์ผนไทย หรอื แพทยแ์ผนจนี ยกเวน้การแตกหรอืหกัของกระดกู 
 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไดม้กีารขอเบกิคนืค่าใชจ่้ายสว่นหน่ึงหรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรอื
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากบรษิทั บรษิทัจะชดใชค้่ารกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนทีเ่กนิ
กว่าจ านวนทีเ่บกิคนืได้ 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล  (TA2) 
เท่ำนัน้)  
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรอืหลกัฐานให้แก่บรษิทัภายใน  30 วนันับแต่วนัที่ออกจากโรงพยาบาล 
หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา 
3. ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
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4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง
ของผูเ้อาประกนัภยัหน้าที่มตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) หาก
เขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย  พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลง
ลายมอืชื่อ 

6. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืต้นฉบบั

ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั  หรอืหน่วยงานอื่น 
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล (TA2) เท่ำนัน้)  

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
2. กำรรกัษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยท่ีเป็นมำตัง้แต่ก ำเนิด 
3. กำรรกัษำตวัเพื่อพกัผ่อนหรือเพื่ออนำมยั กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพกั

ฟ้ืน กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรกัษำใดท่ีมิได้เก่ียวข้องกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย 
4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึง

กำรติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธกุรรม 
5. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ 
6. กำรรกัษำใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ ์รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก

ซ้อนจำกกำรตัง้ครรภ ์กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิเครำะห์และกำรรกัษำ) กำรท ำ
หมนัหรือกำรคมุก ำเนิด 

7. กำรรกัษำพยำบำลท่ีไม่ได้เป็นกำรรกัษำแผนปัจจุบนั รวมถึง กำรแพทยท์ำงเลือก 
(Alternative Treatment)  

8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ ์2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้ค ำ้ยนั แว่นตำ 
เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพดู (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหวัใจทุกชนิด 
เก้ำอ้ีรถเขน็ เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัอุปกรณ์ดงักล่ำว  

9. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตดัเก่ียวกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีไม่จ ำเป็นอนัเกิดขึ้น
เพื่อหวงัผลก ำไรหรือเพื่อกำรฉ้อโกงจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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10. กำรรกัษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรกัษำสิว ฝ้ำ กระ รงัแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรกัษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศลัยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) 
เว้นแต่เป็นกำรผ่ำตดัตกแต่งท่ีจ ำเป็นต้องกระท ำอนัเป็นผลจำกกำรเกิดอบุติัเหตุเพื่อให้อวยัวะดงักล่ำว
สำมำรถกลบัมำท ำงำนได้อย่ำงเดิม 

11. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรบริกำรทำงทนัตกรรมหรือเหงือก  
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเวน้กำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ

ภำยหลงักำรถกูสตัวท์ ำร้ำย และวคัซีนป้องกนับำดทะยกั ภำยหลงัได้รบับำดเจบ็ 
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดจำกแพทยท่ี์เป็นผู้เอำประกนัภยัเอง หรือเป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกนัภยั 
14. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 

14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ หรือ 
14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ

กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 
14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั

หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 
15. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็

สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร ์ร่มบิน เคร่ืองร่อน ขณะก ำลงัขึ้นหรือก ำลงั
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ ท่ีกระท ำเพื่อรกัษำชีวิต ) 

16. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

17. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำน
ประจ ำอำกำศยำนใดๆ 

18. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้
เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

19. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะท่ีถกูจบักมุ หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
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TA3 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศไทย 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
การแพทยท์างเลอืก หมายถงึ การตรวจวนิิจฉัย การรกัษาพยาบาล หรอืการป้องกนัโรค โดยวธิกีาร

แพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นไทย การแพทยแ์ผนจนี หรอืวธิกีาร
อื่น ๆ ทีม่ใิช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั  
ได้รบับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกดิขึน้ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัขณะเดนิทางในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ต้องได้รบัการรกัษาต่อเนื่องหรอื
การตดิตามอาการในประเทศไทย โดยจ ากดัระยะเวลาขอรบัการรกัษาพยาบาลดงันี้ 

1.  กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เคยรับการรักษาพยาบาลส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ดงักล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งขอรบัการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 2 วนันบัจาก
วนัทีเ่ดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านัน้ต้องไม่เกนิ 5 วนั นับจากวนัที่ได้รบั
การรกัษาพยาบาลเป็นครัง้แรกในประเทศไทย   

บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท  
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ส าหรบัค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม เพือ่ 

1.1 การรกัษาอาการบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟันปลอม 

1.2 ค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการรกัษาฟันจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟัน
ปลอม 

2 . กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัการรักษาพยาบาลตัง้แต่อยู่ในต่างประเทศผู้เอาประกันภัย  
มีก าหนดเวลาไม่เกิน 7 วนันับจากวนัที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยที่จะรับการรกัษาพยาบาลต่อเนื่อง  
ในประเทศไทย 

บริษัทจะชดเชยค่าใช้ จ่ายจากการบริการทางทันตกรรมต่อเนื่ องในประเทศไทย 
ที่ผู้เอาประกนัภยัได้ใช้จ่ายไปจรงิสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบรกิารทาง 
ทนัตกรรมที่ต่างประเทศ (ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาล ) จะต้องไม่เกิน  
10,000 บาท โดยคุม้ครองค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม เพือ่ 
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2.1 การรกัษาอาการบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟันปลอม 

2.2 ค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการรกัษาฟันจากอุบตัเิหตุ ไม่รวมถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าเพือ่ใสฟั่นปลอม และฟัน
ปลอม 

ทัง้นี้ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึ่งเกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาล 
ตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นในประเทศไทย ตามจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ใบรบัรองประกนัภยั 

ในกรณีที่ผู้เอาประกนัภยัได้มกีารขอเบกิคนืค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดจากบุคคลใด หรอื  
แหล่งอื่นใดก่อนทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากบรษิทั บรษิทัจะชดใชค้่ารกัษาพยาบาลเฉพาะจ านวนที่เกนิ
กว่าจ านวนทีเ่บกิคนืได ้
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศ
ไทย (TA3) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรอืหลกัฐานให้แก่บรษิทัภายใน  30 วนันับแต่วนัที่ออกจากโรงพยาบาล 
หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิกโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา 
3. ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย  พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลง
ลายมอืชื่อ 

6. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
  ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืต้นฉบบั
ใบเสร็จที่ร ับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น   
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดิการอื่นใด หรอืจากการประกนัภัยอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ทีม่กีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั  หรอืหน่วยงานอื่น 
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

 การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศไทย (TA3) 
เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำล หรือ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
2. กำรรกัษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยท่ีเป็นมำตัง้แต่ก ำเนิด 
3. กำรรกัษำตวัเพื่อพกัผ่อนหรือเพื่ออนำมยั กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพกั

ฟ้ืน กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรกัษำใดท่ีมิได้เก่ียวข้องกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย 
4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึง

กำรติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธกุรรม 
5. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ 
6. กำรรกัษำใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ ์รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก

ซ้อนจำกกำรตัง้ครรภ ์กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิเครำะห์และกำรรกัษำ) กำรท ำ
หมนัหรือกำรคมุก ำเนิด 

7. กำรรกัษำพยำบำลท่ีไม่ได้เป็นกำรรกัษำแผนปัจจุบนั รวมถึง กำรแพทยท์ำงเลือก 
(Alternative Treatment)  

8. กำยอุปกรณ์ และอปุกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ ์2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้ค ำ้ยนั แว่นตำ 
เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพดู (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหวัใจทุกชนิด เก้ำอี้
รถเขน็ เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัอุปกรณ์ดงักล่ำว 

9. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตดัเก่ียวกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีไม่จ ำเป็นอนัเกิดขึ้น
เพื่อหวงัผลก ำไรหรือเพื่อกำรฉ้อโกงจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10. กำรรกัษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรกัษำสิว ฝ้ำ กระ รงัแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือกำรรกัษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศลัยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้น
แต่เป็นกำรผ่ำตดัตกแต่งท่ีจ ำเป็นต้องกระท ำอนัเป็นผลจำกกำรเกิดอุบติัเหตุเพื่อให้อวยัวะดงักล่ำว
สำมำรถกลบัมำท ำงำนได้อย่ำงเดิม 

11. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรบริกำรทำงทนัตกรรมหรือเหงือก  
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ

ภำยหลงักำรถกูสตัวท์ ำร้ำย และวคัซีนป้องกนับำดทะยกั ภำยหลงัได้รบับำดเจบ็ 
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดจำกแพทยท่ี์เป็นผู้เอำประกนัภยัเอง หรือเป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกนัภยั 
14. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 
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14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 
หรือ 

14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 

14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั
หรือ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 

15. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็
สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร ์ร่มบิน เคร่ืองร่อน ขณะก ำลงัขึ้นหรือก ำลงั
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ ท่ีกระท ำเพื่อรกัษำชีวิต ) 

16. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

17. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำน
ประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

18. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้
เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

19. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะท่ีถกูจบักมุ หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  บรษิทัจะก าหนดใหม้ขีอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลในประเทศไทยกต็่อเมือ่ก าหนดให้
ความคุม้ครองการรกัษาพยาบาลแลว้เท่านัน้ 
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TA4 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเคล่ือนย้ำยเพื่อกำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคล่ือนย้ำยกลบัประเทศไทย 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั  
ได้รบับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์ได้  ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัขณะเดนิทางในต่างประเทศ และจ าเป็นต้องเคลื่อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวธิทีี่
เหมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเห็นหรอืค าแนะน าของผู้ให้บรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินเพื่อท าการรกัษาทาง
การแพทย์ที่เหมาะสม หรอืเพื่อน าผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศไทยหรอืประเทศภูมลิ าเนา  บรษิัทจะชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรอืการเคลื่อนย้ายกลบัประเทศไทยหรอืประเทศ
ภูมลิ าเนาโดยตรงใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
ทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

วิธีของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินถูกก าหนดวิธีการ รูปแบบของการ
เคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทางโดยผู้ให้บรกิารช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรอื ทางบก หรอืวธิกีารขนส่งอย่างอื่นทีเ่หมาะสมตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทาง
การแพทย ์ 

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ก าหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัการบริการซึ่งก าหนด และ /หรือจดั
เตรยีมการ โดยผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินส าหรบัการขนส่งหรอืการบรกิารรกัษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เกดิขึน้ตามความจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามที่
ไดร้ะบุไวใ้นทีน่ี้ 

ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินจะเป็นผู้ก าหนดวธิกีารของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉิน รูปแบบของการเคลื่อนยา้ยและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะรวมถงึค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทางอากาศ 
ทางเรอื ทางบก หรอืวธิกีารขนสง่อย่างอื่นทีเ่หมาะสมตามความจ าเป็น 
        ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน คอื  Travel Assist 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำร
รกัษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคล่ือนย้ำยกลบัประเทศไทย (TA4) เท่ำนัน้) 

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
1.1 ให้ผู้เอาประกนัภยัหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งรบีแจ้งบรษิทั หรอื ผู้ให้บรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินทราบ 

โดยทนัท ี 
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1.2 ในกรณีผู้เอาประกนัภยับาดเจบ็ในถิน่ทุรกนัดาร ผู้เอาประกนัภยัควรตดิต่อแพทย์ท้องถิน่  
เพื่อท าการรกัษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลงัจากนัน้ทางผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินจะเป็นผูพ้จิารณาวธิี 
ในการเคลื่อนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์ าหรบัการรกัษาในขัน้ต่อไป 

2. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.2 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

2.3 เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
  ทัง้นี้  ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารใด ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัแิละจดัการโดยผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื

ฉุกเฉินทีผู่เ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์ไดส้ ารองจ่ายไปก่อนส าหรบัการบรกิารทัง้หลายเหล่านัน้ ซึง่ไม่
สามารถแจง้ต่อผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินได ้แต่มเีหตผุลอนัสมควรส าหรบัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้และไม่สามารถ
ควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ดทีห่นึ่ง  บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ แต่ไม่เกนิ
ค่าใชจ่้ายในสภาวะการณ์เช่นเดยีวกนัทีผู่ใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินก าหนด  ทัง้นี้สงูสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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TA5 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศไทย 
 

ควำมคุ้มครอง 
        ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากผู้เอาประกนัภยั
เสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน  
และไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ  บริษัทจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจดัการเกี่ยวกับศพ เช่น ค่าหีบศพ การดองศพ การ
ฌาปนกจิศพ ณ สถานทีท่ีเ่สยีชวีติ ค่าใชจ่้ายในการสง่ศพหรอือฐัขิองผูเ้อาประกนัภยักลบัประเทศไทยหรอืประเทศ
ภูมลิ าเนา ซึ่งด าเนินการโดยผู้ให้บรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินที่ได้รบัมอบอ านาจจากบรษิทั และเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย
โดยตรงกบับรษิทั แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน คอื  Travel Assist 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัที่ได้มกีารส ารองจ่ายไปก่อน บรษิทัจะชดใชค้นืให้แก่  
ผู้รบัประโยชน์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผู้รบัประโยชน์ดงักล่าวเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกบั  
ผูเ้อาประกนัภยั หรอืหากมไิดร้ะบุชื่อผูร้บัประโยชน์ บรษิทัจะชดใชค้นืใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั 
ตามจ านวนค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการบรกิารต่าง ๆ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพ
หรืออฐิักลบัประเทศไทย (TA5) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 

  ทัง้นี้ ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวกบัการบรกิารใด ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัแิละจดัการโดยผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉินที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ร ับประโยชน์ได้ส ารองจ่ายไปก่อนส าหรับการบริการทัง้หลายเหล่านัน้  
ซึ่งไม่สามารถแจ้งต่อผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่มีเหตุผลอันสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                
 

 Policy Wording TG International Extra - Group - 03/22 v.2 
  © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 122 

และไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหว่างการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ดทีห่นึ่ง  บรษิทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตาม
จรงิ แต่ไม่เกนิค่าใชจ่้ายในสภาวะการณ์เช่นเดยีวกนัทีผู่ใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินก าหนด ทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิจ านวน
เงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
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TA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉิน 
 

ควำมคุ้มครอง 
        ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ บรษิทัจะชดใชส้ าหรบั
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ว่นตวัระหว่างเกดิเหตุฉุกเฉิน ซึง่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง 
อยู่ในต่างประเทศและอยู่ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอื
ใบรบัรองประกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำโทรศพัท์ในกรณี
ฉุกเฉิน (TA6) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดินทาง 

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ใบแจง้รายการค่าใชจ่้ายจากผูใ้หบ้รกิาร ทีร่ะบุถงึเบอรผ์ูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน 
4. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือน้อง 
ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผูเ้อาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  ย่า ตา 
ยาย ทวด ของคู่สมรส 

2. บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์ 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
        1. ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม  
ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วนั และอาการของผู้เอาประกันภัยท าให้ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยได้ และไม่มีสมาชิกของครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยใน
ต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าเดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง
หรอืค่าเดนิทางทางเรอื ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิรวมทัง้จ่ายค่าที่พกัและค่าอาหารสูงสุดวนัละ 10,000 บาท 
ให้แก่สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัย สูงสุด 2 คน ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั เพื่อให้สมาชิกของ
ครอบครวัหรอืเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัไปเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ ทัง้นี้หากสมาชกิของครอบครวั 
หรอืเพือ่นของผูเ้อาประกนัภยัทีจ่ะเดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดเ้ดนิทางออกจากประเทศไทย ค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศไทยไปยงัประเทศนัน้ ๆ ผู้
ใหบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน หรอืผูแ้ทนผูม้อี านาจของ ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลือฉุกเฉิน อาจเป็นผูด้ าเนินการจดัหาตัว๋
เครื่องบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั ตัว๋รถไฟชัน้หนึ่งหรอืตัว๋เรอืโดยสารส าหรบัสมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนของผู้
เอาประกนัภยัจ านวนสงูสุดไม่เกนิ 2 คน ในการเดนิทางไปเยีย่ม 

2. ในกรณีผู้เอาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วนั และอาการของผู้เอาประกันภัยท าให้ไม่สามารถ
เคลื่อนยา้ยกลบัประเทศไทยไดแ้ละมสีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  
บรษิัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกของครอบครวัที่อยู่กับผู้เอาประกนัภยัในต่างประเทศ จ านวน 2 คน สูงสุดไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ /หรือใบรบัรองประกันภัย ส าหรบั
ค่าใชจ่้ายต่อไปนี้ 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ ส าหรบัการเลื่อนหรอืเปลี่ยนเที่ยวบนิกลบัประเทศ
ไทย และ 
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2.2 ค่าที่พักและอาหารที่เกิดขึ้นจริง และสมเหตุสมผลส าหรับสมาชิกของครอบครัว  
ผูเ้อาประกนัภยัในช่วงระยะเวลาขณะเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ความคุม้ครองในขอ้นี้ บรษิทัจะจ่ายค่าทีพ่กั
และอาหารตัง้แต่วนัที ่6 ของวนัทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นตน้ไป 

บรษิทัจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจรงิส าหรบัการต้องอยู่เพื่อการเยี่ยมนี้จนกว่าผู้เอาประกนัภยั  
จะได้รบัการรบัรองโดยแพทย์ว่าสามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได้ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยั
สงูสุดตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั  

ภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าทดแทน
ส าหรบัผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลไดพ้รอ้มกนัทัง้กรณีในขอ้ 1 และ ขอ้ 
2 ขา้งตน้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ (TA7) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ส าเนาหนังสอืเดินทางของสมาชิกของครอบครวัหรอืเพื่อนที่ระบุถึงการเดินทางไปเยี่ยม 
ผู้เอาประกนัภยั (กรณีที่ผู้เอาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัท าใหไ้ม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลบัประเทศไทยได ้และไม่มสีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะอยู่กบัผูเ้อาประกันภยัในต่างประเทศ) 

4. ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยม  
ผู้เอาประกนัภยั (กรณีที่ผู้เอาประกนัภยัต้องเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัท าใหไ้ม่สามารถเคลื่อนย้าย
กลบัประเทศไทยได ้และไม่มสีมาชกิของครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ) 

5.  รายงานแพทย์ผู้ท าการรกัษาของผู้เอาประกันภยัที่ระบุจ านวนวนัที่เข้ารบัการรกัษาตัว  
ในโรงพยาบาลฐานะผูป่้วยใน 

6.  ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัส าหรบัค่าเดินทาง ค่าที่พกัและค่าอาหารที่เกดิขึ้นจรงิของสมาชิก  
ของครอบครวัหรอืเพือ่นทีเ่ดนิทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 

7.  เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
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  ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั
ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น   
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดิการอื่นใด หรอืจากการประกนัภัยอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่น  
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้  
ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องพักรกัษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
ในฐานะผู้ป่วยในในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย อนัเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น  
อย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกิดขึ้น ตามความจ าเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย ์

บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวน 3,000 บาทต่อวนั
นบัตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน  และในกรณี
ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้ารับการรักษาต่อในประเทศไทย ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวต่อใน
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน และบรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผู้
เอาประกันภัยเป็นจ านวน 1,000 บาทต่อวนั โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลังระยะเวลาที่เข้ารกัษาตัวใน
โรงพยาบาลแลว้  

ทัง้นี้บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนชดเชยรายวนัรวมสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ 
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั   

หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนัหรอืเฉียบพลนัและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งต้องเขา้รบัการตรวจรกัษาโดยการผ่าตดัหรอืหตัถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์
ในฐานะผูป่้วยใน แต่เนื่องจากววิฒันาการทางการแพทย์ท าใหก้ารตรวจรกัษานัน้ผู้เอาประกนัภยัไม่จ าเป็นต้อง
พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนัให้แก่ผู้เอาประกันภยั
จ านวนหน่ึงวนั (1 วนั) ส าหรบัการตรวจรกัษาทีเ่กดิขึน้โดยการผ่าตดัหรอืหตัถการ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสลายน่ิว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
2. การตรวจเสน้เลอืดหวัใจโดยการฉีดส ี(Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)  
3. การผ่าตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
4. การผ่าตดัโดยการสอ่งกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
5. การตรวจโดยการสอ่งกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
6. การผ่าตดั หรอืเจาะไซนสั (Sinus  Operations) 
7. การตดักอ้นเน้ือทีเ่ตา้นม (Excision Breast Mass) 
8. การตดัชิน้เน้ือจากกระดกู (Bone Biopsy) 
9. การตดั (Amputation) นิ้วมอืหรอืนิ้วเทา้ 
10. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
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11. การเจาะไขกระดกู (Bone Marrow Asipiration) 
12. การเจาะช่องเยื่อหุม้ไขสนัหลงั (Lumbar Puncture) 
13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 

Paracentesis) 
14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
15. การขดูมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
16. การตดัชิน้เน้ือจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
17. การรกัษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
18. การรกัษาโรคดว้ยรงัสแีกมม่า (Gamma knife) 

                 (บรษิทัสามารถระบุการผ่าตดัหรอืหตัถการเพิม่เตมิได ้ตามววิฒันาการทางการแพทย)์ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบั 
กำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าว
แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรอืหลกัฐานให้แก่บรษิทัภายใน  30 วนันับแต่วนัที่ออกจากโรงพยาบาล
หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยัและการรกัษา 
3. ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายหรอืส าเนาใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย  พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลง
ลายมอืชื่อ 

6. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม  (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวั 
ในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน (TA8) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
2. กำรรกัษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยท่ีเป็นมำตัง้แต่ก ำเนิด 
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3. กำรรกัษำตวัเพื่อพกัผ่อนหรือเพื่ออนำมยั กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือผ่อนคลำย กำรพกั
ฟ้ืน กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจรกัษำใดท่ีมิได้เก่ียวข้องกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย 

4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิต ประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึงกำร
ติดสำรเสพติด  หรือโรคทำงพนัธกุรรม 

5. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์
6. กำรรกัษำใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ ์รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร โรคแทรก

ซ้อนจำกกำรตัง้ครรภ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรมีบุตรยำก (รวมถึงกำรสืบวิเครำะห์และกำรรกัษำ) กำรท ำ
หมนัหรือกำรคมุก ำเนิด 

7. กำรรักษำพยำบำลท่ีไม่ได้เป็นกำรรักษำแผนปัจจุบัน  รวมถึง  กำรรักษำแพทย์
ทำงเลือก (Alternative Treatment) 

8. กำยอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภณัฑ์ 2) เช่น ไม้เท้ำ ไม้ค ำ้ยนั แว่นตำ 
เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยกำรพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 
เก้ำอ้ีรถเขน็ เป็นต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด  ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัอปุกรณ์ดงักล่ำว 

9. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตดัเก่ียวกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีไม่จ ำเป็นอนัเกิดขึ้น
เพื่อหวงัผลก ำไรหรือเพื่อกำรฉ้อโกงจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10. กำรรกัษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรกัษำสิว ฝ้ำ กระ รงัแค ลดควำมอ้วน ปลูก
ผม หรือ กำรรกัษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรศลัยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) 
เว้นแต่เป็นกำรผ่ำตดัตกแต่งท่ีจ ำเป็นต้องกระท ำอนัเป็นผลจำกกำรเกิดอุบติัเหตุเพื่อให้อวยัวะดงักล่ำว
สำมำรถกลบัมำท ำงำนได้อย่ำงเดิม 

11. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรบริกำรทำงทนัตกรรมหรือเหงือก 
12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ

ภำยหลงักำรถกูสตัวท์ ำร้ำย และวคัซีนป้องกนับำดทะยกัภำยหลงัได้รบับำดเจบ็ 
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำลท่ีเกิดจำกแพทย์ท่ีเป็นผู้เอำประกนัภยัเอง หรือเป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกนัภยั 
14. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปน้ี 

14.1 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 
หรือ 

14.2 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำ
กบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรือ 

14.3 ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีกำรตรวจวดั
หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด้ 
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15. ขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็
สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพำรำมอเตอร ์ร่มบิน เคร่ืองร่อน ขณะก ำลงัขึ้นหรือก ำลงั
ลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ (เว้น
แต่ กำรโดดร่มและกำรด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถงัอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ ท่ีกระท ำเพื่อรกัษำชีวิต ) 

16. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขึ้นหรือก ำลงัลง หรือขณะโดยสำรอยู่
ในอำกำศยำนท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย ์

17. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก ำลงัขบัข่ีหรือปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำน
ประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

18. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้
เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

19. กำรบำดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอำประกนัภยัก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะท่ีถกูจบักมุ หรือหลบหนีกำรจบักมุ 
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TA9 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำวก์ลบัประเทศไทย 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรส และพีห่รอืน้อง 

ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผู้เอาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

2. บรรลุนิตภิาวะ หมายถงึ การมอีายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์ 
 
ควำมคุ้มครอง 
        ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ต้องเข้ารกัษาตัว  
ในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการ
เจบ็ป่วยซึ่งเกดิขึ้นในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และไม่มสีมาชกิของครอบครวัหรอืผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติ
ภาวะอยู่กบัผูเ้ยาวท์ีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ของผูเ้อาประกนัภยัทีอ่อกเดนิทางจากประเทศไทยไปพรอ้มกบัผู้
เอาประกนัภยัและอยู่ในก าหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) เดียวกนั บรษิัทจะจ่ายค่าที่พกัและค่าอาหาร
สูงสุดวนัละ 10,000 บาท ค่าเดนิทางเฉพาะค่าเดนิทางโดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หนึ่ง 
ตามค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริงให้แก่สมาชกิของครอบครวัของผู้เอาประกนัภยัหนึ่งคน เพื่อร่วมเดนิทางพร้อมกบั
ผู้เยาว์นัน้กลบัมายงัประเทศไทย ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำว์
กลบัประเทศไทย (TA9) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีร่ะบุถงึการเดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
4. ส าเนาบตัรโดยสารในการเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว์ 
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5. ก าหนดการเดนิทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้อาประกนัภยัและผูเ้ยาว ์
6. รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั 
7. ใบเสร็จรบัเงนิต้นฉบบัส าหรบัค่าเดินทาง ค่าที่พกัและค่าอาหารที่เกิดขึ้นจรงิของสมาชกิ 

ของครอบครวัทีเ่ดนิทางไปรบัผูเ้ยาว ์
8. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้ร ับประกันภัยรายอื่น   
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐัหรอืสวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ 
ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น  
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA10 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิกกำรเดินทำง 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม  

1. สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรส และพีห่รอืน้อง 
ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผู้เอาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

2. การบาดเจบ็สาหสัหรอืการ
เจบ็ป่วยหนกั 

หมายถงึ การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักที่ได้รับการรักษา 
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและ
วินิจฉัยว่าการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักนั ้นเป็น
อนัตรายแก่ชวีติ 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกนัภัยนี้  
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจากการเลื่อนหรอืการบอก
เลกิการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัซึ่งเกดิขึ้นภายใน 30 วนั ก่อนวนัออกเดนิทางจากประเทศไทย (ยกเว้นสาเหตุ 
ตามขอ้ 5 และ 6) และเกดิขึน้ภายหลงัจากทีส่ญัญาประกนัภยัมผีลบงัคบัแลว้ อนัมสีาเหตุมาจาก 

 1. ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ ไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วย ทีไ่ดร้บัการยนืยนัจากแพทยว์่า  
ผูเ้อาประกนัภยัไม่สมควรเดนิทางตามก าหนดการ 

 2. สมาชกิของครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ ไดร้บัการบาดเจบ็สาหสัหรอืการเจบ็ป่วย
หนกั ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการได ้

 3. ไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายใด ๆ จากศาล 
 4. การเกดิการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบนิ การจลาจล สงครามกลางเมอืง ที่เกดิขึ้น  

ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภยั ท าให้ไม่สามารถเดินทาง  
ตามก าหนดการได ้

  5. เมื่อที่พกัอาศยัของผู้เอาประกนัภยัที่ใช้เป็นที่อยู่อาศยัในประเทศไทยได้รบัความเสยีหาย
รา้ยแรงจากเหตุไฟไหม ้หรอืภยัธรรมชาต ิภายใน 1 สปัดาห ์ก่อนวนัออกเดนิทางท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถ
เดนิทางตามก าหนดเวลาได ้

  6. เหตุการณ์ใด ๆ ที่น าไปสู่การปิดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง ภายใน 1 สปัดาห์ก่อน 
วนัออกเดนิทางท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดเวลาได้ 
 ค่าทดแทนที่บรษิัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้ ได้แก่ เงนิมดัจ า   ค่า
เดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผู้เอาประกนัภยัได้จ่ายไปล่วงหน้า และ /หรอืค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
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ประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย เฉพาะความสญูเสยีหรอืความเสยีหายซึง่ไม่ไดร้บัการชดใชจ้ากแหล่งอื่น 
บรษิทัจะชดใชใ้หต้ามความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึน้จรงิสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

ทัง้นี้ ความคุ้มครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกดิการเลื่อนหรอืการบอกเลิกการเดินทางนัน้ และผู้เอำประกนัภยัคนใดคนหน่ึง 
ไม่อำจเรียกร้องค่ำทดแทนส ำหรบัข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิก
กำรเดินทำง ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน 
และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเม่ือกำรเดินทำงหยุดชะงกั (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกนัได้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเลื่อนหรือ
กำรบอกเลิกกำรเดินทำง (TA10) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้เอาประกันภัย ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ใบเสรจ็รบัเงนิจากบรษิทัทวัร ์หรอืสายการบนิ ค่าทีพ่กั อาหาร ซึง่ระบุจ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ 

และเอกสารการไดร้บัการคนืเงนิ หรอืเอกสารทีร่ะบุว่าไม่สามารถคนืเงนิได้ 
3. ใบรบัรองแพทย์ (กรณีที่ต้องยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรอืการ

เจบ็ป่วยของผูเ้อาประกนัภยั การบาดเจบ็สาหสัหรอืการเจบ็ป่วยหนกัของสมาชกิของครอบครวั) 
4. ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว  

ของผูเ้อาประกนัภยั) 
5. เอกสารทางกฎหมายทีแ่สดงความสมัพนัธ์ในครอบครวั เช่น ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาสูติ

บตัร ทะเบยีนสมรส (กรณีที่บุคคลในครอบครวัเจบ็ป่วย หรอืประสบอุบตัเิหตุ หรอืเสยีชวีติ และเป็นสาเหตุให้
ตอ้งมกีารบอกเลกิการเดนิทาง) 

6. เอกสารหมายเรยีกจากศาล (กรณีไดร้บัหมายเรยีกใหเ้ป็นพยานทีศ่าล หรอืไดร้บัหมายใด ๆ 
จากศาล) 

7. หนังสอืรบัรองจากสายการบนิ (กรณีการเกดิการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบนิ หรอื
กรณีเหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง) 

8. ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ และส าเนาทะเบยีนบา้นทีเ่กดิเหตุ (กรณีที่
พกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัในประเทศไทย ไดร้บัความเสยีหายรา้ยแรงจากเหตุไฟไหม ้หรอื
ภยัธรรมชาต)ิ 
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9. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง
ของผูเ้อาประกนัภยัหน้าที่มตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) หาก
เขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้ เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีาร
รบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิก
กำรเดินทำง (TA10) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรเลื่อนหรือกำร
บอกเลิกกำรเดินทำงอนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรควบคมุ หรือกฎข้อบงัคบัของรฐับำล  
2. โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ 
3. กำรยกเลิกหรือกำรเล่ือนกำรเดินทำงท่ีผู้เอำประกนัภยัทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรขอเอำ

ประกนัภยัน้ี 
4. กำรรกัษำโรคหรือภำวะท่ีเก่ียวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึงกำร

ติดสำรเสพติด โรคทำงพนัธกุรรม 
5. กำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยของผู้เอำประกนัภยั หรือผู้เอำประกนัภยัถกูด ำเนินคดีอำญำ 
6. กำรล้มละลำย กำรขำดสภำพคล่องในกำรช ำระหน้ีสิน หรือกำรขำดกำรช ำระหน้ีสิน 

ของบริษทัจดักำรท่องเท่ียวหรือผู้ท ำกำรขนส่งอนัเป็นสำเหตุให้มีกำรบอกเลิกกำรเดินทำง 
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีได้รบัควำมคุ้มครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั

อ่ืนท่ียงัมีผลบงัคบั หรือโครงกำรของรฐับำล หรือกำรท่ีจะได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ โรงแรม 
สำยกำรบิน บริษทัจดักำรท่องเท่ียว หรือผู้ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักำรเดินทำง อำหำร และท่ีพกั 

8. ผู้เอำประกนัภยัท ำประกนัภยัน้ีล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัออกเดินทำง (ยกเว้น
กรณีกำรเสียชีวิตจำกอบุติัเหตุ หรือกำรบำดเจบ็สำหสัจำกอบุติัเหตุของผู้เอำประกนัภยั หรือสมำชิก
ของครอบครวั) 
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TA11 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา 
มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

2. การบาดเจบ็สาหสั 
หรอืการเจบ็ป่วยหนกั 

หมายถงึ การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักที่ได้รับการรักษา 
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและ
วินิจฉัยว่าการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักนั ้นเป็น
อนัตรายแก่ชวีติ 

3. ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกดิจากอนัตรายทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบดิ  
แผ่นดนิไหวหรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั สนึาม ิ

 
ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  หากจ านวนวนัเดนิทาง
ของผูเ้อาประกนัภยัถูกลดจ านวนลงภายหลงัจากไดเ้ริม่ต้นเดนิทางและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดนิทางกลบัประเทศ
ไทยก่อนก าหนดเนื่องจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

  1. ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วยทีไ่ดร้บัการยนืยนัจากแพทยว์่าการเดนิทาง
ต่ออาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติและท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ 
  2. สมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนร่วมเดนิทางเสยีชวีติหรอืไดร้บัการบาดเจบ็สาหสัหรอืเจบ็ป่วยหนัก  
ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้
  3. เครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี้ 
  4. ภยัธรรมชาต ิซึง่เกดิขึน้ ณ สถานทีท่ีอ่ยู่ในแผนการเดนิทาง ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถ
เดนิทางตามก าหนดการต่อไปได ้
  5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั ซึง่เกดิขึน้ ณ สถานทีท่ีอ่ยู่ในแผนการเดนิทาง หรอื 
  6. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย์ 
  7. เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง 
      บรษิัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ 
ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางที่เพิม่ขึ้นโดยทางเครื่องบนิ ทางบก หรอืทางเรอื  
(ค่าโดยสารชัน้ประหยดั) และค่าทีพ่กัทีเ่กดิขึน้ และ/หรอืค่าทีพ่กัทีไ่ดจ่้ายไปล่วงหน้า ทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งถูกรบิ
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มดัจ าหลงัจากเริม่ต้นการเดนิทางอนัเป็นผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ แต่ไม่รวมถงึค่าตัว๋เครื่องบนิหรอืค่าเดนิทางใด 
ๆ ส าหรบัการเดนิทางกลบัประเทศไทยตามก าหนดการเดมิ 

ทัง้นี้ ความคุ้มครองนี้จะมผีลบงัคบัเฉพาะเมื่อผู้เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใด ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการลดวนัเดนิทางนัน้ และผู้เอำประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อำจเรียกร้องค่ำ
ทดแทนส ำหรบัข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ี
เคร่ืองบิน ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเล่ือนหรือกำรบอกเลิกกำรเดินทำง  และ
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเม่ือกำรเดินทำงหยุดชะงกั (ถ้ำมี) ในเหตุกำรณ์เดียวกนัได้ 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลด
จ ำนวนวนัเดินทำง รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน (TA11) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาตัว๋เครื่องบนิล่าสุดทีซ่ือ้ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ 
3. ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ 

และหลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจ
คนเข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดิน
ทางเขา้-ออก แทน 

4. ส าเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันที่มี 
ตราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ 
โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก (กรณีทีต่้องลดจ านวนวนัเดนิทางเนื่องจาก
สมาชกิของครอบครวัหรอืเพือ่นร่วมเดนิทางเสยีชวีติหรอืไดร้บัการบาดเจบ็สาหสัหรอืเจบ็ป่วยหนกั) 

5. ใบรบัรองแพทย ์(กรณีทีต่อ้งลดจ านวนวนัเดนิทางเนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็
ห รือ เ จ็บ ป่ วย  แล ะกรณี ก า รบาด เ จ็บสาหัส  หรือ เ จ็บ ป่ วยหนั กของสมาชิกของครอบครัวหรือ 
เพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนั ) 

6. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสยีชีวติของผู้เอาประกันภยัหรอืสมาชิกของครอบครวัหรือ 
เพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนั) 

7. เอกสารทางกฎหมายทีแ่สดงความสมัพนัธ์ในครอบครวั เช่น ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาสูติ
บตัร ทะเบยีนสมรส (กรณีที่บุคคลในครอบครวัเจบ็ป่วย หรอืประสบอุบตัเิหตุ หรอืเสยีชวีติ และเป็นสาเหตุให้
ตอ้งมกีารลดจ านวนวนัเดนิทาง) 
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8. เอกสารหลกัฐานการแสดงว่าเป็นผูร้่วมเดนิทาง (กรณีเสยีชวีติหรอืได้รบัการบาดเจบ็สาหสั
หรอืเจบ็ป่วยหนกัของเพือ่นร่วมเดนิทางและเป็นสาเหตุใหต้อ้งมกีารลดจ านวนวนัเดนิทาง) 

9. หนงัสอืรบัรองการถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรค (กรณีการถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน า
ของแพทยแ์ละเป็นสาเหตุใหต้อ้งมกีารลดจ านวนวนัเดนิทาง) 

10. หนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ (กรณีเครื่องบนิทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจี ้หรอืเหตุการณ์
ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง) 

11. หลกัฐานการเกดิภยัธรรมชาตซิึ่งเกดิขึ้น ณ สถานทีท่ีอ่ยู่ในแผนการเดนิทาง (กรณีเกดิภยั
ธรรมชาต ิท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดการต่อไปได)้ 

12. ส าเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินเดิม และส าเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินล่ าสุดที่ซื้ อ  
พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีเ่กดิขึน้จากการลดจ านวนวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครื่องบนิ  

13. ใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับ ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลดจ านวนวนัเดินทาง รวมถึง  
การจีเ้ครื่องบนิ  และเอกสารการไดร้บัการคนืเงนิ หรอืเอกสารทีร่ะบุว่าไม่สามารถคนืเงนิได ้

14. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนั
เดินทำง รวมถึงกำรจ้ีเคร่ืองบิน (TA11) เท่ำนัน้) 
        กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองกำรลดจ ำนวนวนัเดินทำงอนัเกิดจำก
หรือสืบเน่ืองจำก โรคเอดส ์กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ 
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TA12 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเม่ือกำรเดินทำงหยุดชะงกั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
 สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี่หรือ

น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย และบิดา 
มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

 
ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ในกรณีทีก่ารเดนิทาง  
ของผูเ้อาประกนัภยัถูกขดัขวางและผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดนิทางตามตารางทีก่ าหนดไว ้หรอืยงัคงต้องอยู่
ต่อในต่างประเทศก่อนทีจ่ะเดนิทางกลบัประเทศไทยตามก าหนดการเดมิโดยตรงจากประเทศนัน้ อนัเน่ืองจาก 

  1. การถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย์ 
  2. ผูเ้อาประกนัภยั สมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนร่วมเดนิทางไปดว้ยกนัต้องเขา้รบัการรกัษา

ตวัในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั หรอื 
น้อยกว่า 5 วนัแต่แพทยม์คี าแนะน าว่าไม่ควรเดนิทาง 

   บรษิัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ 
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั ดงันี้ 

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลบัประเทศไทยที่เพิม่ขึ้นโดยเครื่องบินชัน้ประหยดั ค่าเดินทาง  
โดยรถไฟชัน้หนึ่ง ค่าเดินทางทางเรอื หรอืรถโดยสารสาธารณะที่มตีารางเดินทางแน่นอน แต่ไม่รวมถึงการ
เดนิทางโดยรถแทก็ซี ่

  2. เงนิมดัจ าค่าเดนิทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า และ/หรอืค่าที่พกั ที่ผู้เอาประกนัภยัจ่ายไปล่วงหน้า 
ก่อนการเดนิทางออกจากประเทศไทย หรอืทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งถูกรบิมดัจ าหลงัจากเริม่ต้นการเดนิทางอนัเป็น
ผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำร
เดินทำงหยุดชะงกั (TA12) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
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2. ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง
ของผูเ้อาประกนัภยัหน้าที่มตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) หาก
เขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ส าเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกัน 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อ (กรณีการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหยุดชะงกัเนื่องจากสมาชกิ
ของครอบครวัหรอืเพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนัตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล) 

4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของสมาชกิของครอบครวัหรอืเพือ่นร่วมเดนิทางไปดว้ยกนัหน้าทีม่ตีรา
ประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิ
โปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทางเข้า-ออก (กรณีการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
หยุดชะงักเนื่องจากสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล) 

5. หนังสอืรบัรองการถูกกกัด่านกกักนัเชื้อโรค หรอืใบรบัรองแพทย์ของผูเ้อาประกนัภยั (กรณี
การเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหยุดชะงกัเนื่องจากการถูกกกัด่านกกักนัเชือ้โรคตามค าแนะน าของแพทย)์ 

6. ใบรบัรองแพทยข์องสมาชกิของครอบครวัหรอืเพื่อนทีเ่ดนิทางไปดว้ยกนั (กรณีการเดนิทาง  
ของผู้เอาประกันภัยหยุดชะงกัเนื่องจากสมาชิกของครอบครวัหรือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันต้องเข้ารับ  
การรกัษาตวัในโรงพยาบาล) 

7. ส าเนาบัตรโดยสารเครื่องบินเดิม และส าเนาบัตรโดยสารเครื่องบินล่าสุดที่ซื้อ พร้อม
ใบเสรจ็รบัเงนิทีเ่กดิขึน้จากการเดนิทางหยุดชะงกั 

8. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น  
โดยเครื่องบนิชัน้ประหยดั ค่าเดนิทางโดยรถไฟชัน้หน่ึง ค่าเดนิทางทางเรอื หรอืรถโดยสารสาธารณะ 

9. ใบเสร็จรบัเงินต้นฉบบั ส าหรบัเงนิมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซื้อตัว๋ล่วงหน้า และ/หรอืค่าที่พกั  
ที่ผู้เอาประกนัภยัจ่ายไปล่วงหน้าก่อนการเดนิทางออกจากประเทศไทย และเอกสารการได้รบัการคนืเงนิหรอื
เอกสารทีร่ะบุว่าไม่สามารถคนืเงนิได ้

10. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น   
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐัหรอืสวสัดิการอื่นใด หรอืจากการประกนัภัยอื่น
มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีารรบัรองยอดเงนิที่จ่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่น  
เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

   การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA13 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง 
 

ควำมคุ้มครอง 
  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้  
ให้ความคุ้มครองความล่าช้าในการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้เตรยีมการไว้ 
ว่าจะใช้เดนิทางออกนอกประเทศไทยหรอืเดินทางกลบัสู่ประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเทศ โดย
ค านวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดินทางเดิมกบัเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะนัน้สามารถออก
เดนิทางได้จรงิหรอืเวลาที่ยานพาหนะสาธารณะทดแทนออกเดินทางได้แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งเกิด
ความล่าชา้เป็นเวลาตัง้แต่ 6 ชัว่โมงตดิต่อกนั เนื่องจากสภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอื
การนัดหยุดงานโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะหรือการนัดหยุดการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของ
ยานพาหนะสาธารณะทีท่ าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้

บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
ส าหรบัการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน้ทุกเวลา 6 ชัว่โมงเตม็ต่อเนื่องของความล่าช้า แต่ไม่เกนิจ านวน 
เงนิเอาประกนัภยัทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำร
เดินทำง(TA13) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. ตัว๋เครื่องบนิ และ Boarding Pass หรอืหลกัฐานทีร่ะบุระยะเวลาการเดนิทาง 
4. หนังสอื เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นใด ทีย่นืยนัจากสายการบนิ บรษิทัผูข้นส่ง ท่าอากาศยาน 

หรอืผู้มอี านาจรบัผดิชอบต่อการเดินทางเที่ยวนัน้ ระบุถึงสาเหตุของการเดินทางล่าช้าในการเดินทาง  หรอื
ระยะเวลาของการล่าชา้ 

5. เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได ้
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง 
(TA13) เท่ำนัน้) 
   กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองกำรล่ำช้ำของเคร่ืองบินหรือ
ยำนพำหนะสำธำรณะ อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. กำรล่ำช้ำจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ผู้เอำประกนัภยัไม่ได้รำยงำนตวักบัสำยกำรบินหรือบริษทัยำนพำหนะสำธำรณะ

ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
 1.2 กำรนัดหยุดงำน หรือกำรประท้วงของพนักงำนหรือลูกจ้ำงสำยกำรบินหรือของท่ำ

อำกำศยำน หรือบริษทัยำนพำหนะสำธำรณะ ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัขอเอำประกนัภยั
กำรเดินทำงน้ี 
  1.3 กำรล่ำช้ำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกบริกำรของสำยกำรบินหรือบริษทัยำนพำหนะ
สำธำรณะ โดยค ำสัง่หรือค ำแนะน ำจำกรฐับำลประเทศนัน้ ๆ 
  1.4 ควำมล่ำช้ำท่ีผู้เอำประกนัภยัได้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรขอเอำประกนัภยั 

2. ในกรณีท่ีผู้เอำประกนัภยัถกูสำยกำรบินปฏิเสธกำรขึ้นยำนพำหนะสำธำรณะด้วย
สำเหตุใด ๆ กต็ำม 

3. ในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรยำนพำหนะสำธำรณะท่ีผู้เอำประกนัภยัจะใช้เดินทำง ได้มีกำร
แจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิก ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 24 ชัว่โมงจำกตำรำงเวลำเดินทำงเดิมและผู้เอำ
ประกนัภยัได้รบักำรแจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิกดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแล้ว 
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TA14 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำรเคร่ืองบินอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบินจ ำหน่ำยบตัรโดยสำร
เกินจ ำนวนท่ีนัง่ 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ในกรณีที่ผู้เอา
ประกนัภยัได้มกีารจองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้าและพลาดการโดยสารเครื่องบนิส าหรบัการออกนอกประเทศไทย
หรอืเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยรวมถงึการเดนิทางในต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากสายการบนิมกีารจ าหน่ายบตัร
โดยสารเกินจ านวนที่นัง่ ซึ่งได้รับการยืนยันการจองจากสายการบินแล้วและสายการบินไม่มียานพาหนะ
ทางเลอืกอื่นใดเพื่อทีจ่ะใหผู้เ้อาประกนัภยัใช้โดยสารทดแทนได้ภายในระยะเวลาตัง้แต่ 6 ชัว่โมง ตดิต่อกนัโดย
ค านวณจากผลต่างระหว่างตารางเวลาการออกเดนิทางเดมิกบัเวลาจรงิทีผู่เ้อาประกนัภยัออกเดนิทาง บรษิทัจะ
จ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีต่ามระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
   ผลประโยชน์ตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีจะจ่ำยเพียงเหตุกำรณ์เดียวท่ีเกิดขึ้นต่อกำร
เดินทำงออกจำกประเทศไทยในแต่ละครัง้เท่ำนัน้ 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เคร่ืองบินอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบินจ ำหน่ำยบตัรโดยสำรเกินจ ำนวนท่ีนัง่ (TA14) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. บตัรโดยสารเครื่องบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
4. หนังสือรบัรองการพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบินจ าหน่ายบัตร

โดยสารเกนิจ านวนทีน่ัง่ 
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
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TA15 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียนเส้นทำงกำรบิน 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

 ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกิดจากอนัตรายทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบิด 
แผ่นดนิไหว หรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั  สนึาม ิ

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ ระหว่างการเดินทาง
ของผู้เอาประกนัภัยตามก าหนดการเดินทางตามตารางบินปกติที่ระบุไว้ และเครื่องบินล าที่ผู้เอาประกันภัย
โดยสารต้องท าการเปลี่ยนเสน้ทางการบนิไปแวะจอดสนามบนิอื่นและบนิกลบัมายงัสนามบนิอนั เป็นจุดหมาย
ปลายทางในภายหลงั อนัเน่ืองมาจาก 

1. เหตุการณ์ดงันี้ 
1.1 ภยัธรรมชาต ิ 
1.2 การแพร่ระบาดหรอืโรคระบาดตามทีป่ระกาศโดยองคก์รอนามยัโลก 
1.3 การเกดิอุบตัเิหตุในโรงงานอุตสาหกรรมทีร่า้ยแรง 
1.4 ความไม่สงบในบ้านเมอืง การประท้วง อนัเป็นผลให้มกีารยกเลิกการให้บรกิารตาม

ตารางการบนิของสายการบนิ หรอืรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งไดม้คี าสัง่หา้มเกีย่วกบัการเดนิทางท่องเทีย่วทีไ่ม่จ าเป็น 
1.5 การนัดหยุดงานโดยลูกจา้งของสายการบนิอนัเป็นผลใหม้กีารยกเลกิการให้บรกิารของ  

สายการบนิตามตารางการบนิ 
1.6 เหตุการณ์ใด ๆ ทีน่ าไปสูก่ารปิดน่านฟ้าหรอืสนามบนิหลายแห่ง หรอื  

2. สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื 
3. เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ 
เป็นผลท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามตารางการบินที่ระบุไว้และถึงที่หมาย  

ตามก าหนดการล่าช้าเป็นเวลาตัง้แต่ 6 ชัว่โมงติดต่อกัน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างเวลาที่เดินทางถึง
จุดหมายปลายทางตามตารางเวลาเดมิกบัเวลาจรงิทีเ่ดนิทางไปถงึจุดหมายปลายทาง บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทน
ส าหรบัการเดินทางล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน ให้กับผู้เอาประกนัภัยทุกเวลา 6 ชัว่โมงเต็ม
ต่อเนื่องของการล่าช้านัน้ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/
หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่จ่ำยค่ำทดแทนส ำหรบักำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียน
เส้นทำงกำรบินให้กบัผู้เอำประกนัภยัส ำหรบัเหตุกำรณ์ 1.1 – 1.6 ข้ำงต้นหรือสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรบิน ซ่ึงได้มีกำรประกำศให้ทรำบอย่ำงแพร่หลำยก่อนหรือในขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัด ำเนินกำร
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จองบตัรโดยสำรล่วงหน้ำส ำหรบักำรเดินทำงหรือตกลงเข้ำท ำประกนัภยัน้ี แล้วแต่ว่ำเหตุกำรณ์ใด
เกิดขึ้นหลงัสุด 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงผลประโยชน์ชดเชยกำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำก
กำรเปล่ียนเส้นทำงกำรบิน (TA15) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

3. บตัรโดยสารเครื่องบนิและ BOARDING PASS ทัง้หมดทีม่ ี
4. หนังสอืรบัรองความล่าช้าของบรษิัทขนส่งหรอืสายการบิน ที่ระบุถงึสาเหตุของการล่าช้า

เนื่องจากการเปลีย่นเสน้ทางการบนิ 
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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TA16 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน 
 

ควำมคุ้มครอง 
 ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้  หากผู้เอาประกันภยั 
พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศส าหรบัการเดินทางทางเครื่องบิน รถไฟ หรอืเรอืเดินทะเล ที่ได้ยนืยนัการ
เดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้าของ
เครื่องบนิ รถไฟ หรอืเทีย่วเรอืทีเ่ดนิทางมายงัจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนัน้และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื่นที่
จะออกเดนิทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา 6 ชัว่โมง โดยค านวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเ่ดนิทางมาถงึจุดเปลี่ยน
ถ่ายยานพาหนะ กบัเวลาจรงิทีผู่เ้อาประกนัภยัออกเดนิทางจากจุดเปลีย่นถ่าย 
 บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกันภยัที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรบัการพลาดการต่อยานพาหนะนัน้ทุกเวลา 6 ชัว่โมงเต็มของความล่าช้าในการรอยานพาหนะทดแทน ณ 
จุดเปลี่ยนถ่าย แต่ทัง้นี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ใบรบัรองประกนัภยั 
 
เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำร
ต่อเท่ียวบิน (TA16) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัภยั ผู้เอาประกนัภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่
กรณี จะตอ้งแจง้และสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. หนังสอื เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นใด ทีย่นืยนัจากสายการบนิ บรษิทัผูข้นส่ง ท่าอากาศยาน 

หรอืผูม้อี านาจรบัผดิชอบต่อการเดนิทางเทีย่วนัน้ ระบุถงึสาเหตุของการพลาดการต่อเทีย่วบนิ 
3.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

4. ส าเนาตัว๋เครื่องบนิ 
5. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน 
(TA16) เท่ำนัน้) 
  กำรประกนัภยัน้ีไม่คุ้มครองกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบินหรือยำนพำหนะสำธำรณะ อนัเกิดจำก
หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้เอำประกนัภยัพลำดกำรเดินทำง ณ จดุท่ีออกเดินทำงครัง้แรก ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด 
ๆ กต็ำม 

2. ควำมล่ำช้ำท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกบริกำรของสำยกำรบิน โดยค ำสัง่หรือค ำแนะน ำจำก
รฐับำลของประเทศใด ๆ ซ่ึงท ำให้เกิดกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบินหรือยำนพำหนะสำธำรณะ 

3. ผู้เอำประกนัภยัไม่ได้รำยงำนตวักบัสำยกำรบินภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
4. ในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรยำนพำหนะสำธำรณะท่ีผู้เอำประกนัภยัจะใช้เดินทำง ได้มีกำร

แจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิก ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 24 ชัว่โมงจำกตำรำงเวลำเดินทำงเดิมและผู้เอำ
ประกนัภยัได้รบักำรแจ้งเปล่ียนแปลงเวลำหรือยกเลิกดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแล้ว 
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TA17 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้ 
ให้ความคุ้มครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภยัมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
เนื่องจากความผิดพลาดหรือส่งไปผิดสถานที่หรือสูญหายชัว่คราวของผู้ขนส่งเป็นเวลาเกินกว่า 6 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางมาถงึจุดรบักระเป๋าเดนิทาง ณ จุดหมายปลายทางในต่างประเทศ  
   บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรบั 
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางทุก ๆ 6 ชัว่โมงเต็มต่อเนื่องของการล่าช้า แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภัยรวม
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
    
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของ
กระเป๋ำเดินทำง (TA17) เท่ำนัน้) 

1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
1.2 จดหมายรบัรองจากสายการบนิยนืยนัการล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง 
1.3 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง

ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

1.4 เอกสารการรบักระเป๋าคนืจากสายการบนิหรอืบรษิทัขนสง่ 
1.5 เอกสารหรอืหลกัฐานตามทีบ่รษิทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 

  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
2.  กำรรบัช่วงสิทธิ 

ในกรณีบรษิทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บรษิทัจะรบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยั 
ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองต่อบุคคลใด ๆ  หรอืองคก์รใด ๆ  เฉพาะในส่วนทีบ่รษิทัไดจ่้ายค่าทดแทนไปในการนี้ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ  พรอ้มด าเนินการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัสทิธิทัง้หลาย 
เช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นที่เสยีหายต่อสทิธขิองบรษิทั และผูเ้อาประกนัภยัจะต้องไม่ด าเนินการ
ฟ้องรอ้งหลงัจากเกดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อบุคคลทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่านัน้ 
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ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 
(TA17) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำงอนัเกิด
จำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. สมัภำระเดินทำงท่ีขนส่งภำยใต้ใบรบัขนสินค้ำ 
2. สมัภำระเดินทำงถกูยึดโดยศลุกำกร หรือหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน 
3. ควำมล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำงขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภำยหลังท่ีบุคคลผู้เอำ

ประกนัภยัส้ินสุดกำรเดินทำงตำมท่ีระบุ ในหลกัฐำนแสดงกำรเดินทำงในครัง้นัน้ ๆ 
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TA18 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 
 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. กระเป๋าเดนิทาง หมายถงึ กระเป๋าเดนิทางทีผู่เ้อาประกนัภยัน าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง 
2. ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินส่วนตัว 

ทีผู่เ้อาประกนัภยัไดซ้ือ้มาในระหว่างเดนิทางอยู่ต่างประเทศ หรอื
ทรัพย์สินส่วนตัวที่ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล หรือได้ยืมมา 
และทรพัยส์นิสว่นตวัเช่นว่านัน้ 
1) เกบ็อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
2) ผู้เอาประกันภัยได้สวมใส่ หรือน าติดตัวไปด้วยขณะ
เดนิทางต่างประเทศ 
แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้น
เพิม่เตมิ 

3. ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิ่งของที่เป็นสญัลกัษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ 
หรอืสิง่ต่าง ๆทีจ่ าหน่าย หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

4. เครื่องประดบั หมายถงึ สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

5. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผ้าขนสตัว์ 
นาฬกิาทุกประเภท อญัมณี เพชร หรอืหนิมคี่า รวมถงึเครื่องทอง 
เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 

6. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะ
ใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ฉ) ให้ความสะดวกแก่การลักทรพัย์หรือการพาทรพัย์นัน้ไป 

หรอื 
ช) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ซ) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ฌ) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
ญ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

ทัง้นี้ การลกัทรพัย ์หมายความถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่
ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

7. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คน ขึน้ไป 
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8. การโจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ไดเ้ขา้ไป
หรอืออกจากสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั โดยการใช้
ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกดิร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้ 
อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภัย จาก
การใช้เครื่องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิง
ทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

9. คู่หรอืชุด (Pair or set) หมายถงึ ทรพัย์สินต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นอุปกรณ์ควบ 
หรอืมกีารใชร้่วมกนั 

10.  เอกสารการเดนิทาง หมายถงึ หนังสอืเดินทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร 
การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

11.  บตัรโดยสารการ
เดนิทาง 

หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

12.  ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจ าในบา้นโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวั
ไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวก
ภายในบา้น เป็นตน้ 

13.  ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกดิจากอนัตรายทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบดิ 
แผ่นดนิไหว หรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั  สนึาม ิ

14.  ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเอง 
ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกนัภยั (ถา้ม)ี 

 
ควำมคุ้มครอง  

  ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ หากกระเป๋าเดนิทาง
และ/หรอืทรพัยส์นิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั เกดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายจากเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั 

   1.  ขณะที่กระเป๋าเดินทางหรอืทรพัย์สินส่วนตัวที่ได้รบัความสูญเสียหรอืความเสยีหายนัน้ 
อยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรอืบรษิทัผู้ขนส่ง ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่านี้ต้อง
ไดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบรหิารของโรงแรมนัน้ หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัผูข้นสง่นัน้ หรอื 

   2. การชงิทรพัย์ การโจรกรรม การปล้นทรพัย์ หรอืการด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะใช้ความ
รุนแรง หรอืโดยการขูเ่ขญ็จากบุคคลอื่นต่อผูเ้อาประกนัภยัเพือ่เอากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั และ 
ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายนัน้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้ต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิความสูญเสยีหรอื 
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ความเสยีหายภายใน 24 ชัว่โมงนับจากที่เกิดเหตุนัน้ การเรยีกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทนต้องมบีนัทึกประจ าวนั  
ของเจา้หน้าทีต่ ารวจเช่นว่านัน้ หรอื 

   3. ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัอนัเกดิจาก 
ภยัธรรมชาต ิ

    
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั (TA18) เท่ำนัน้) 

1. วิธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจ ำกดัควำมรบัผิดของบริษทั  
บรษิทัจะชดใชใ้หส้ าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิ

ส่วนตวั ในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางหรอืเมื่อกรมธรรม์ประกนัภยันี้สิ้นสุดลงตามเวลาที่ระบุไว้ แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน ซึง่บรษิทัจะชดใชใ้หด้งันี้ 

1.1 บรษิทัอาจเห็นควรให้ชดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใช้โดยการท าให้กลบัคนืสู่ สภาพเดิม 
หรอืซ่อมแซมในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ ๆ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี และมใีบเสรจ็รบัเงนิมาแสดงแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิต่อชิน้ คู่ 
หรอืชุด 

1.2 บรษิทัอาจชดใชเ้ป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืซ่อมแซม 
ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้  ๆ มอีายุ
เกนิ 1ปี  

โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิของสิง่ของแต่ไม่เกนิจ านวน
เงนิต่อชิ้น คู่ หรอืชุด และสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ /
หรอืใบรบัรองประกนัภยั   

ทัง้นี้หากกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิส่วนตวัรายการใด ไม่คุม้ค่าทีจ่ะซ่อมแซม บรษิทัจะ
พจิารณาการเรยีกรอ้งค่าชดเชยเสมอืนว่ากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัรายการนัน้สญูหาย 

2. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่อไดเ้กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
2.1 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหโ้รงแรมหรอืผูข้นสง่หรอืเจา้หน้าทีต่ ารวจในทอ้งทีท่ราบถงึ 

ความเสยีหายโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะกระท าการดงักล่าวไดเ้นื่องจากเหตุ
จ าเป็นหรอือยู่ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และท าใหท้ีผู่เ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได้ 

2.2 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหก้ระเป๋าเดนิทางพรอ้ม
ทรพัยส์นิสว่นตวัของผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการดแูลตามสมควร 

2.3 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าว
แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

2.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
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2.3.2 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอื
ชื่อและหลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านกั
ตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิ
ทางเขา้-ออก แทน 

2.3.3 หนงัสอื เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นใดทีอ่อกใหโ้ดยผูข้นสง่ หรอืโรงแรม โดยระบุ
รายละเอยีดของความเสยีหาย กรณีทีค่วามเสยีหายนัน้อยู่ในความควบคุมของพนกังานโรงแรม หรอืบรษิทัผู้
ขนสง่ 

2.3.4 ใบแจง้ความหรอืบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิเหตุ ในกรณี 
การชงิทรพัย ์การโจรกรรม การปลน้ทรพัย ์หรอืการด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรอืโดยการขู่
เขญ็จากบุคคลอื่นต่อผูเ้อาประกนัภยัเพือ่เอากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั 

2.3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  

3. กำรประกนัภยัอ่ืนและกำรเฉล่ียควำมรบัผิด 
ถา้ในขณะทีเ่กดิความเสยีหายขึน้และปรากฏว่าผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัในความเสยีหาย

เดยีวกนัน้ีไวก้บับรษิทัประกนัภยัอื่น ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืโดยบุคคลอื่นใดทีก่ระท าในนามของ 
ผูเ้อาประกนัภยั บรษิทัจะร่วมเฉลีย่ชดใชค้่าทดแทนใหไ้ม่เกนิกว่าสว่นเฉลีย่ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บั
ประกนัภยัต่อจ านวนเงนิเอาประกนัภยัรวมทัง้สิน้ แต่ไม่เกนิกว่าจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีบ่รษิทัไดร้บั
ประกนัภยัไว ้

4. กำรรบัช่วงสิทธิ   
  ในกรณีบรษิทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บรษิทัจะรบัช่วงสทิธขิองผูเ้อาประกนัภยั 
ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองต่อบุคคลใด  ๆหรอืองคก์รใด  ๆเฉพาะในสว่นทีบ่รษิทัไดจ่้ายค่าทดแทนไป ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยั
จะต้องใหค้วามร่วมมอืแก่บรษิทัในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พรอ้มด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลาย 
เช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสทิธขิองบรษิทั 
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ  
กระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั (TA18) เท่ำนัน้) 
   กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้
กฎหมำยศุลกำกร กำรริบทรพัย์โดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
(1) สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยำนยนต์ เรือ เครื่องยนต์ 

ยำนพำหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ส่ิงของเพื่อกำรบริโภค เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง น ้ำหอม เคร่ืองหอม เคร่ือง
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ประทินผิว เคร่ืองบ ำรุงผิว ของใช้ในบ้ำน โบรำณวตัถ ุส่ิงประดิษฐ์ ภำพเขียน ศิลปวตัถ ุเคร่ืองประดบั 
ส่ิงของมีค่ำ เคร่ืองดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อส ำหรบัคนพิกำร ฟันปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สญัญำ ใบหุ้น หลกัทรพัย ์เอกสำรตัว๋เงิน พนัธบตัร โฉนด เงินสด ธนบตัร เหรียญกษำปณ์ คปูอง แสตมป์ 
หรือของท่ีระลึก บตัรประจ ำตวั ใบขบัข่ี เอกสำรเดินทำง ไม้กอลฟ์ ถงุกอลฟ์ หรือรถลำกถงุกอล์ฟ บตัร
เครดิตทุกชนิด 

(2) กระเป๋ำเดินทำงของผู้เอำประกนัภยัท่ีส่งไปล่วงหน้ำ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอำ
ประกนัภยั  

(3) อปุกรณ์ท่ีเช่ำ หรือให้เช่ำ 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ แมลง

หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ ควำมช ำรุดบกพร่องท่ีไม่เห็นประจักษ์ชัด หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
เน่ืองจำกด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม กำรท ำควำมสะอำด หรือกำรดดัแปลง กำรแก้ไข
ทรพัยสิ์นใด ๆ 

4. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวติั 
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอ ำนำจ หรือกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรฐัในกำรขดัขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรพัยสิ์นท่ีเอำ
ประกนัภยัภำยใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน กำรได้รบักำรชดใช้จำกบริษัทรบัจ้ำงขนส่ง สำยกำรบินหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอ่ืนใด 

6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำง หรือทรพัย์สินส่วนตัวท่ีผู้เอำ
ประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้ หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกนัภยัในกำรดูแลรกัษำและป้องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของ
ทรพัยสิ์นนัน้ 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ หรืออุปกรณ์ใด ๆท่ี
เก่ียวข้องกบัสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ 

8.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของข้อมูลท่ีบนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล 
แผ่นดิสก ์บตัรบนัทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั 

9.  กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ หรือกำรถกู
ล้วงกระเป๋ำ 
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TA19 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเอกสำรกำรเดินทำง 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. บตัรโดยสารการ

เดนิทาง 
หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง

ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

2. การโจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ไดเ้ขา้ไป

หรอืออกจากสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั โดยการใช้

ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกดิร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้ 

อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภัย จาก

การใช้เครื่องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิง

ทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรือความ

เสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

3. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะ
ใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ฉ) ให้ความสะดวกแก่การลักทรพัย์หรือการพาทรพัย์นัน้ไป 
หรอื 

ช) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ซ) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ฌ) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
ญ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

ทัง้นี้ การลกัทรพัย ์หมายความถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่
ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

4. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คน ขึน้ไป 
5. ภยัธรรมชาต ิ หมายถงึ ผลกระทบที่เกดิจากอนัตรายทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบดิ 

แผ่นดนิไหว หรอืแผ่นดนิถล่ม อุทกภยั วาตภยั  สนึาม ิ
 
ควำมคุ้มครอง  

 ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามที่เกดิขึ้นจรงิ สูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตาราง  
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กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัยนี้  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า  
บตัรโดยสารในการเดนิทางและเอกสารการเดนิทางทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ แทนเอกสารทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหาย รวมถงึ  
ค่าเดนิทางและค่าที่พกัที่ต้องจ่ายเพิม่ขึ้นเพื่อจดัหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดนิทางที่สูญเสยีหรอืเสยีหาย
เนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัถูกชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัยห์รอืโจรกรรม หรอืภยัธรรมชาต ิขณะทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  
   ทัง้นี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรายงานความสูญเสยีหรือความเสียหายดงักล่าวต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มอี านาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชัว่โมง นับจากที่เกิดเหตุการณ์นัน้ และการเรยีกร้องค่าชดเชย
จะตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเอกสำรกำรเดินทำง (TA19) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

3. ใบบนัทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกให้ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจากการขูเ่ขญ็หรอืบงัคบัในลกัษณะรุนแรง 

4. ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กั และค่าด าเนินการออกหนงัสอืเดนิทาง ค่าวซี่าใหม่ 
5.  เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 

  ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั
ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีาร
รบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 
  การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดินทำง (TA19) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดินทำง อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 
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1.  ในกรณีท่ีไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นกบัจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ
ท่ีมีอ ำนำจในท้องท่ีเกิดเหตุ ภำยใน 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกเกิดเหตุ และไม่มีบนัทึกประจ ำวนัของ
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ  
   2.  ในกรณีท่ีค่ำขอเอกสำรกำรเดินทำง และ/หรือ ค่ำวีซ่ำ ส ำหรบัประเทศท่ีไม่อยู่ใน
แผนกำรเดินทำงของผู้เอำประกนัภยั  
   3. กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ หรือกำรถกู
ล้วงกระเป๋ำ 
   4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อเอกสำรกำรเดินทำงท่ีผู้เอำประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้
หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม 
กำรละเลยของผู้เอำประกนัภยัในกำรดแูลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภยัของ
หนังสือเดินทำง วีซ่ำ บตัรโดยสำรในกำรเดินทำงและเอกสำรกำรเดินทำงท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ นัน้ 
   5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยเน่ืองจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือค่ำเส่ือมรำคำของ
เอกสำรนัน้ 
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TA20 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินส่วนตวั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. เงนิสว่นตวั หมายถงึ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้นี้ไม่รวมถึงความ

สูญเสยีหรอืความเสยีหายหรอืผลสบืเนื่องจากความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหายของบตัรเครดติทุกชนิด บตัรโดยสารการเดินทาง 
ใบหุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

2. บตัรโดยสารการ
เดนิทาง 

หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง 
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

3. การโจรกรรม หมายถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึง่ไดเ้ขา้ไป
หรอืออกจากสถานที่ที่เก็บทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยั โดยการใช้
ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้
อย่างชดัเจนต่อตวัสถานที่ที่เก็บทรพัย์สินที่เอาประกันภยั จาก
การใช้เครื่องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิง
ทรพัย ์หรอืการปลน้ทรพัย ์รวมทัง้ความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย
อนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

4. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัย์โดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะ
ใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ฉ) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นัน้ไป 
หรอื 

ช) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ซ) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ฌ) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
ญ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

ทัง้นี้ การลกัทรพัย ์หมายความถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่
ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

5. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คน ขึน้ไป 
6. ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายสว่นแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบเองตาม

ขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรอืเอกสารแนบทา้ยของสญัญาประกนัภยั 
(ถา้ม)ี 
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ควำมคุ้มครอง 
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทจะจ่าย

ผลประโยชน์ชดเชยเงนิส่วนตวัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีทีเ่งนิส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัเกดิความสูญเสยี
หรอืความเสยีหาย เนื่องจากถูกชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัยห์รอืโจรกรรม ในระหว่างการเดนิทางอยู่ในต่างประเทศตาม
จ านวนเงนิทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายจรงิไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสงูสุดทีเ่อาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั โดยผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความรบัผดิส่วนแรก 
เป็นจ านวนเงนิ 1,000 บาทของความสูญเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ทีเ่กดิความสูญเสยีหรอื
ความเสยีหาย 

ทัง้นี้ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรายงานความสูญเสยีหรอืความเสยีหายดงักล่าวแก่เจา้หน้าทีต่ ารวจ  
ที่มอี านาจในท้องที่ที่เกิดเหตุภายใน 24 ชัว่โมงนับจากที่เกิดเหตุนัน้และการเรียกร้องให้ชดใช้ส าหรบัความ
สญูเสยีหรอืความเสยีหายดงักล่าวตอ้งมบีนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจประกอบดว้ยทุกครัง้ 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของเงินส่วนตวั (TA20) เท่ำนัน้) 
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่
กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรอืหลกัฐานให้แก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัที่เกดิเหตุโดยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2. ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้เอาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

3. ใบบนัทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกให้ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกิด
เหตุ (กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิจากการขูเ่ขญ็หรอืบงัคบัในลกัษณะรุนแรง) 

4. เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงินส่วนตวั (TA20) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงินส่วนตวั อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 
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1.  ในกรณีท่ีไม่มีกำรรำยงำนควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นของเงินส่วนตวั
กบัเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจท่ีมีอ ำนำจในท้องท่ีเกิดเหตุภำยใน 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกเกิดเหตุ และไม่มีบนัทึก
ประจ ำวนัของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ  
   2. ในกรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเช็คเดินทำง โดยท่ีไม่ได้มีกำรรำยงำน
ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อธนำคำร หรือตวัแทนท่ีออกเชค็เดินทำงดงักล่ำวให้ภำยหลงัเกิดเหตุ
ทนัที 
   3. ในกรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ หรือกำรถกู
ล้วงกระเป๋ำ 
   4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินส่วนตวัท่ีผู้เอำประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้หรือท้ิง
ไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกควำมผิดพลำด กำรหลงลืม กำรละเลย 
ของผู้เอำประกนัภยัในกำรดูแลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภยัของทรพัยสิ์น
นัน้ตลอดจนถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเงินส่วนตวัอนัเน่ืองมำจำกกำรแลกเปล่ียนสกลุเงิน
หรือกำรลดค่ำของเงิน 

 5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัย์ภำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 
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TA21 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินส่วนตัว 
ที่ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อมาในระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ 
หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัที่ผู้เอาประกนัภยัมหีน้าที่ดูแล หรอืได้ยมื
มา และทรพัยส์นิสว่นตวัเช่นว่านัน้ 
1) เกบ็อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
2) ผู้เอาประกันภัยได้สวมใส่ หรือน าติดตัวไปด้วยขณะ
เดนิทางต่างประเทศ 
แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้น
เพิม่เตมิ 

2. เงนิสว่นตวั หมายถงึ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้นี้ ไม่รวมถึง 
บตัรเครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง ใบหุ้น ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญา 
ใชเ้งนิ 

3. เอกสารการเดนิทาง หมายถงึ หนังสอืเดนิทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดนิทาง และเอกสาร 
การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

4. บตัรโดยสารการเดนิทาง หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผูโ้ดยสารช าระค่าโดยสารใหแ้ก่ผูใ้ห้บรกิารขนส่ง
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

5. ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใช้ที่ใช้ประจ าในบ้านโดยปกตแิล้วบุคคลทัว่ไปจะไม่น าติด
ตัวไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เครื่องครวั เครื่องอ านวยความ
สะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

6. ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิง่ของที่เป็นสญัลกัษณ์ หรอืเป็นที่ระลกึถึงเหตุการณ์ สถานที่ 
หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

7. เครื่องประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมอื สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 
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8. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผ้าขนสตัว์ 
นาฬิกาทุกประเภท และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึง 
เครื่องทอง เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 

9. การลักทรัพย์ โ ดยวิธี
ลว้งกระเป๋า 

หมายถงึ การเอาทรพัย์สนิส่วนตวัและ/หรอืเงนิส่วนตวัและ/หรอืเอกสาร
เดนิทางทีผู่เ้อาประกนัภยัเกบ็อยู่ในกระเป๋าเสือ้ กระเป๋ากางเกง 
กระเป๋าถอื หรอืกระเป๋าเป้ของผูเ้อาประกนัภยัในขณะที่สวมใส่
หรอืน าตดิตวัอยู่ในขณะนัน้ไปโดยทุจรติโดยบุคคลใด ๆ 

10. ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบเอง 
ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสญัญา
ประกนัภยั (ถา้ม)ี 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้
คุ้มครองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัย์สนิส่วนตวั เงนิส่วนตวั และเอกสารเดนิทางในระหว่างการ
เดนิทางต่างประเทศ อนัเกดิจากการลกัทรพัยโ์ดยวธิลีว้งกระเป๋า ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้) 

1. วิธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจ ำกดัควำมรบัผิดของบริษทั 
1.1 ความสญูเสยีหรอืคามเสยีหายของเงนิสว่นตวั  
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงินสดตามจ านวน 

เงินส่วนตัวที่สูญเสียหรือเสียหายจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง  
กรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั โดยผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความรบัผดิส่วนแรก 
เป็นจ านวนเงนิ 1,000 บาทของความสูญเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ทีเ่กดิความสูญเสยีหรอื 
ความเสยีหาย 

1.2 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง 
  บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นจรงิ  

ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ /หรือใบรับรองประกันภัย  
ส าหรบัค่าใชจ่้ายในการขอรบัเอกสารการเดนิทาง แทนเอกสารทีส่ญูเสยีหรอืเสยีหาย รวมถงึค่าเดนิทางและค่าที่
พกัทีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้เพือ่จดัหาเอกสารทดแทน 

1.3 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัยส์นิสว่นตวั 
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บริษัทจะชดใช้ให้ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอา
ประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

1.3.1 บรษิทัอาจเหน็ควรใหช้ดใช้เป็นเงนิสด หรือเลอืกชดใชโ้ดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพ
เดมิ หรอืซ่อมแซมในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ ๆ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี และมใีบเสรจ็รบัเงนิมาแสดงแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิต่อ
ชิน้ คู่ หรอืชุด 

1.3.2 บริษัทอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
หรอืซ่อมแซม ซึง่บรษิทัจะหกัค่าเสือ่มราคา เมื่อเป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสือ่มราคาในกรณีทีส่ ิง่ของ
นัน้ ๆ มอีายุเกนิ 1ปี  

โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิของสิง่ของแต่ไม่เกนิจ านวน
เงนิต่อชิ้น คู่ หรอืชุด และสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/
หรอืใบรบัรองประกนัภยั   

ทัง้นี้หากกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บรษิัท  
จะพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าชดเชยเสมอืนว่ากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัรายการนัน้สญูหาย 

2.  หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่อไดเ้กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
2.1 ผู้เอาประกนัภยัต้องแจ้งความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ

ไดร้บัหลกัฐานการแจง้ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายเป็นหนงัสอืจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ  
2.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการอนัสมควรทัง้ปวง เพือ่ป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัยส์นิ 

ทีเ่อาประกนัภยั  
2.3 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหท้รพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยั

ไดร้บัการดแูลตามสมควร 
2.4 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบส าหรับความรับผิดส่วนแรก  ต่อความสูญเสียหรือ 

ความเสยีหายใด ๆ ในจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรอืเอกสารแนบ  
ของความสญูเสยีหรอืความเสยีหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

3. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
3.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน
เข้าเมอืง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอตัโนมตัิ โปรดส่ง Flight Itinerary หรอื E-Ticket ที่ระบุวนัที่เดินทาง 
เขา้-ออก แทน 
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3.3 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ 

3.4 ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัค่าเดนิทาง ค่าที่พกั และค่าด าเนินการออกหนังสอืเดนิทาง ค่าวซี่า
ใหม่ (กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง) 

3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากการประกนัภยัอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จที่มี  
การรบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได ้ 
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำรล้วงกระเป๋ำ (TA21) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 
1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้

กฎหมำยศุลกำกร กำรริบทรพัย์โดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
(1) สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยำนยนต์ เรือ เครื่องยนต์ 

ยำนพำหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ส่ิงของเพื่อกำรบริโภค เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง น ้ำหอม เคร่ืองหอม เคร่ือง
ประทินผิว เคร่ืองบ ำรุงผิว ของใช้ในบ้ำน โบรำณวตัถ ุส่ิงประดิษฐ์ ภำพเขียน ศิลปวตัถ ุเคร่ืองประดบั 
ส่ิงของมีค่ำ เคร่ืองดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อส ำหรบัคนพิกำร ฟันปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สญัญำ ใบหุ้น หลกัทรพัย ์เอกสำรตัว๋เงิน พนัธบตัร โฉนด เงินสด ธนบตัร เหรียญกษำปณ์ คปูอง แสตมป์ 
หรือของท่ีระลึก บตัรประจ ำตวั ใบขบัข่ี เอกสำรเดินทำงไม้กอล์ฟ ถงุกอล์ฟ หรือรถลำกถงุกอล์ฟ บตัร
เครดิตทุกชนิด 

(2) กระเป๋ำเดินทำงของผู้เอำประกนัภยัท่ีส่งไปล่วงหน้ำ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอำ
ประกนัภยั  

(3) อปุกรณ์ท่ีเช่ำ หรือให้เช่ำ 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ แมลง

หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ ควำมช ำรุดบกพร่องท่ีไม่เห็นประจักษ์ชัด หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
เน่ืองจำกด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม กำรท ำควำมสะอำด หรือกำรดดัแปลง กำรแก้ไข
ทรพัยสิ์นใด ๆ 
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4. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวติั 
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอ ำนำจ หรือกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรฐัในกำรขดัขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรพัยสิ์นท่ีเอำ
ประกนัภยัภำยใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน กำรได้รบักำรชดใช้จำกบริษัทรบัจ้ำงขนส่ง สำยกำรบินหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอ่ืนใด 

6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำง หรือทรพัย์สินส่วนตัวท่ีผู้เอำ
ประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้ หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือยำนพำหนะใด ๆ หรือเป็นผลมำจำกกำร
ละเลยของผู้เอำประกนัภยัในกำรดูแลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของ
ทรพัยสิ์นนัน้ 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ หรืออุปกรณ์ใด ๆท่ี
เก่ียวข้องกบัสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ 

8.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของข้อมูลท่ีบนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล 
แผ่นดิสก ์บตัรบนัทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั 

9.  กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ 
10. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเช็คเดินทำง โดยท่ีไม่ได้มีกำรรำยงำนควำม

สูญเสียหรือควำมเสียหำยนัน้ต่อธนำคำร หรือตวัแทนท่ีออกเช็คเดินทำงดงักล่ำวให้ภำยหลงัเกิดเหตุ
ทนัที 

11. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นเ น่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำหรือกำรลดค่ำเงิน 
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TA22 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยู่ในยำนพำหนะ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. กระเป๋าเดนิทาง หมายถงึ กระเป๋าเดนิทางทีผู่เ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดนิทางต่างประเทศ 
2. ทรพัยส์นิสว่นตวั หมายถงึ ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินส่วนตัว 

ทีผู่เ้อาประกนัภยัไดซ้ือ้มาในระหว่างเดนิทางอยู่ต่างประเทศ หรอื
ทรัพย์สินส่วนตัวที่ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล หรือได้ยืมมา  
และทรพัยส์นิสว่นตวัเช่นว่านัน้ 
1) เกบ็อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 
2) ผู้ เ อ าประกันภัยได้สวมใส่  หรือน าติดตัว ไปด้วย 
ขณะเดินทางต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงทรพัย์สนิอื่นใดที่ได้ระบุ
ยกเวน้ไวใ้นขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ 

3. เงนิสว่นตวั หมายถงึ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้นี้ไม่รวมถึงบัตร
เครดติทุกชนิด บตัรเดนิทาง ใบหุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

4. เอกสารการเดนิทาง หมายถงึ หนังสอืเดินทาง วซี่า บตัรโดยสารในการเดินทาง และเอกสาร 
การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

5. บตัรโดยสารการ
เดนิทาง 

หมายถงึ บตัรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บรกิารขนส่ง
ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ซึ่งด าเนินงานโดยมใีบอนุญาต 
เพือ่การขนสง่อย่างถูกตอ้ง 

6. ของใชใ้นบา้น หมายถงึ ของใชท้ีใ่ชป้ระจ าในบา้นโดยปกตแิลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่น าตดิตวั
ไปในขณะเดนิทาง ได้แก่ เครื่องครวั เครื่องอ านวยความสะดวก
ภายในบา้น เป็นตน้ 

7. ของทีร่ะลกึ หมายถงึ สิ่งของที่เป็นสญัลกัษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ 
หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ าหน่าย หรอืใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

8. เครื่องประดบั หมายถงึ สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

9. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผ้าขนสตัว์ 
นาฬิกาทุกประเภท และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึง 
เครื่องทอง เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 

10. การโจรกรรม หมายถงึ การลักทรัพย์ โดยบุคคลใด  ๆ  ที่ปรากฏร่ อ งรอยงัดแงะ 
ต่อยานพาหนะที่เก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวั
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และ/หรือเงินส่วนตัวและ/หรือเอกสารการเดินทาง โดยการใช้
ก าลงัอย่างรุนแรง และท าให้เกดิร่องรอยความเสยีหายที่เห็นได้ 
อย่างชดัเจนต่อตัวยานพาหนะที่เก็บกระเป๋าเดินทางและ/หรอื
ทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรือเงินส่วนตัวและ/หรือเอกสารการ
เดินทาง จากการใช้เครื่องมอื วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคม ีหรอืเกิด
จากการชงิทรพัย์ หรอืการปล้นทรพัย์ รวมทัง้ความสูญเสียหรอื 
ความเสยีหายอนัเกดิจากความพยายามกระท าดงักล่าว 

11. การชงิทรพัย ์ หมายถงึ การลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรอืขู่เขญ็ว่าในทนัใดนัน้จะ
ใชก้ าลงัประทุษรา้ยเพือ่ 
ก) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รอืการพาทรพัยน์ัน้ไป หรอื 
ข) ใหย้ื่นใหซ้ึง่ทรพัยน์ัน้ หรอื 
ค) ยดึถอืเอาทรพัยน์ัน้ไว ้หรอื 
ง) ปกปิดการกระท าความผดินัน้ หรอื 
จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 
ทัง้นี้ การลกัทรพัย์ หมายความถงึ การเอาทรพัย์ของผู้อื่น หรอื 
ทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ 

12. การปลน้ทรพัย ์ หมายถงึ การชงิทรพัย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 
13. ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเอง 

ตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญา
ประกนัภยั (ถา้ม)ี 

 
ควำมคุ้มครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้ 
คุ้มครองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวั เงนิส่วนตวั เอกสาร
เดนิทางทีเ่กบ็อยู่ในยานพาหนะ ในระหว่างเดนิทางต่างประเทศ จากการถูกชงิทรพัย ์โจรกรรมหรอืปล้นทรพัย์ 
ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้) 

1. วิธีชดใช้ค่ำทดแทนและกำรจ ำกดัควำมรบัผิดของบริษทั 
1.1 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเงนิสว่นตวั  

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงินสดตามจ านวน 
เงินส่วนตัวที่สูญเสียหรือเสียหายจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง  
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กรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั โดยผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบความรบัผดิส่วนแรก  
เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรอืความเสียหายแต่ละครัง้และทุก ๆ ครัง้ที่เกิดความสูญเสีย  
หรอืความเสยีหาย 

1.2 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง 
บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นจรงิ  

ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั ส าหรบั
ค่าใช้จ่ายในการขอรบัเอกสารการเดินทาง แทนเอกสารที่สูญเสยีหรอืเสยีหาย รวมถึงค่าเดนิทางและค่าที่พกั 
ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้เพือ่จดัหาเอกสารทดแทน 

1.3 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวั 
บริษัทจะชดใช้ให้ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอา

ประกนัภยัทีน่ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทาง ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

1.3.1 บรษิทัอาจเหน็ควรใหช้ดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใชโ้ดยการท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพ
เดมิ หรอืซ่อมแซมในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ ๆ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี และมใีบเสรจ็รบัเงนิมาแสดงแต่ไม่เกนิจ านวนเงนิต่อ
ชิน้ คู่ หรอืชุด 

1.3.2 บรษิทัอาจชดใช้เป็นเงนิสด หรอืเลอืกชดใช้โดยการท าให้กลบัคนืสู่สภาพเดิม หรอื
ซ่อมแซม ซึ่งบรษิทัจะหกัค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็นทีย่อมรบักนัว่ามกีารสกึหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทีส่ ิง่ของนัน้ 
ๆ มอีายุเกนิ 1ปี  
  โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนเงนิความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิของสิง่ของแต่ไม่เกนิจ านวน
เงนิต่อชิ้น คู่ หรอืชุด และสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ /
หรอืใบรบัรองประกนัภยั   

 ทัง้นี้หากกระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัย์สนิส่วนตวัรายการใด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม บรษิัท 
จะพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าชดเชยเสมอืนว่ากระเป๋าเดนิทางและ/หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัรายการนัน้สญูหาย 

2.  หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่อไดเ้กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
2.1 ผู้เอาประกนัภยัต้องแจ้งความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรอื

เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบยานพาหนะทีผู่เ้อาประกนัภยัก าลงัเดนิทาง และไดร้บัหลกัฐานการแจง้ความสูญเสยีหรอื 
ความเสยีหายเป็นหนงัสอืจากเจา้หน้าทีต่ ารวจหรอืผูม้อี านาจของยานพาหนะนัน้ ๆ ตามแต่กรณี  

2.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการอนัสมควรทัง้ปวง เพือ่ป้องกนัรกัษาและคุม้ครองทรพัยส์นิ
ของตน  

2.3 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพือ่ใหท้รพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยั
ไดร้บัการดแูลตามสมควร 

2.4 การรบัช่วงสทิธ ิ
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ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิ 
ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รบัความคุ้มครองต่อบุคคลใด ๆ หรอืองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิัทได้จ่ายค่า
ทดแทนไป ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ด าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสทิธขิอง
บรษิทั 

3.  กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
3.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภัยหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

3.3 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ 

3.4 ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัค่าเดนิทาง ค่าที่พกั และค่าด าเนินการออกหนังสอืเดนิทาง ค่าวซี่า
ใหม่ (กรณีความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเอกสารการเดนิทาง) 

3.5 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสร็จที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกันภัยรายอื่น  
แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มกีาร
รบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยู่ในยำนพำหนะ (TA22) เท่ำนัน้) 
    กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 

1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย ์หรือกำรกกักนัทรพัยภ์ำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

2.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
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(1) สตัว ์รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจกัรยำนยนต์ เรือ เครื่องยนต์ 
ยำนพำหนะอ่ืนใด สกีหิมะ ส่ิงของเพื่อกำรบริโภค เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง น ้ำหอม เคร่ืองหอม เคร่ือง
ประทินผิว เคร่ืองบ ำรงุผิว ของใช้ในบ้ำน โบรำณวตัถ ุส่ิงประดิษฐ์ ภำพเขียน ศิลปวตัถ ุเคร่ืองประดบั 
ส่ิงของมีค่ำ เคร่ืองดนตรี คอนแทคเลนส ์เก้ำอี้มีล้อส ำหรบัคนพิกำร ฟันปลอม ขำแขนปลอม หนังสือ
สญัญำ ใบหุ้น หลกัทรพัย ์เอกสำรตัว๋เงิน พนัธบตัร โฉนด เงินสด ธนบตัร เหรียญกษำปณ์ คปูอง 
แสตมป์ หรือของท่ีระลึก บตัรประจ ำตวั ใบขบัข่ี เอกสำรเดินทำง ไม้กอลฟ์ ถงุกอลฟ์ หรือรถลำกถงุ
กอลฟ์ บตัรเครดิตทุกชนิด 

(2) กระเป๋ำเดินทำงของผู้เอำประกนัภยัท่ีส่งไปล่วงหน้ำ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอำ
ประกนัภยั 

(3) อปุกรณ์ท่ีเช่ำ หรือให้เช่ำ 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ แมลง

หรือสตัวก์ดักิน หรือแทะ ควำมช ำรดุบกพร่องท่ีไม่เหน็ประจกัษ์ชดั หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
เน่ืองจำกด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม กำรท ำควำมสะอำด หรือกำรดดัแปลง กำรแก้ไข
ทรพัยสิ์นใด ๆ 

4. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวติั 
สงครำมกลำงเมือง กำรยึดอ ำนำจ หรือกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรฐัในกำรขดัขวำง ต่อสู้ หรือ
ป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

5.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบักำรชดใช้จำกแหล่งอ่ืน ได้แก่ ทรพัยสิ์นท่ีเอำ
ประกนัภยัภำยใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน กำรได้รบักำรชดใช้จำกบริษทัรบัจ้ำงขนส่ง สำยกำรบินหรือ
โรงแรม หรือบุคคลอ่ืนใด 

6.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำง หรือทรพัยสิ์นส่วนตวัท่ีผู้เอำ
ประกนัภยัวำงไว้ เกบ็ไว้ หรือท้ิงไว้ในสถำนท่ีสำธำรณะ หรือเป็นผลมำจำกกำรละเลยของผู้เอำ
ประกนัภยัในกำรดแูลรกัษำและป้องกนัไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภยัของทรพัยสิ์นนัน้ 

7.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ หรืออปุกรณ์ใด ๆท่ี
เก่ียวข้องกบัสินค้ำ หรือตวัอย่ำงสินค้ำ 

8. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของข้อมูลท่ีบนัทึกอยู่ในเทป แผ่นบนัทึกข้อมูล 
แผ่นดิสก ์บตัรบนัทึกข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั 

9. กรณีท่ีควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยไม่สำมำรถพิสูจน์หลกัฐำนได้ 
10. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของเชค็เดินทำง โดยท่ีไม่ได้มีกำรรำยงำนควำม

สูญเสียหรือควำมเสียหำยนัน้ต่อธนำคำร หรือตวัแทนท่ีออกเชค็เดินทำงดงักล่ำวให้ภำยหลงัเกิดเหตุ
ทนัที 



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                
 

 Policy Wording TG International Extra - Group - 03/22 v.2 
  © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 171 

11. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำหรือกำรลดค่ำเงิน 
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TA23 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ก าหนดโดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

ที่ ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย ไ ด้ เ ช่ า แ ล ะ ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย 
ต้องรับผิดชอบเอง  ส าหรับความเสียหายอันมีก ารคุ้ มค รอง 
ตามขอ้สญัญาหรอืเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ทีผู่้
เอาประกนัภัยถูกก าหนดตามสญัญาเช่ารถให้ต้องซื้อประกันภัยเพื่อ
คุ้มครองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อรถยนต์ตลอดระยะเวลาที่
เช่ารถยนตน์ัน้ในระหว่างทีผู่เ้อาประกนัภยัไดเ้ดนิทางอยู่ในต่างประเทศ 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้ 
ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิสว่นแรกใด ๆ ของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตส์ าหรบัรถทีผู่เ้อาประกนัภยัเช่า กรณี
ที่ผู้เอาประกนัภยัมคีวามรบัผดิตามกฎหมายต้องชดใช้ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นในระหว่างการ
เดนิทางอยู่ในต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนใหส้ าหรบัค่าความรับผดิส่วนแรกทีผู่เ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป 
แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรก
ส ำหรบัรถเช่ำ (TA23) เท่ำนัน้) 

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยั 
1.1  ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบรษิทัรถเช่าทีม่ใีบอนุญาตประกอบธุรกจิรถเช่า 
1.2  สญัญาเช่ารถต้องก าหนดให้ผู้เอาประกนัภยัซื้อประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึ่งคุ้มครองความ

สญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อรถทีเ่ช่าในระหว่างระยะเวลาทีเ่ช่า 
1.3  ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อของบริษัทรถเช่าภายใต้สญัญาเช่า และ

เงื่อนไขของผูร้บัประกนัภยัภายใตส้ญัญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทัง้กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศ
นัน้ 

2.กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 
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2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
2.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

2.3 หนงัสอืสญัญาการเช่ารถ 
2.4 ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท์ีเ่ช่า และระบุค่าความรบัผดิสว่นแรก (Excess) 
2.5 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัส าหรบัการช าระค่าความรบัผดิสว่นแรกใหก้บับรษิทัรถเช่า 
2.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ่้ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และบรษิทัจะคนืตน้ฉบบั

ใบเสรจ็ที่รบัรองยอดเงนิที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกนัภยัไปเรยีกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รบัประกนัภยัรายอื่น แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จ  
ทีม่กีารรบัรองยอดเงนิทีจ่่าย เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั 

การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ 
(TA23) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ
อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ต่อไปน้ี 

1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรขบัข่ีรถท่ีเช่ำโดยฝ่ำฝืนเงื่อนไขของ
สญัญำเช่ำหรือ ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นนอกเขตถนนสำธำรณะ หรือเน่ืองจำกกำรฝ่ำ
ฝืนกฎหมำย กฎ และข้อบงัคบัของประเทศนัน้ 

2.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรสึกหรอ กำรเส่ือมสภำพ ควำมเสียหำย
จำกแมลง หรือสตัวก์ดักิน หรือแทะ ควำมช ำรดุบกพร่อง หรือควำมเสียหำยท่ีไม่เหน็ประจกัษ์ 

3.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีไม่ใช่ควำมรบัผิดส่วนแรก เช่น กำรสูญเสีย
รำยได้เน่ืองจำกกำรให้เช่ำรถยนต์ของบริษทัเช่ำรถยนต์ท่ีเรียกร้องต่อผู้เอำประกนัภยั 
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TA24 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
1. สิง่ของภายในบา้น หมายถงึ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา เสื้อผ้าและทรัพย์สินอื่นใด  

ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยหรือของสมาชิกของครอบครัว 
หรือของคนรับใช้ในบ้านที่อาศัยอย่างถาวรอยู่กับผู้ เอา
ประกันภัย แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องประดับ ไปรษณี
ยากร เหรียญกษาปณ์และ/หรือเหรียญรางวัลที่สะสม งาน
ศลิปะ และทรพัยส์นิอื่นใดทีร่ะบุยกเวน้ไวใ้นขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ 

2. เครื่องประดบั หมายถงึ สิง่ของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มอื สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี้ และ
นาฬกิาทีส่วมใสเ่ป็นเครื่องประดบัตามร่างกาย 

3. สิง่ของมคี่า หมายถงึ เครื่องประดบัท าดว้ยทอง เงนิ หรอืโลหะมคี่าอื่น ๆ ผา้ขนสตัว์ 
นาฬิกาทุกประเภท และอัญมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึง 
เครื่องทอง เครื่องเงนิทัง้ปวง และพระเครื่อง 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ในช่วงเวลาที ่
ผูเ้อาประกนัภยัอยู่ในระหว่างการเดนิทางต่างประเทศ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัความสญูเสยีหรอืความ
เสยีหายของสิง่ของภายในบา้น ทีเ่กบ็อยู่ภายในทีพ่กัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัในประเทศไทยซึง่ไม่มผีูด้แูลหรอื
ผูใ้ดอาศยัอยู่ตลอดระยะเวลาทีผู่เ้อาประกนัภยัเดนิทางต่างประเทศ และความสญูเสยีหรอืความเสยีหายเช่นว่า
นัน้เกดิขึน้จากไฟไหม ้ในระหว่างระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคุม้ครองแต่ตอ้งเกดิขึน้ภายหลงัทีผู่เ้อา
ประกนัภยัไดเ้ดนิทางออกจากประเทศไทยแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยของทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั (TA24) เท่ำนัน้) 

1.  วิธีกำรชดใช้ค่ำทดแทน 
บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายค่าทดแทนใหต้ามวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
1.1 จ่ายเป็นเงนิตามมูลค่าที่แท้จรงิ ณ เวลาที่เกดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ

นัน้ หรอื 
1.2 ซ่อมแซมตามความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย หรอื 
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1.3  จดัหาทรพัยส์นิทีค่ลา้ยคลงึมาทดแทน 
2. กำรชดใช้โดยกำรจดัหำทรพัยสิ์นมำทดแทน 

บริษัทอาจเลือกที่จะท าการจดัหาทรพัย์สินมาทดแทนทรพัย์สนิที่เสยีหายไม่ว่าทัง้หมดหรอื  
ส่วนหนึ่งส่วนใด แทนการจ่ายเป็นเงนิตามมูลค่าที่แท้จรงิเพื่อชดใชค้วามเสยีหายที่เกดิขึ้น และไม่ว่ากรณีใด ๆ 
บรษิัทจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนไม่เกนิมูลค่าของทรพัย์สนิในขณะที่เกดิความเสยีหายหรอืไม่เกนิกว่าจ านวน 
เงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

3. กำรรบัช่วงสิทธิ   
ในกรณีบริษัท จ่ายค่ าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  บริษัทจะรับช่ว งสิทธิ 

ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รบัความคุ้มครองต่อบุคคลใด ๆ หรอืองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิัทได้จ่ายค่า
ทดแทนไป ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ด าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสิทธขิอง
บรษิทั 

4. กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัได้รบัการชดใช้จากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ บรษิทัจะรบัผดิเฉพาะส่วนที่ขาด
เท่านัน้ 

5. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

5.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
5.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

5.3 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ 
5.4 เอกสารจากกองพสิจูน์หลกัฐาน 
5.5 ใบประเมนิราคาของทรพัยส์นิทีเ่สยีหายและรูปถ่าย 
5.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  
 

ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั (TA24) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยัอนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ต่อไปน้ี 
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1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ
โดยเจตนำหรือด้วยควำมยินยอมของผู้เอำประกนัภยั 

2.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย์ หรือกำรกกักนัทรพัย์ภำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

3.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของไดนำโม หม้อแปลงไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
มอเตอร์ไฟฟ้ำ แผงควบคุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอ่ืน ๆ ซ่ึงได้รบัควำม
เสียหำย เน่ืองจำกหรือเพรำะกำรเดินเคร่ืองเกินก ำลงั หรือได้รบักระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงั หรือไฟฟ้ำ
ลดัวงจรรวมถึงไฟฟ้ำลดัวงจรเน่ืองจำกฟ้ำผ่ำ เฉพำะเคร่ืองท่ีเกิดกำรเสียหำยในกรณีดงักล่ำว 

4. ผลสืบเน่ืองจำกควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรพัยสิ์น 
5.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของโฉนด พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน เชค็  

เชค็เดินทำง หลกัทรพัย ์เอกสำรทุกประเภท เงินสด ธนบตัร เคร่ืองประดบั ส่ิงของมีค่ำ 
6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใด ๆ ท่ีใช้ในเชิงธุรกิจหรือ

กำรประกอบอำชีพอนัเก่ียวข้องกบักำรถ่ำยภำพ กำรกีฬำและดนตรี 
7.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของรถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ เรือ ส่ิงมีชีวิต จกัรยำน

และอปุกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
8.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีได้รบักำรชดใช้แล้วจำกกำรประกนัภยัอ่ืน 

หรือบุคคลใด ๆ 
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TA25 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอปุกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 
 

ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ หมายถงึ ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรอืรถลากถุงกอลฟ์ 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การประกันภัยนี้ให้ความ
คุม้ครองดงันี้  

1.  ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของอปุกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ 
การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ทีผู่เ้อาประกนัภยัน าตดิตวัไปรวมถงึที่

ซือ้ใหม่ในระหว่างระยะเวลาเดนิทางในต่างประเทศ ในกรณีเกดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การ
เล่นกอลฟ์เกดิขึน้ในสถานทีส่าธารณะระหว่างระยะเวลาเดนิทางในต่างประเทศ ของผูเ้อาประกนัภยั 

2. รำงวลัพิเศษส ำหรบัโฮล-อิน-วนั 
2.1 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อนิ-วนั ไดใ้นการแข่งขนัอย่างเป็นทางการภายใต้  

กฎ ระเบียบ ในการแข่งขนัที่จดัขึ้นในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใด ๆ ในต่างประเทศโดยเปิดให้ 
บุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนัได ้และโฮล-อนิ-วนัดงักล่าวนี้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองโดยผูแ้ข่งขนั ผูจ้ดัการสนามและ
ผู้จดัการแข่งขนั ผู้เอาประกนัภัยมสีิทธิได้รบัเงินรางวลัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ /หรือ
ใบรบัรองประกนัภยั 

2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถท า โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟนอกเหนือจาก 
การแขง่ขนัทีไ่ดร้ะบุไว ้
  ในข้อ 2.1 และ โฮล-อิน-วนัดงักล่าวได้กระท าในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และ 
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในตาราง  
กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั  

ทัง้นี้ ผู้เอาประกนัภยัจะได้รบัรางวลัพเิศษส าหรบัโฮล-อนิ-วนั เพยีงครัง้เดยีวตลอดระยะเวลา 
การเดนิทางในแต่ละครัง้ 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอุปกรณ์
กำรเล่นกอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั (TA25) เท่ำนัน้) 

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
เมื่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้เอา

ประกนัภยัต้องแจง้ความต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ หรอืผูม้อี านาจหน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการ
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บนิ สนามกอล์ฟหรอืสนามฝึกหดักอล์ฟสาธารณะที่มอี านาจควบคุมดูแลสถานที่ที่เกิดความสูญเสยีหรอืความ
เสยีหายภายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์ และต้องแนบบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูม้อี านาจ
หน้าทีด่งักล่าวมาพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งดว้ย 

ผูเ้อาประกนัภยัต้องด าเนินการทุกประการทีก่ระท าได ้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ 
ของตน 

ก) ไม่ถูกวางไวโ้ดยไม่มผีูด้แูลในสถานทีส่าธารณะ และ 
ข) ตอ้งจดัการป้องกนัทุกวถิทีางทีส่มเหตุสมผล เพือ่ใหอุ้ปกรณ์อยู่ในลกัษณะปลอดภยั 
บรษิัทจะชดใช้ส าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เกิดขึ้นจริง 

ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ /
หรอืใบรบัรองประกนัภยั ส าหรบัอุปกรณ์หนึ่งชิ้น หรอืหนึ่งคู่ หรอืหนึ่งชุด บรษิทัอาจจ่ายค่าชดใชห้รอืเลอืกที่จะ
จดัหาของใหม่มาทดแทน หรอืซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา ในกรณีที่
บรษิทัประเมนิมูลค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ไม่คุม้ค่าที่จะซ่อมแซม บรษิทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยัเสมอืน
หนึ่งว่าอุปกรณ์นัน้สญูหาย 

2.     กำรรบัช่วงสิทธิ   
ในกรณีบริษัท จ่ายค่ าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  บริษัทจะรับช่ว งสิทธิ 

ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รบัความคุ้มครองต่อบุคคลใด ๆ หรอืองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนที่บรษิัทได้จ่ายค่า
ทดแทนไป ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ด าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนัสทิธทิัง้หลายเช่นว่านัน้ และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทีเ่สยีหายต่อสทิธขิอง
บรษิทั 

3. กำรจ ำกดัควำมรบัผิด 
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์

ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์และโฮล-อนิ-วนั รวมกนัไม่เกนิจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
และ/หรอืใบรบัรองประกนัภยั 

4. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย 
ของตนเอง 

4.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
4.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อและ

หลกัฐานการเดนิทางของผู้เอาประกนัภยัหน้าทีม่ตีราประทบัระบุวนัที ่เขา้-ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคน 
เขา้เมอืง (ตม.) หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-
ออก แทน 

4.3 ใบบนัทกึประจ าวนัของเจา้หน้าทีต่ ารวจทอ้งถิน่ทีอ่อกใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงนับจากเวลาเกดิ
เหตุ (กรณีเกดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์เกดิขึน้ในสถานทีส่าธารณะ) 
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4.4 จดหมายรบัรองความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากผู้มอี านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงแรม สายการบนิ สนามกอลฟ์ หรอืสนามฝึกหดักอล์ฟสาธารณะทีม่อี านาจควบคุมดแูลสถานที่
ทีเ่กดิการสูญเสยีหรอืเสยีหายภายใน 24 ชัว่โมง (กรณีเกดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของอุปกรณ์การเล่น
กอลฟ์เกดิขึน้ในโรงแรม สายการบนิ สนามกอลฟ์ หรอืสนามฝึกหดักอลฟ์สาธารณะ) 

4.5 หนังสอืรบัรองจากสนามกอล์ฟในกรณีโฮล-อนิ-วนั (กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถท าโฮล-
อนิ-วนัได)้ 

4.6 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้  

 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมคุ้มครองอุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ 
และโฮล-อิน-วนั (TA25) เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัอุปกรณ์กำรเล่น
กอลฟ์ อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของลูกกอล์ฟ หรือไม้กอล์ฟในระหว่ำงกำรเล่นจริง 
หรือกำรฝึกตี 

2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดกำรสึกหรอ หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำก 
กระบวนกำรซ่อม หรือในขณะท่ีท ำกำรซ่อมอนัเป็นผลมำจำกควำมเสียหำยดงักล่ำว 

3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเป็นผลมำจำกกำรกระท ำโดยเจตนำ หรือควำม
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกนัภยั 

4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรยึดทรพัย์ หรือกำรกกักนัทรพัย์ภำยใต้
กฎหมำยศลุกำกร กำรริบทรพัยโ์ดยรฐับำล กำรขนส่ง สินค้ำผิดกฎหมำย หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีขดัต่อ
กฎหมำย 

5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีได้รบัควำมคุ้มครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืนใด 
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TA26 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก 

 
ค ำจ ำกดัควำมเพ่ิมเติม 

1. บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ญาติ สมาชิกของครอบครัวและบุคคล 
ผู้ร่วมเดินทาง หรือบุคคลที่พักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย  
หรอืลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ในระหว่างการทางที่จ้าง 
และหุน้สว่นของผูเ้อาประกนัภยั 

2. สมาชกิของครอบครวั หมายถงึ บดิา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธดิา คู่สมรส และพีห่รอืน้อง 
ร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของผู้เอาประกนัภยั และบดิา มารดา ปู่  
ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส 

3. การครอบครอง หมายถงึ การยดึถอืทรพัยส์นิไวโ้ดยเจตนาจะยดึถอืเพื่อตน อนัท าใหบุ้คคล
ไดม้าซึ่งสทิธคิรอบครอง ทัง้นี้จะยดึถอืไว้เองหรอืบุคคลอื่นยดึถอื
ไว้ให้ก็ได้ อาทิ เช่น โรงแรม ห้องเช่าหรอืบ้านเช่ารายวนั โฮมส
เตย ์ครอบครวัอุปถมัภ(์โฮสแฟมลิี)่ 

4. การมกีรรมสทิธิ ์ หมายถงึ ความเป็นเจ้าของทรพัย์ การมีสิทธิทัง้ปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่
เหนือทรพัยส์นิ ในอนัทีจ่ะใชส้อย จ าหน่าย ไดด้อกผล ตดิตามและ
เอาคนื รวมทัง้ขดัขวางมใิหผู้อ้ื่นสอดเขา้เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนินัน้ 
โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะที่ผู้เอาประกนัภยัได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ บรษิทัจะชดใช้ค่าทดแทน 
ในนามผู้เอาประกนัภยัให้แก่บุคคลภายนอกส าหรบัจ านวนเงนิที่ผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผดิตามกฎหมายจาก
อุบตัเิหตุที่เกดิขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัตามจ านวนเงนิความสูญเสยีหรอืเสยีหายจรงิ ทัง้นี้ไม่เกนิ
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ /หรอืใบรบัรองประกนัภยั ส าหรบัผล 
ของความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

1. การเสยีชวีติหรอืความบาดเจบ็ทางร่างกายของบุคคลภายนอกอนัสบืเนื่องหรอืเป็นผลมาจาก
อุบตัเิหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 

2. ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกอนัสบืเนื่องหรอืเป็นผลมา
จากอุบตัเิหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 
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เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก (TA26) เท่ำนัน้) 

1. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
  ในกรณีที่มเีหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรยีกร้องค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุ้มครองนี้ ผู้เอาประกันภัย 
ตอ้ง 

1.1 แจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 
1.2 ส่งต่อใหบ้รษิทัทนัทเีมื่อได้รบัหมายศาลหรอืค าสัง่หรอืค าบงัคบัของศาล ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั 

การทีผู่เ้อาประกนัภยัถูกฟ้องรอ้งใหต้อ้งรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ 
1.3 ผู้เอาประกนัภยัต้องไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรบัผิดต่อบุคคลภายนอก 

หรอืบุคคลอื่น หรอืผูเ้สยีหาย หรอืกระท าการทีอ่าจก่อใหเ้กดิหรอืก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้ง หรอืต่อสูค้ดโีดยไม่ได้รบั 
การยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทั เว้นแต่บรษิทัมไิด้จดัการต่อการเรยีกร้องนัน้ในเวลาอนัสมควรนับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ส่งรายละเอยีดและช่วยเหลอืตามความจ าเป็น เพื่อใหบ้รษิทัตกลงชดใชค้่าทดแทน หรอืต่อสู ้
ขอ้เรยีกรอ้งใด ๆหรอืท าการฟ้องรอ้งคด ี

2. หน้ำท่ีของผู้เอำประกนัภยัในกำรจดักำรป้องกนั 
    ผู้เอาประกนัภยัต้องป้องกนัหรอืจดัให้มกีารป้องกนัตามสมควรเพื่อมใิห้เกิดอุบตัเิหตุและต้อง
ปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายและขอ้บงัคบัของเจา้หน้าทีร่าชการ 

3. หน้ำท่ีในกำรรกัษำสิทธิของบริษทัเพื่อกำรรบัช่วงสิทธิ 
   โดยค่าใช้จ่ายของบรษิัท ผู้เอาประกนัภยัจะต้องกระท าทุกอย่างเท่าที่จ าเป็นหรอืเท่าที่บริษัท 
รอ้งขอใหท้ าตามสมควรไม่ว่าก่อนหรอืหลงัการรบัค่าทดแทนจากบรษิทั เพือ่รกัษาสทิธขิองบรษิทัในการรบัช่วงสทิธิ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบุคคลภายนอก 

4. สิทธิของบริษทั 
    บรษิทัมสีทิธเิขา้ด าเนินการต่อสูค้ด ีและมสีทิธทิ าการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัย 
ต่อการเรยีกรอ้งใด ๆ 

5. กำรเฉล่ียควำมรบัผิด 
   ถ้าในขณะที่เกิดเหตุซึ่งเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุ้มครองถึง  
ความรบัผดิอย่างเดยีวกนั บรษิทัจะรบัผดิต่อค่าเสยีหาย  ค่าด าเนินคดแีละค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ไม่เกนิอตัราส่วนของ
บรษิทั ส าหรบัจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายเกี่ยวกบัความรบัผดินัน้ 

6. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
   ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว  
แลว้แต่กรณี จะต้องแจง้และส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุโดยค่าใชจ่้าย  
ของตนเอง 

6.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
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6.2 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมอืชื่อและหลกัฐานการเดนิทาง
ของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทบัระบุวนัที่ เข้า -ออก ประเทศไทยของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  
หากเขา้-ออกผ่านระบบอตัโนมตั ิโปรดสง่ Flight Itinerary หรอื E-Ticket ทีร่ะบุวนัทีเ่ดนิทางเขา้-ออก แทน 

6.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อ หรอืส าเนา
หนงัสอืเดนิทางของผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย และประจกัษ์พยาน 

6.4 หนังสอืยนืยนัจากผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย ระบุถงึรายละเอยีดการเกดิเหตุ รายการทรพัยส์นิ 
ทีเ่สยีหาย ซึง่มกีารรบัรองโดยผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายและประจกัษ์พยานในเหตุการณ์ 

6.5 ส าเนาใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบั กรณีท าใหผู้อ้ื่นประสบอุบตัเิหตุ 
6.6 กรณีทีส่ามารถซ่อมแซมใหท้รพัยส์นิกลบัคนืสู่สภาพเดมิ หรอืจ าเป็นต้องซื้อทรพัยส์นินัน้ ๆ 

เนื่องจากท าใหท้รพัยส์นินัน้เสยีหาย ตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั และจดหมายยนืยนัจากทางรา้นคา้ 
6.7 เอกสารอื่น ๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 

 การไม่สง่หลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้รษิทัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้ 
 
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม (ใช้บงัคบัเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก (TA26) 
เท่ำนัน้) 

กำรประกนัภยัตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอกอนั
เกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยรวมถึงกำรบำดเจบ็ของบุคคลท่ีไม่ใช่บุคคลภำยนอก 
2. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นของผู้เอำประกนัภยัเอง หรือท่ีอยู่

ในกำรครอบครอง หรือกำรควบคมุของผู้เอำประกนัภยั 
3. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเก่ียวกบัควำมรบัผิดซ่ึงเกิดจำกสญัญำท่ีผู้เอำประกนัภยั

ท ำขึ้น ซ่ึงถ้ำไม่มีสญัญำดงักล่ำวควำมรบัผิดของผู้เอำประกนัภยัจะไม่เกิดขึ้น 
4. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ีเก่ียวข้องกบัผู้เอำประกนัภยัซ่ึงกระท ำโดยจงใจ 

เจตนำ หรือกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยของผู้เอำประกนัภยั 
5. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย เน่ืองจำกกำรมีกรรมสิทธ์ิ กำรครอบครอง กำรใช้

ยำนพำหนะทุกชนิด รวมทัง้เครื่องจกัรหรือยำนพำหนะใด ๆ ท่ีดนัหรือลำกโดยเครื่องยนต์ อำกำศยำน อำวธุ
ปืน สตัวเ์ล้ียง ท่ีดิน หรืออำคำร หรือเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อในกำรควบคมุดแูล 

6. ควำมรบัผิดทำงกำรค้ำหรือวิชำชีพ หรือควำมบกพร่องในกำรประกอบธรุกิจ 
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของผู้เอำประกนัภยัขณะท่ีอยู่ในสภำพ

กำรผิดปกติทำงจิตใจ ระบบประสำท กำรวิกลจริต รวมถึงขณะท่ีผู้เอำประกนัภยัมีส่วนร่วมทะเลำะวิวำท 
หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 

8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีอำญำ 
9. ค่ำเสียหำยท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อลงโทษเป็นตวัอย่ำงหรือค่ำเสียหำยทวีคณู 
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หมวดท่ี 5 เอกสำรแนบท้ำย 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายแทน ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกนัภยัและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใช้บงัคบั
ตามเดมิ 
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TG Exclusion 1 

เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศแบบกลุ่ม) 

 
เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นสว่นหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่ วนัท าเอกสาร 
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ชื่อผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่ เวลา สิน้สุดวนัที ่ เวลา 
เบีย้ประกนัภยั บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษ ี บาท รวม บาท 

 

เป็นทีต่กลงและเขา้ใจกนัว่า การประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่อกสารแนบทา้ยฉบบันี้แนบตดิ
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ไม่คุ้มครองถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย กำรบำดเจบ็ กำรเจบ็ป่วย 
หรือควำมรบัผิดตำมกฎหมำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม อนัเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำก หรือมีสำเหตุมำ
จำก หรือเป็นผลมำจำก หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำท่ีผู้เอำประกนัภยัอยู่ใน หรือเดินทำงไป หรือเดินทำงผ่ำน 
หรือเดินทำงภำยในประเทศเนปำล 

 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใช้บงัคบั
ตามเดมิ 
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TG Exclusion 2 

เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศแบบกลุ่ม) 

 

เอกสารแนบทา้ยเลขที ่ เป็นสว่นหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที ่ วนัท าเอกสาร 
ชื่อผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ชื่อผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามผีลบงัคบั: เริม่ตน้วนัที ่ เวลา สิน้สุดวนัที ่ เวลา 
เบีย้ประกนัภยั บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษ ี บาท รวม บาท 

 

เป็นที่ตกลงและเขา้ใจกนัว่า หากขอ้ความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขดัหรอืแย้งกบัขอ้ความที่ปรากฏใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสารแนบทา้ยฉบบัอื่น ใหใ้ชข้อ้ความตามทีป่รากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน  

1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบบัน้ีไม่คุ้มครองกำรเดินทำงท่ีได้วำงแผนไว้ล่วงหน้ำ  หรือกำร
เดินทำงจำกภำยใน หรือ กำรเดินทำงไป หรือกำรเดินทำงผ่ำน ประเทศสำธำรณรฐัคิวบำ สำธำรณรฐั
อำหรบัซีเรีย สำธำรณรฐัอิสลำมอิหร่ำน สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี ภมิูภำคไครเมีย 
(Crimea Region)  

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่คุ้มครองผู้เอำประกนัภยัท่ีมีสญัชำติหรือถ่ินพ ำนักในประเทศ
สำธำรณรฐัคิวบำ สำธำรณรฐัอำหรบัซีเรีย สำธำรณรฐัอิสลำมอิหร่ำน สำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนเกำหลี ภมิูภำคไครเมีย  เว้นแต่ผู้เอำประกนัภยัมีภมิูล ำเนำในประเทศไทย 

ทัง้นี้ ขอ้ตกลงภายใต้เอกสารแนบทา้ยนี้ยงัคงอยู่ภายใต้บงัคบัของขอ้ยกเวน้ เงื่อนไขทัว่ไปและขอ้ความ
อื่น ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ในสว่นทีไ่ม่ไดม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิโดยเอกสารแนบทา้ยน้ี 
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เอกสำรสรปุเงื่อนไข ควำมคุ้มครอง ข้อยกเว้น (ตำมแผนประกนัภยั) 

กรมธรรมป์ระกนัภยักำรเดินทำงต่ำงประเทศแบบกลุ่ม 

AIG Group Travel Guard International Travel Insurance 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่เป็นการเดนิทางออก
นอกอาณาเขตประเทศถิ่นฐานของผู้เอาประกันภัยที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ โดยมี
สาระส าคญัดงันี้ 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลา  
เอาประกนัภยั 

1. ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อน 
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ผู้เอาประกันภัย
เดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนั
สิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน (เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี)  

2. ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดนิทางหลายครัง้ 
โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัขอ้ 1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสุดไม่เกนิ 184 วนั  

ระยะเวลาเอาประกนัภยัอาจมกีารขยาย/ก าหนดเป็นอย่างอื่น ขึน้อยู่กบัแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง/
เอกสารแนบทา้ย 

กำรแจ้งรำยช่ือผู้เอำประกนัภยัและกำรเข้ำร่วมกำรประกนัภยั 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะต้องด าเนินการแจง้รายชื่อผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาประกนัภยั  
ใหบ้รษิทัทราบก่อนการเดนิทาง ในกรณีทีเ่กดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่ป็นเหตุใหม้กีารเรยีกร้อง
ผลประโยชน์ และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็นของผู้ถือ
กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั 

ผูเ้อาประกนัภยัจะเริม่ไดร้บัความคุ้มครองตามวนัทีท่ี่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ /
หรอืใบรบัรองประกนัภยั โดยบรษิทัจะออกตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ /หรอืใบรบัรองประกนัภยัพร้อมทัง้
เอกสารสรุปเงือ่นไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย เพือ่เป็น 
การรบัรองว่าผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
กำรขยำยควำมคุ้มครองโดยอตัโนมติั 

หากกรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้สุดในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัยงัอยู่ในต่างประเทศ ตามเงือ่นไขที่ระบุ
ดงัต่อไปนี้ 
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1. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงแต่ไม่จ ากัด 
ทีผู่เ้อาประกนัภยับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย สภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรอืการนัดหยุดงาน  
โดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะหรอืการนัดหยุดการปฏบิตังิานอื่นโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะที่
ท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได ้ความคุม้ครองจะขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิป
อกี 3 วนัต่อเนื่องกนันบัจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

2. ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ขา้รบัการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืถูกกกักนัในต่างประเทศ และ
เหตุผลดงักล่าวนัน้ได้รบัความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกนัภยั รวมไปถงึผู้เอาประกนัภยัจ าเป็นต้องท าตาม
ค าแนะน าของแพทย์ผู้ร ักษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้มีอ านาจ ในกรณีที่ถูกกักกัน ความคุ้มครองจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัใหโ้ดยอตัโนมตัไิปอกี 30 วนัต่อเนื่องกนันับจากวนัหมดอายุ โดยไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
หรอื ภายใน 48 ชัว่โมงตดิต่อกนัหลงัจากออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานทีก่กักนั นอกจากผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉินไดอ้นุมตักิารขยายระยะเวลาความคุม้ครองไปมากกว่า 48 ชัว่โมงต่อเนื่องกนั ส าหรบัการหาเทีย่วบนิกลบั
หรอืความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการเดนิทาง เท่านัน้ โดยทีผู่เ้อาประกนัภัยจะตอ้งยอมรบัเทีย่วบนิแรกที่
ผูใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินหาและยนืยนัให ้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งพยายามกลบัประเทศไทยทนัทเีมื่อมโีอกาส 
กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1. ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัทนัท ีหรอืก่อน
ความคุม้ครองจะเริม่ต้น 

2. ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอื
ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดภ้ายหลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีล
คุม้ครองไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผู้
เอาประกนัภยั หรอืบรษิทัต่างสามารถใชส้ทิธใินการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ ดงันี้ 

3.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดด้ว้ยการสง่หนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยั 
ตามทีอ่ยู่ครัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ในกรณีนี้บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกั 
เบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามสว่น 

3.2 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรอืผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั
นี้ได ้โดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอื และมสีทิธไิดร้บัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยั
ส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกันภยัระยะสัน้ตามตาราง 
ทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 

ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 
ระยะเวลำประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 
 
 

1 15 
2 25 
3 35 
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ระยะเวลำประกนัภยั 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 

 
 

4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้นี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดกต็ามต้องเป็น 

การบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีงสว่นหนึ่งสว่นใดระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 
 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กำรประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไม่คุ้มครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย

อนัเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลำดงัต่อไปน้ี (เว้นแต่จะมีกำรระบุคุ้มครองไว้ใน
ข้อตกลงคุ้มครองเป็นกำรเฉพำะ) 

1. กำรฆ่ำตวัตำย พยำยำมฆ่ำตวัตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
2. สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศตัรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำย 

คล้ำยสงครำม (ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศหรือไม่กต็ำม) หรือสงครำมกลำงเมืองซ่ึงหมำยถึงสงครำมระหว่ำง
ชนท่ีอำศยั อยู่ในประเทศเดียวกนั กำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรปฏิวติั กำรรฐัประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำร
ประกำศ หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก  

3. กำรก่อกำรร้ำย 
4. กำรกระท ำโดยเจตนำท่ีผิดกฎหมำยของผู้เอำประกนัภยั กำรยึดทรพัย ์กำรยึดหน่วง กำร

ท ำลำย โดยศลุกำกร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืน ๆ กำรฝ่ำฝืนกฎข้อบงัคบัของรฐับำล  
5. กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรงัสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำก

นิวเคลียร์ใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำร
แตกแยกตวัทำงนิวเคลียรซ่ึ์งด ำเนินติดต่อไปด้วยตวัเอง 

6. กำรระเบิดของกมัมนัตภำพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวตัถอุนัตรำย
อ่ืนใดท่ีอำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียรไ์ด้ 

7. ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมคัร และเข้ำ
ปฏิบติักำรในสงครำมหรือปรำบปรำม 
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8. ขณะท่ีเกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตท่ียกเว้นควำมคุ้มครองตำมท่ีระบุไว้ใน
ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี) 

9. ขณะท่ีเกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจำะน ้ำมนั แท่นขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติในทะเล หรือ
เหมืองใต้ดิน  

10. เม่ือผู้เอำประกนัภยัไม่อยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมแก่กำรเดินทำง และเดินทำงโดยขดั
ต่อค ำแนะน ำของแพทยผ์ู้ได้รบัอนุญำตให้รกัษำโรค 

11. ผู้เอำประกนัภยัเดินทำงโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ำรบักำรรกัษำทำงกำรแพทย์ทุก
ชนิด 

12. กำรเดินทำงท่ีมีกิจกรรมกำรปีนเขำ กำรไต่เขำ กำรเดินป่ำ กำรเท่ียวป่ำ หรืออ่ืน ๆ 
รวมอยู่ในกำรเดินทำง ท่ีอยู่บนระดบัควำมสูงเท่ำกบั หรือสูงกว่ำ 3,000 เมตร จำกระดบัน ้ำทะเลปำน
กลำง เว้นแต่ว่ำผู้เอำประกนัภยัจะสำมำรถจดัหำหลกัฐำนจำกพยำนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัผู้เอำประกนัภยั 
บริษทัทวัร ์หรือไกดน์ ำเท่ียว ท่ีพิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรได้รบับำดเจบ็จำกอบุติัเหตุ หรือกำรเจบ็ป่วยท่ีเกิดขึ้น
ขณะอยู่บนระดบัควำมสูงท่ีต ำ่กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง 

13. กำรท่ีผู้เอำประกนัภยักระท ำกำรเก่ียวเน่ืองกบักำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็นสมำชิก
ขององคก์รกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลกัลอบขนยำเสพติด หรือกำรค้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยำเสพติด หรือกำร
ลกัลอบขนอำวธุนิวเคลียร ์อำวธุเคมี หรืออำวธุชีวภำพ 

 

เอกสำรแนบท้ำย 

TG – Exclusion 1 เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 
การประกนัภยัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่อกสารแนบทา้ยฉบบันี้แนบตดิภายในระยะเวลาเอา

ประกนัภยั ไม่คุม้ครองถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย หรอืความรบัผดิตามกฎหมาย 
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจาก หรอืมสีาเหตุมาจาก หรอืเป็นผลมาจาก หรอืทีเ่กดิขึ้นใน
เวลาทีผู่เ้อาประกนัภยัอยู่ใน หรอืเดนิทางไป หรอืเดนิทางผ่าน หรอืเดนิทางภายในประเทศเนปาล 

 
TG – Exclusion 2 เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัว่ไปเพ่ิมเติม 

1. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไม่คุม้ครองการเดนิทางทีไ่ดว้างแผนไวล้่วงหน้า  หรอืการเดนิทางจาก
ภายใน หรอื การเดินทางไป หรอืการเดินทางผ่าน ประเทศสาธารณรฐัควิบา สาธารณรฐัอาหรบัซีเรยี สาธารณรฐั
อสิลามอหิร่าน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีภูมภิาคไครเมยี (Crimea Region)  

2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติหรือถิ่นพ านักในประเทศ
สาธารณรฐัคิวบา สาธารณรฐัอาหรบัซีเรีย สาธารณรฐัอิสลามอิหร่าน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
ภูมภิาคไครเมยี  เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมภีูมลิ าเนาในประเทศไทย 
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ข้อตกลงคุ้มครองตำมแผนประกนัภยั 
ข้อตกลงคุ้มครอง แผน A แผน B แผน C แผน D 

TA1  ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ 
สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำก
อบุติัเหตุ 

•  •  •  •  

TA2  ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำล •  •  •  •  
TA3  ผลประโยชน์ค่ำรกัษำพยำบำลในประเทศไทย •  •  •  •  
TA4  ผลประโยชน์กำรเคลื่อนยำ้ยเพื่อกำร

รกัษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคลื่อนย้ำยกลบั
ประเทศไทย 

•  •  •  •  

TA5  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐิักลบั
ประเทศไทย 

•  •  •  •  

TA6  ผลประโยชน์ค่ำโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน •  •  •  •  
TA7  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพื่อเยี่ยม

ผู้ป่วยท่ีโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ 
•  •  •   

TA8  ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบักำรรกัษำตวั
ในโรงพยำบำลในฐำนะผูป่้วยใน 

•  •  •   

TA9  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งผู้เยำวก์ลบั
ประเทศไทย 

•  •    

TA10  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยกำรเลือ่นหรือกำรบอกเลิก
กำรเดินทำง 

•  •  •   

TA11  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดจ ำนวนวนั
เดินทำง รวมถึงกำรจี้เคร่ืองบิน 

•  •  •   

TA12  ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยเมื่อกำรเดินทำงหยุดชะงกั •  •  •   

TA13  ผลประโยชน์ชดเชยควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง •  •  •   

TA14  ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรโดยสำร
เคร่ืองบินอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบินจ ำหน่ำย
บตัรโดยสำรเกินจ ำนวนท่ีนัง่ 

•  •    

TA15  ผลประโยชน์ชดเชยกำรเดินทำงล่ำช้ำเน่ืองจำก
กำรเปล่ียนเส้นทำงกำรบิน 

•  •    

TA16  ผลประโยชน์ชดเชยกำรพลำดกำรต่อเท่ียวบิน •  •  •   

TA17  ผลประโยชน์ชดเชยกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง •  •  •   

TA18  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
กระเป๋ำเดินทำงหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั 

•  •  •   

TA19  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เอกสำรกำรเดินทำง 

•  •  •   



 
Travel Guard International Extra 

Policy Wording                                                                                
 

 Policy Wording TG International Extra - Group - 03/22 v.2 
  © American International Group, Inc. All Rights Reserved. 

   P a g e  | 191 

TA20  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
เงินส่วนตวั 

•  •    

TA21  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำร
ล้วงกระเป๋ำ 

•  •    

TA22  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นของผู้เอำประกนัภยัท่ีเกบ็อยูใ่น
ยำนพำหนะ 

•     

TA23  ผลประโยชน์ควำมรบัผิดส่วนแรกส ำหรบัรถเช่ำ •  •    

TA24  ผลประโยชน์ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของ
ทรพัยสิ์นภำยในท่ีพกัอำศยั 

•  •    

TA25  ผลประโยชน์ควำมคุม้ครองอปุกรณ์กำรเล่น
กอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั 

•  •    

TA26  ผลประโยชน์ควำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอก •  •  •  •  
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