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กรมธรรม์ประกนัภัยเดินทางต่างประเทศแฮปปี� ทราเวล  

 
โดยการเชื�อถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี/  

และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี/ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบั เงื�อนไขทั�วไปและ
ขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้สัญญากบั ผู ้
เอาประกนัภยัดงัต่อไปนี/   
 

หมวดที� 1 คําจํากดัความ 
ถ้อยคาํและคาํบรรยายซึ� งมีความหมายเฉพาะที�ได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์

ประกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั/งหมดไม่วา่จะปรากฎในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็น
อยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์  

เงื�อนไข และขอ้กาํหนดทั�วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง เงื�อนไข
เฉพาะ ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ใบคาํขอ
เอาประกนัภยั บนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั ถอ้ย
แถลงอื�นใดที�ผูเ้อาประกนัภยัได้ลงนามไว ้และเอกสาร
สรุปสาระสําคญัตามกรมธรรม์ประกันภยันี/  ซึ� งถือเป็น
ส่วนหนึ�งแห่งสัญญาประกนัภยั 

บริษัท หมายถึง บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
   
ผู้เอาประกนัภัย 
 
 

หมายถึง บุคคลที�ระบุชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี/  และ/หรือ เอกสารแนบ ซึ� งเป็นบุคคลที�
ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี/  

คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผู ้เอาประกันภัยที�จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย และ/หรือ ผูที้�ปรากฏชื�อในหนา้ตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในฐานะผูเ้อาประกันภัยซึ� งร่วมเดินทางไป
ดว้ยกนั 

บุตร หมายถึง บุตรของผูเ้อาประกันภยั รวมทั/ งบุตรบุญธรรมที�จด
ทะเบียนตามกฎหมาย ที�มีอายไุม่เกินยี�สิบเอด็ปี (21 ปี) ซึ� ง
ยงัไม่ไดส้มรส และไม่ไดป้ระกอบอาชีพ และอยูใ่นความ
อุปการะของผูเ้อาประกนัภยั 
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บุคคลในครอบครัว             หมายถึง คู่สมรส และบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ญาติใกล้ชิด หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดา ปู่ ยา่ตายาย บุตร 

พี�นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของคู่สมรส  
 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที� เกิดขึ/ นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก
ร่างกายและทาํใหเ้กิดผลที�ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือ
มุ่งหวงั  
 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ 
ซึ� งเกิดขึ/นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื�น  
 

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคที�เกิด
ขึ/นกบัผูเ้อาประกนัภยั 
 

ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ
และทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา 
ทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิง หรือตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 
 

ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ส่ ว นแ ร ก ที� ผู ้ เ อา ป ร ะ กันภัย จ ะ ต้อ ง
รับผดิชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละครั/ ง 
 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ� งจดัให้บริการทางการแพทย ์โดย
สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองค์ประกอบทางดา้น
สถานที�  มีจ ํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที� เพียงพอ
ตลอดจนการจดัการให้บริการที�ครบถว้นโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งมีห้องสําหรับการผ่าตดัใหญ่ (Major Surgery) และ
ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ จ ด ท ะ เ บี ย น ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป็ น
“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขต
นั/นๆ 
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สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ� งจดัให้บริการทางการแพทย ์โดย
สามารถรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนดาํเนินการเป็น “สถานพยาบาลเวชกรรม” ตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั/นๆ  
 

คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัที�ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย
ของอาณาเขตนั/ นๆ ซึ� งดําเนินการโดยแพทย์ ทําการ
รักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วย
ไวค้า้งคืนได ้
 

แพทย์ หมายถึง ผูที้�สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ได้
ขึ/ นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถิ�นที�
ให้บริการทางการแพทย ์หรือทางด้านศลัยกรรม แต่ไม่
รวมถึงแพทยที์�เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือคู่สมรสตาม
กฎหมายหรือบุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 
 

แพทย์ทางเลอืก หมายถึง การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรค
โดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื/นบ้านไทย 
การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอื�นๆ ที�มิใช่การแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั 
 

พยาบาล หมายถึง ผู ้ที� ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 
 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู ้ เ อ า ป ระ กันภัย ที� จ ํา เ ป็ น ต้อ ง เข้า รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมไม่น้อยกวา่หก
ชั�วโมง (6 ชั�วโมง) ติดต่อกนัซึ� งตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วย
ใน โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้
บ่งชี/ ซึ� งเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาที�
เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
นั/นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น “ผูป่้วยใน” แลว้
ต่อมาเสียชีวติก่อนครบหกชั�วโมง (6 ชั�วโมง) 
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ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูที้� รับบริการอันเนื�องจากการรักษาพยาบาลในแผนก
ผูป่้วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกซึ� งไม่มีความ
จาํเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี/ ที� เป็นมาตรฐานทาง
การแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 
 

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลัก เกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันที�เป็นสากล และนํามาซึ� งแผนการรักษาที�
เหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ
สอดคล้องกับข้อสรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การ
เจบ็ป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออื�นๆ (ถา้มี) 
 

ความจําเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ที�มีเงื�อนไข ดงันี/  
(1) ตอ้งสอดคล้องกบัการวินิจฉัยโรค และการรักษา

ตา ม ภา วะก า รบ า ดเจ็บหรือก า รเจ็บป่ วยข อง
ผูรั้บบริการ 

(2) ต้องมีข้อบ่ง ชี/ ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 

(3) ตอ้งมิใช่เพื�อความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของ
ครอบ ค รัวผู ้รับ บ ริก า ร  ห รือข อง ผู ้ใ ห้บ ริก า ร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแล ผู ้ป่ วย ที� เหม า ะ ส มตา ม ค วา ม จํา เ ป็ นข อง
ภาวะการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการนั/นๆ 

ค่าใช้จ่ายที�จําเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�ควรจะเป็น
เ มื� อ เ ที ย บ กับ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที� โ ร ง พ ย า บ า ล  ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูป่้วย
ทั�วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก  ซึ� งผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั/น   
 

หน่วยงานช่วยเหลอืฉุกเฉิน  หมายถึง หน่วยงานที�ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินแก่ผูเ้อา
ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาตหรือแต่งตั/งจากบริษทั  
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สภาพที�เป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภัย (สภาพทาง
การแพทย์ที�เป็นอยู่) 

หมายถึง โรค (รวมทั/งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที�
เกิดขึ/นกับผูเ้อาประกันภยัก่อนวนัที�ความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภยันี/ จะมีผลบงัคบั ซึ� งมีนัยสําคัญ
เพียงพอที�ทาํให้บุคคลทั�วไปพึงแสวงหาการวินิจฉยัดูแล
หรือรักษา หรือทาํให้แพทยพ์ึงให้การวินิจฉยั ดูแลหรือ
รักษา 
 

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) ซึ� งเกิดจากการติดเชื/อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึง การติดเชื/อจุลชีพฉวยโอกาส เนื/องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ
เจ็บป่วยใดๆ ซึ� งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือด
บวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus)  
การติดเชื/อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ
เ ชื/ อ ที� ท ํา ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค ป อ ด บ ว ม ห รื อ ป อ ด อัก เ ส บ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื/อที�ทาํให้เกิดโรค
ลาํไส้อกัเสบหรือเรื/ อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) 
เชื/อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื/อราที�แพร่กระจายอยูท่ ั�วไป 
(Disseminated Fungi Infection) เ นื/ อง อ ก ร้ า ย แ ร ง  ใ ห้
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเนื/องอก Kaposi’s Sarcoma เนื/อ
งอกเซลล์นํ/ า เหลืองที�ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง 
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรค
ร้ายแรงอื�นๆ ซึ� งเป็นที�รู้จกัในปัจจุบนันี/ วา่เป็นอาการของ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง หรือซึ� งเป็นสาเหตุที�ทาํให้คนที�เป็น
เสียชีวิตอยา่งกะทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูมิคุม้กนับกพร่องให้รวมถึงเชื/อไวรัส HIV โรคที�ทาํให้
เยื�อสมองเสื�อม (Encephalopathy Dementia) และการ
ระบาดของเชื/อไวรัส 
 

ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ� งปีนับแต่วนัที�กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บงัคบั หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัปี
ต่อๆ ไป 
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ที�อยู่อาศัย หมายถึง สถานที�ซึ� งเป็นที�พกัอาศยัตามปกติของผูเ้อาประกนัภยัใน
ประเทศไทย 
 

เส้นทางการเดินทาง หมายถึง การเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศที� เ ป็นจุดหมายปลายทางตามที� ระบุไว้ใน
กาํหนดการเดินทางในฐานะผูโ้ดยสารของสายการบิน
พาณิชย ์ รวมถึงการหยุดพกัเพื�อเติมนํ/ ามนัหรือเปลี�ยน
เครื�องบิน 
 

ผู้ขนส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย ์เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งที�
ไดรั้บค่าขนส่งจากผูโ้ดยสาร (ยกเวน้ รถตู ้รถแท็กซี� และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั/ งพนักงานหรือตัวแทนของผู ้
ขนส่งเหล่านั/น  
 

ขนส่งสาธารณะ หมายถึง บริการของสายการบินพาณิชยที์�จดทะเบียนเพื�อบรรทุก
ผูโ้ดยสาร หรือรถโดยสารประจาํทาง รถโดยสารขนาด
ใหญ่ (Coach) รถไฟ เรือโดยสารขนาดใหญ่ (Ferry) ที�มี
วตัถุประสงค์ให้บุคคลทั�วไปโดยสารอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมายเพื�อไปยงัจุดหมายปลายทางตามที�ระบุไวใ้น
กาํหนดการเดินทาง 
 

การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึ� งใช้กาํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระทาํ
เพียงลาํพงั การกระทาํการแทน หรือที�เกี�ยวเนื�องกับ
องค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซึ� งกระทาํเพื�อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคที์�คลา้ยคลึงกนั รวมทั/ง
เพื�อตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือ
ส่วนหนึ� งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื�น
ตระหนกหวาดกลวั 

การประท้วงหรือการนัดหยุด
งาน 

หมายถึง รูปแบบใดๆ ก็ตามของการประทว้งของผูใ้ชแ้รงงานหรือ
นดัหยุดงาน ซึ� งมีจุดมุ่งหมายเพื�อหยุดงาน ขดัขวาง หรือ
แทรกแซงการผลิตสินคา้หรือการใหบ้ริการ 
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เครื�องบิน หมายถึง เครื� องบินของสายการบินพาณิชย์ที�จดทะเบียนเพื�อ
บรรทุกผูโ้ดยสารอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง 
เฮลิคอปเตอร์ 

 
หมวดที� 2 เงื�อนไข และข้อกาํหนดทั�วไป 

2.1  สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยันี/ เกิดขึ/นจากการที�บริษทัเชื�อถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอา
ประกนัภยัและขอ้แถลงเพิ�มเติม (ถา้มี) ที�ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือชื�อให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับ
ประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี/ ไวใ้ห้ ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่
แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึ� ง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใด แต่ปกปิด
ขอ้ความจริงนั/นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซึ� งถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั/นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทั
เรียกเก็บเบี/ยประกนัภยัสูงขึ/นหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญาประกนัภยั  สัญญาประกนัภยันี/ จะตกเป็นโมฆียะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากที�ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไว้
ในเอกสารตามวรรคหนึ�ง 

 
2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี�ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยันี/  รวมทั/งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสัญญา
ประกนัภยั การเปลี�ยนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยั จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และได้
บนัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี/หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 

2.3  ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั/ งของผูเ้อาประกนัภยัซึ� งเริ�มตน้และสิ/นสุดภายในระยะเวลา
ประกนัภยั  

             2.3.1    ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายเที�ยว (Single Trip) การเดินทางมีระยะเวลา    
    เริ�มตน้ตั/งแต่ที�ผูเ้อาประกนัภยัออกจากที�อยูอ่าศยัหรือสถานที�ประกอบธุรกิจเพื�อ  
    เดินทางมุ่งตรงไปยงัสถานีตน้ทางประเทศไทยเพื�อจะเริ�มตน้การเดินทางไปยงั 

จุดหมายปลายทางที�ตั/งใจไวแ้ละสิ/นสุดไม่ว่าเมื�อมีกรณีใดกรณีหนึ� งต่อไปนี/ เกิดขึ/น
ก่อน 
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(1) การสิ/นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามที�ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี/  
(2) ผูเ้อาประกันภัยได้เดินทางกลับมาถึงที�อยู่อาศัยหรือสถานที�ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยหรือ 
(3) ยี�สิบสี�ชั�วโมง (24 ชั�วโมง) นบัจากเวลาที�กลบัถึงประเทศไทย 

 
2.3.2 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื�อคุม้ครองการเดินทางหลาย

ครั/ งโดยให้มีระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครั/ งเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละครั/ งสูงสุด ไม่เกิน 90 วนั 

 
หากผูเ้อาประกนัภยัเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผล

บงัคบัและจาํเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื�องในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรม์ประกนัภยันี/ จะขยายความ
คุม้ครองไปจนกระทั�งผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

2.4  การแจ้งและการเรียกร้อง 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความเสียหายที�อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยันี/ โดยไม่ชกัช้า เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจ
แจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ ในกรณีที�มีการเสียชีวิตตอ้งแจง้
ให้บริษทัทราบภายในสิบสี�วนั (14 วนั) นบัแต่วนัเสียชีวิต เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนไม่ทราบถึงความตาย
ของผูเ้อาประกนัภยัหรือไม่ทราบวา่มีการประกนัภยั ในกรณีเช่นนี/ จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในเจ็ดวนั 
(7 วนั) นบัแต่วนัที�ทราบถึงความตายหรือวนัที�ทราบวา่มีการประกนัภยั 

2.5  การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยั
เท่าที�จาํเป็นกบัการประกนัภยันี/  และมีสิทธิทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดั
ต่อกฎหมายหรือหลกัศาสนาโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 
ในกรณีที�ผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีไม่

ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้เอาประกันภัยเพื�อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั/น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
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2.6  การจ่ายค่าทดแทน  

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายในสิบหา้วนั (15 วนั) นบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความ
สูญเสียหรือเสียหายที�ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอื�นจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื�อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้าจขยาย
ออกไปไดอี้กตามความจาํเป็นแต่ทั/งนี/ ไม่เกินเกา้สิบวนั (90 วนั) นบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้น
แลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิด
ชดใชด้อกเบี/ยใหอี้กในอตัราร้อยละสิบห้า (15) ต่อปี ของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่าย ทั/งนี/นบัแต่วนัที�ครบกาํหนด
ชาํระ  

 
2.7  การชําระเบี�ยประกนัภัยและการคืนเบี�ยประกนัภัย 

2.7.1 เบี/ ยประกนัภยัจะถึงกาํหนดชําระเบี/ ยประกันภยัทนัทีหรือก่อนความคุม้ครองจะ
เริ�มตน้ 

 
2.7.2 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายเที�ยว การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจาก

บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ จะไม่มีการคืนเบี/ยประกนัภยั เวน้แต่ในกรณี
ที�ผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) อนัเนื�องมาจากกรมธรรมป์ระกนัภยันี/  
โดยมีหลกัฐานยนืยนัจากสถานฑูต และผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบก่อน
วนัเริ�มคุม้ครอง 

2.7.3 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายปี ผูเ้อาประกนัภยัหรือบริษทัต่างสามารถใช้
สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขที�ระบุไว ้ดงันี/  

(1) บริษทัสามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี/ ไดด้ว้ยการแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั (15 วนั) โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามที�อยูค่รั/ งสุดทา้ยที�แจง้ให้บริษทัทราบ ใน
กรณีนี/ บริษัทจะคืนเบี/ ยประกันภัยให้แก่ผู ้เอาประกันภัยโดยหักเบี/ ย
ประกันภัยสําหรับระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี/ ได้ให้ความ
คุม้ครองแลว้ออกตามส่วน 

(2) ผูเ้อาประกนัภยัสามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี/ ไดโ้ดยการแจง้
ให้บริษทัทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรและมีสิทธิได้รับเบี/ ยประกันภยัคืน
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หลงัจากหักเบี/ยประกนัภยัสําหรับระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี/
ไดใ้หค้วามคุม้ครองมาแลว้ออกตามอตัราเบี/ยประกนัภยัระยะสั/นตามตาราง
ที�ระบุไว ้ดงัต่อไปนี/   

                                      ตารางอตัราเบี/ยประกนัภยัระยะสั/น 
 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบี/ยประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

  

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขในขอ้นี/ ไม่วา่จะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็น
การบอกเลิกทั/งฉบบัเท่านั/นไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหนึ�งส่วนใดระหวา่งปีกรมธรรม์
ประกนัภยัได ้ 

2.8 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที�มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี/  
ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควร
ยุติข้อพิพาทนั/ นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี/ ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(สาํนกังาน คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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2.9 เงื�อนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี/ เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยั  ผูรั้บ

ประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและ
เงื�อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
หมวดที� 3 ข้อยกเว้นทั�วไป 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความ
เสียหาย อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ หรือที�เกดิขึ�นในเวลา ดังต่อไปนี� 

                 3.1        การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทําโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื�นกระทํา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั�งนี�รวมถึง
อุบัติเหตุจากการที�ผู้เอาประกนัภัยกนิ ดื�ม หรือฉีดยา หรือมีสารพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าแพทย์สั�ง 

  3.2         การบาดเจ็บของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิJสุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถถือครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิJสุรา” นั�น ในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มี
ระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตั�งแต่หนึ�งร้อยห้าสิบ (150) มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึ�นไป  

                3.3        สงคราม การรุกราน การกระทําที�มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที�มุ่งร้าย
คล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การที�ประชาชนก่อความวุ่นวาย
ถึงขนาดลุกฮือขึ�นต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ�งจะเป็นเหตุให้มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซึ�งกฎอยัการศึก การก่อการร้าย 

 3.4      การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื�อเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
ใดๆ อันเนื�องมาจากการเผาไหม้ของเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลยีร์ซึ�งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.5     การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอื�น 

ใดที�อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

                        3.6    ขณะที�ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที�เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ในกรณีเช่นนี� ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าวเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินสามสิบวัน (30 วัน) บริษัทจะคืนเบี�ยประกันภัยตั�งแต่ระยะเวลาที�เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือ
เยี�ยงสงคราม หรือปราบปรามนั�นจนถึงวันสิ�นสุดปฏิบัติการนั�น ส่วนหลังจากนั�นให้กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับต่อไปจนสิ�นสุดระยะเวลาประกนัภัยที�กาํหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

3.7   ขณะที�ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมการทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยั�วยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 

3.8   ขณะที�เกดิขึ�น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที�ยกเว้นความคุ้มครองตามที�ระบุไว้ในตาราง 
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กรมธรรม์ประกนัภัย และ/ หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

3.9   ขณะที�เกดิขึ�นบริเวณแท่นขุดเจาะนํ�ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 

 
หมวดที� 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 

ภายใต้ข้อบังคับ  ข้อตกลงคุ้มครอง  ข้อยกเว้น เ งื� อนไขทั�วไปและข้อกําหนด และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี/ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
ชาํระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองที�แนบติดกบักรมธรรม์ประกนัภยันี/  แต่ไม่
เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
 

1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงเนื�องจากอุบัติเหตุ 

 

คําจํากคัดวามเพิ�มเติม 

 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั/งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให ้

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสิ/นเชิงและมีขอ้บ่งชี/ ทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ที�การงานใดๆ ใน

อาชีพประจาํ และอาชีพอื�นๆ ไดโ้ดยสิ/นเชิงตลอดไป 

 

ความคุ้มครอง  
การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุในระหวา่ง

การเดินทาง เป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิงภายใน
หนึ�งร้อยแปดสิบวนั (180 วนั) นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บที�ไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
รักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการ
บาดเจบ็นั/น เมื�อใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งันี/  
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100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวติ 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ/นเชิงนั/นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน 
(12 เดือน) นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งชี/ทางการแพทย์
ชดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั
  

สําหรับมือสองขา้งตั/งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั/งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั/งแต่ขอ้มือ และเทา้หนึ�งขา้งตั/งแต่ขอ้เทา้ 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั/งแต่ขอ้มือ และสายตาหนึ�งขา้ง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั/งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ�งขา้ง 

60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั/งแต่ขอ้มือ 

60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั/งแต่ขอ้เทา้ 

60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึ�งขา้ง 

* บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี�เพียงรายการที�สูงสุดรายการเดียวเท่านั�น 
 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับผลที�เกิดขึ/นตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี/
รวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินดงัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลง
คุ้มครองนี/ ยงัไม่เต็มจาํนวนเงินเอาประกันภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนสิ/นสุดระยะเวลาเอา
ประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�เหลืออยูเ่ท่านั/น 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงเนื�องจากอุบัติเหตุ) 

1. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายอัน
เกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี� 

1.1 การถูกฆ่าหรือถูกทาํร้ายร่างกายโดยเจตนา 
1.2 การได้รับเชื�อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื�อโรค หรือบาดทะยัก หรือ

โรคกลวันํ�า ซึ�งเกดิจากบาดแผลที�ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
1.3  การบาดเจ็บจากความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกายหรือ

จิตใจที� ผู้ เอาประกันภัยเป็นอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นก่อนวันเริ� ม
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัยนี�  

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที�จําเป็นจะต้อง
กระทําเนื�องจากได้รับบาดเจ็บซึ� งได้ รับการคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี� และได้กระทําภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกนัภัยนี� 

1.5 การแท้งบุตร 
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที�ได้เกิดขึ�น

ภายในเจ็ดวนั (7 วนั) นับจากวนัเกดิอุบัติเหตุ 
1.7 การเปลี�ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์ 
1.8 อาหารเป็นพษิ 
1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับ

เส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื�อน (Spondylolisthesis) กระดูกสัน
หลังเสื�อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลัง
อักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลื�อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง
อนัเนื�องมาจากอุบัติเหตุ 
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2. การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ�นในเวลาต่อไปนี� เว้นแต่จะได้มีการ
ขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื�อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 

2.1 ขณะที�ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด 
แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชก
มวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ�นหรือ
กําลังลงหรือขณะที�โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื�องร่อน เล่นบัน
จี�จัeมพ์ ปีนหรือไต่เขาที�ต้องใช้เครื�องมือช่วย ดํานํ�าที�ต้องใช้ถัง
อากาศและเครื�องช่วยหายใจใต้นํ�า 

2.2 ขณะที�ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ�นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่
ในอากาศยานที�มิได้จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้
ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะที�ผู้เอาประกันภัยขับขี�
หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงานประจําเครื�องบินใดๆ 

2.3 ขณะที�ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม 

2.4 ขณะที�ผู้เอาประกันภัยทํางานในสถานที�ที�มีความเสี�ยงสูง หรืองาน
ใช้แรงงาน ใช้เครื�องจักรกล 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐาน
ดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายในสามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต หรือนบัจากวนัที�
แพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิง หรือ สูญเสียอวยัวะ โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้อาประกนัภยั หรือ
ผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี  

1.  การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าทดแทนกรณีเสียชีวติอนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุ 
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
1.2 ใบมรณบตัร 
1.3  สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ และสําเนาบนัทึกประจาํวนัของ

ตาํรวจ 
1.4 สําเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/ หรือหลกัฐานการ

เดินทาง 
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1.5 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้นประทบั 
“ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.6 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บ
ประโยชน์ 

2. การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะอนัเนื�องมาจาก
อุบติัเหตุ 

2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2.2 ใบรายงานแพทยที์�ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิงหรือสูญเสีย

อวยัวะ สายตา 
2.3 สําเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/ หรือหลกัฐานการ

เดินทาง 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็ว
ที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื�องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยที�
เกิดขึ/นอย่างกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ� งเกิดขึ/นในระหว่างการเดินทางจนเป็นเหตุให้ตอ้ง
ไดรั้บการรักษาพยาบาล ไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใชจ่้าย
ที�จาํเป็นและสมควรซึ� งเกิดขึ/ นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทาง
การแพทยต์ามจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ทั/งนี/  หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลต่อเนื�องในประเทศไทย
หลงัจากที�กลบัจากการเดินทาง การเขา้รับการรักษาพยาบาลจะตอ้งกระทาํภายในสิบสองชั�วโมง (12 
ชั�วโมง) หลงัจากมาถึงประเทศไทย และจาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัจะชดใช้สําหรับการรักษาพยาบาลที�
เกิดขึ/นในประเทศไทยนี/ ไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั หรือไม่เกินเจ็ดวนั (7 วนั)
ติดต่อกนั แลว้แต่จาํนวนเงินใดจะนอ้ยกว่า อยา่งไรก็ตาม เงื�อนไขในวรรคนี/จะไม่นาํมาใช้ในกรณีที�ผูเ้อา
ประกนัภยัได้รับอุบติัเหตุหรือจาํเป็นตอ้งเคลื�อนยา้ยมาที�ประเทศไทยเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตาม
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ขอ้ตกลงคุ้มครอง “ผลประโยชน์การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื�อนยา้ยกลับ
ประเทศ” (ถา้มี) 

 
ค่าใช้จ่ายที�คุ้มครอง มีดังต่อไปนี� 

1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้าย

ในการแยก จดัเตรียมและวเิคราะห์เพื�อการใหโ้ลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการและพยาธิวทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัทางรังสีวทิยา ค่าตรวจวนิิจฉยัโดยวิธีพิเศษอื�นๆ 
รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื�องมือ
ทางการแพทยน์อกห้องผา่ตดั วสัดุสิ/นเปลืองทางการแพทย ์ (เวชภณัฑ์ 1) ค่าห้องผา่ตดั และ
อุปกรณ์ในหอ้งผา่ตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหวา่งที�พกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสําหรับการเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกันภยัไปหรือมาจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทาง
การแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่สิบสี�วนั (14 วนั) 
5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนัก หรือห้องผูป่้วยเดี�ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที�โรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหส้าํหรับผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจาํวนั   
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื�องจากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วย) 

การประกันภัยนี�ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที�เกิดจากการ
บาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมทั�งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผดิปกติที�เกดิจาก 

1. สภาพทางการแพทย์ที�เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) การบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยที�กาํลงัเป็นอยู่หรือมีอาการกาํเริบของโรคที�สืบเนื�องจากสภาพทางการแพทย์ที�เป็นอยู่  

2. การตรวจรักษาหรือการแก้ไขภาวะความบกพร่องของร่างกายที�เป็นมาแต่กําเนิด (Congenital) หรือ
ปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 

3. การตรวจสุขภาพทั�วไป การพักฟื� น หรือการพักเพื�อการฟื� นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ 
การตรวจวิเคราะห์เพื�อหาสาเหตุใดๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือ
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ตรวจวิเคราะห์เพื�อหาสาเหตุ ซึ�งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ 

4. การรักษาเพื�อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษา
เพื�อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัด
ตกแต่งที�จําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุที�ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภัยนี� เพื�อให้อวยัวะดังกล่าวสามารถกลบัมาทาํงานได้อย่างเดิม 

5. การรักษาใดๆ ที�เกี�ยวกับการตั�งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั�งครรภ์ การ
แก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการรักษา) การทาํหมันหรือการคุมกาํเนิด 

6. การตรวจรักษาโรค อาการ หรือภาวะที�เกี�ยวกับภาวะทางจิตประสาท โรคทางจิตเวช หรือทาง
พฤติกรรมหรือความผดิปกติทางบุคลกิภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั�น ออธิสซึม ภาวะเครียด วิกลจริต 
ความผดิปกติของการกนิหรือความวติกกงัวล รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพนัธุกรรม 

7. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

8. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื�อชะลอการเสื�อมของวัย หรือการให้
ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื�อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การ
รักษาความผดิปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

9. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี�ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื�อช่วยในการ
มองเห็นหรือการรักษาความผดิปกติของการมองเห็น 

10. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี� สุรา หรือสารออกฤทธิJต่อจิตประสาท 

11. การรักษาพยาบาล การตรวจรักษา ที�ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบันรวมถึงการรักษาแพทย์
ทางเลอืก (Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดและการ
กดจุด (Chiropractic) เป็นต้น 

12. กาย–อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื�องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื�องช่วยการ
พูด (Speech Device) เครื�องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

13. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี�ยวกบัการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบ
ฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีที�
จําเป็นอันเนื�องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ หรือเพื�อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั�งนี�ไม่
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รวมถึงการบูรณะฟัน  การรักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน 
การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม 

14. การบริการหรือการผ่าตัดเกี�ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ�นเพื�อหวังผลกําไรจากกรมธรรม์
ประกนัภัย 

15. ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที�เกิดจากแพทย์ที�เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย 

16. การปลูกฝีหรือการฉีดวคัซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูก
สัตว์ทาํร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บที�ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภัยฉบับนี� 

17. การตรวจรักษาที�ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะ
หลบั การตรวจหรือการรักษาความผดิปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 

18. การบาดเจ็บที�เกิดขึ�นขณะผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือ
แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) 
ขณะกาํลงัขึ�นหรือกาํลงัลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื�องร่อน เล่นบันจี�จัeมพ์ ปีนหรือไต่
เขาที�ต้องใช้เครื�องมือช่วย ดํานํ�าที�ต้องใช้ถังอากาศและเครื�องช่วยหายใจใต้นํ�า 

19. การบาดเจ็บที�เกิดขึ�นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จับกุม 

20. การบาดเจ็บที�เกดิขึ�นขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ�นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที�
มิได้จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณชิย์  

21. การบาดเจ็บที�เกิดขึ�นขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี� หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงานประจําอากาศ
ยานใดๆ 

22. ขณะที�ผู้เอาประกนัภัยทาํงานในสถานที� ที�มีความเสี�ยงสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื�องจักรกล 
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่
บริษทัภายในสามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัที�
ไดรั้บการรักษาพยาบาลจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยที์�ระบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยัและการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/ หรือหลกัฐานการเดินทาง 
5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

 
ใบเสร็จรับเงินที�แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบบัและบริษทัจะคืน

ตน้ฉบบัใบเสร็จที�รับรองยอดเงินที�จ่ายไป เพื�อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนที�ขาดจากผูรั้บประกนัภยั
รายอื�นหากผูเ้อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอื�นใด หรือจากการ
ประกนัภยัอื�นมาแล้ว ให้ผูเ้อาประกันภยัส่งสําเนาใบเสร็จที�มีการรับรองยอดเงินที�ได้รับการชดใช้จาก
สวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื�นเพื�อเรียกร้องส่วนที�ขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
3.  การเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศไทย 
 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี/ ใหค้วามคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยที�เกิดขึ/นอยา่ง
กะทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซึ� งเกิดขึ/นในระหวา่งการเดินทาง โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือ
การเจ็บป่วยนั/นเกิดจากสาเหตุที�ได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี/   และจาํเป็นตอ้ง
เคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีที�เหมาะสมกบัความจาํเป็นตามความเห็นหรือคาํแนะนาํของบริษทั หรือ
หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือแพทยผ์ูดู้แลรักษา เพื�อทาํการรักษาทางการแพทยที์�เหมาะสม หรือเพื�อนาํผู ้
เอาประกนัภยักลบัสู่ประเทศไทย บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเคลื�อนยา้ยตามที�หน่วยงานช่วยเหลือ
ฉุกเฉินเรียกเก็บกบับริษทั  ทั/งนี/  ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
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 กรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจบ็ในถิ�นทุรกนัดาร  ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของผูเ้อา
ประกนัภยัควรติดต่อแพทยท์อ้งถิ�นเพื�อรับการรักษาพยาบาลเบื/องตน้ (First Aid) หลงัจากนั/น หน่วยงาน
ช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผูพ้ิจารณาวธีิจะเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัต่อไป 
 ค่ารักษาพยาบาลเบื/องต้น (First Aid) ให้ถือเป็นส่วนหนึ� งของข้อตกลงคุ้มครองการ
รักษาพยาบาล 

เงื�อนไขเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการ
เคลื�อนย้ายกลบัประเทศไทย) 

บริษทั และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผูพ้ิจารณา 

1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั เป็นการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยหนกั
ที�จาํเป็นตอ้งไดรั้บการเคลื�อนยา้ยทางการแพทยฉุ์กเฉิน 

2. สถานที�ที�เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยั 

3. วธีิที�เหมาะสมต่อการเคลื�อนยา้ยหรือการส่งกลบัประเทศถิ�นฐาน ทั/งนี/ ขึ/นอยูก่บัขอ้เท็จจริงหรือ
ขอ้มูลแวดลอ้มที�บริษทั และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินไดรั้บในขณะนั/น 

 
4. ผูเ้อาประกันภยั หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัต้องแจ้งบริษทั หรือหน่วยงานช่วยเหลือ

ฉุกเฉินทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะเฉพาะ  (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ
การเคลื�อนย้ายกลบัประเทศไทย) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที�เกิด
จากสาเหตุ  ดังต่อไปนี� 

1. ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการได้รับบริการซึ�งผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายที�
รวมอยู่ในค่าเดินทางหรือค่าบริการท่องเที�ยว 

2. ค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือจัดให้มีขึ�นโดยหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่
กรณีผู้ที�เอาประกันหรือบุคคลที�เดินทางไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งบริษัท 
หรือหน่วยงานช่วยเหลอืฉุกเฉินให้ทราบได้ เนื�องจากสาเหตุที�อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้
เอาประกนัภัย หรือบุคคลที�เดินทางไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
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 ในกรณนีี� บริษัทจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายที�ผู้เอาประกนัภัยได้สํารองจ่ายไปก่อน เป็นจํานวนเงินตาม
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง แต่ไม่เกินกว่าค่าบริการที�บริษัท และ/หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินที�ได้รับมอบ
อํานาจจากบริษัท เรียกเก็บจากบริษัทสําหรับการให้บริการที�เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกนัภัยที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยั โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อา
ประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็ว
ที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศ 
 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายในสามสิบวนั (30 วนั) นบั
จากวนัที�เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที�เกิดขึ/นอย่างกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ ซึ� งเกิดขึ/นใน
ระหวา่งการเดินทาง โดยความสูญเสียนั/นเกิดจากสาเหตุที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั
นี/   
 บริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายในการทาํศพและค่าใชจ่้ายอื�นที�จาํเป็นในการจดัการเกี�ยวกบัศพ ไดแ้ก่ 
ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที�ที�เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อา
ประกนัภยักลบัประเทศไทย (หรือประเทศอื�นที�ไดร้ะบุชดัแจง้ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั) โดยบริษทั 
หรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทั และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายโดยตรงกบับริษทั ทั/งนี/  
ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศ) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที�เกิด
จากสาเหตุ  ดังต่อไปนี� 

1. ค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ หน่วยงาน
ช่วยเหลอืฉุกเฉินไม่ได้ให้เป็นผู้จัดหาให้ 

2. ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ ทั�งโดยการฝังหรือการเผา หรือการขนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยที�
เสียชีวติกลบัสู่ประเทศถิ�นฐาน 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน

สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยั โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อา
ประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

5. ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
 
คําจํากคัดวามเพิ�มเติม 

บุคคลภายนอก บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้อา
ประกนัภยั บุคคลที�อยู่ดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั
ขณะอยู่ในระหว่าง ทางการที�จ้าง และบุคคลผูร่้วมเดินทางด้วยกับผูเ้อา
ประกนัภยั 
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ความคุ้มครอง 
 การประกันภัยนี/ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู ้เอา
ประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ ซึ� งเกิดขึ/นในระหว่างการเดินทางตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดย
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจาํนวนความเสียหายที�แทจ้ริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับผลของความเสียหายดงัต่อไปนี/  
 

1. การเสียชีวติหรือการบาดเจบ็ของบุคคลภายนอกโดยอุบติัเหตุ 
 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกโดยอุบติัเหตุ 

 
เงื�อนไขเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก) 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการตกลงจ่าย หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ
บุคคลอื�น ผูเ้สียหาย หรือการกระทาํอนัก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็น
หนงัสือจากบริษทั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที�เกิด
จากสาเหตุ  ดังต่อไปนี� 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ซึ�งเกี�ยวข้องเป็น
ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย บุคคลที�อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที�จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอา
ประกนัภัย 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ�งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในการ
ควบคุมดูแลตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ�งเกี�ยวข้องกบัความรับผดิตามสัญญา 

4. ความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดจากการมีกรรมสิทธิJ  สิทธิครอบครอง หรือการใช้
ยานพาหนะทุกชนิด อาวุธปืน สัตว์เลี�ยงหรือสัตว์ในครอบครองของผู้เอาประกันภัย ญาติและ
บุคคลในครอบครัว 

5. ความรับผดิทางการค้าหรือวชิาชีพ หรือการงานของผู้เอาประกนัภัย  

6. ความรับผิดใดๆ ที�เกิดขึ�นจากคําพิพากษา ซึ�งมิใช่ศาลไทยหรือที�เกิดขึ�น หรือสืบเนื�องจากคํา
พพิากษาของศาลไทยเพื�อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย 
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 
การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน

สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดความรับผดิต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2.  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง  
3. แลว้แต่กรณีสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ แลว้แต่กรณี 
4. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
6.  การยกเลกิการเดินทาง 

ความคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรับการสูญเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และ/หรือค่าที�
พกัที�ผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหนา้ซึ� งไม่สามารถเรียกคืนไดจ้ากที�ใดสืบเนื�องจากการยกเลิกการเดินทาง
ที�วางแผนไวห้ลงัจากที�การประกนัภยันี/ มีผลบงัคบัแลว้ และการยกเลิกการเดินทางนั/น เกิดขึ/นภายในสามสิบ 
(30) วนั ก่อนวนัเริ�มตน้ของการเดินทาง ซึ� งเป็นผลมาจาก 

1. การเสียชีวิต ความบาดเจ็บสาหสั หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอนัมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผูเ้อา
ประกนัภยัหรือของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยัหรือของคู่สมรส ปู่ ย่าตา
ยายของผูเ้อาประกนัภยัหรือของคู่สมรส พี�นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรส ทั/งนี/  
บริษทัตอ้งไดรั้บใบมรณบตัรจากพนกังานผูมี้อาํนาจ หรือคาํแนะนาํที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากแพทยผ์ูใ้ห้การดูแล เพื�อยืนยนัถึงสาเหตุในการที�จะยกเลิกการเดินทางเนื�องจากการ
บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยนั/นมีผลคุกคามต่อชีวติ 

2. การตอ้งไปเป็นพยานศาลของผูเ้อาประกนัภยัที�เกิดขึ/นในระหว่างระยะเวลาคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัซึ� งผูเ้อาประกนัภยัไม่ทราบมาก่อนที�จะไดมี้การเอาประกนัภยันี/  
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลกิการเดินทาง) 

บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับ 

1) สาเหตุใดๆ ที�ผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัยนี� 

2) การรักษาอาการเรื�อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ที�เป็นสภาพทางการแพทย์ที�เป็นมาก่อนวันที�
ทาํประกนัภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที�อาจมีขึ�นภายหลงัด้วย  

3) การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด 

4) ความสูญเสียที�เกดิขึ�นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล  

5) การล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษัทตัวแทนท่องเที�ยวหรือบริษัทขนส่งที�ทํา
ให้การเดินทางต้องถูกยกเลกิ   

6) ค่าใช้จ่ายที�จะได้รับการชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง หรือบริษัทตัวแทนท่องเที�ยว 
หรือผู้ให้บริการการเดินทาง และ/หรือที�พกั 

7) บริษัทจะไม่จ่ายทดแทนสําหรับการเรียกร้องที�เกิดขึ�นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ในส่วนของ 
หรือ เนื�องจาก 

7.1  ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ 
หรือหน้าที�ความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ประกนัภัย 

7.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้
เอาประกนัภัย 

7.3 การกระทําที�ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย
ถูกดําเนินคดีอาญา  

7.4 ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที�ยว / ผู้จัดทัวร์ หรือผู้
ให้บริการขนส่งหรือที�พกั ในทนัททีี�ทราบว่ามีความจําเป็นที�จะต้อง
ยกเลิกการเดินทางที�จัดเตรียมไว้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจําเป็น
อันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�กระทาํได้แล้ว 
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดเหตุยกเลิกการเดินทาง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทน ที�กาํหนดโดยบริษทั 

 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง  

 
3. ใบมรณะบตัรจากพนกังานผูมี้อาํนาจ หรือคาํแนะนาํที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแพทยผ์ูใ้ห้การ

ดูแลผูเ้อาประกนัภยัเพื�อยืนยนัถึงสาเหตุในการที�จะยกเลิกการเดินทางเนื�องจากการบาดเจ็บ
หรือเจบ็ป่วยนั/นมีผลคุกคามต่อชีวติ 

4. เอกสารอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุ  อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
7.  ความล่าช้าในการเดินทาง 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากกาํหนดการเดินทางโดยเครื�องบิน หรือเรือเดินสมุทร 
หรือรถไฟของผูเ้อาประกนัภยัตอ้งล่าชา้ออกไปจากกาํหนดการเดินทางตามปกติที�ระบุไวใ้นตารางการบิน
เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 8 ชั�วโมงติดต่อกนั หรือตามเวลา (ถา้มี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั อนั
เนื�องมาจาก  

 
1. สภาพอากาศไม่เอื/ออาํนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการขนส่งทางเครื�องบิน 

หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเลื�อนการเดินทางออกไป เพื�อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
2. การบกพร่อง หรือการทาํงานผิดพลาด การชํารุดเสียหาย การขดัขอ้งของระบบกลไกหรือ

ระบบไฟฟ้าของเครื�องจกัรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 
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3. การประทว้ง หรือการนดัหยุดงาน ของลูกจา้งผูป้ระกอบการขนส่งทางเครื�องบิน หรือของท่า
อากาศยาน  หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 

 
ทั/งนี/  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงหลกัฐานที�ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าชา้ ที�ออก

โดยผูข้นส่ง โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการเดินทางล่าชา้ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัสําหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ 8 ชั�วโมง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง) 

บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับการเรียกร้องที�เกิดขึ�นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากใน
ส่วนของ หรือเนื�องจาก 

1. การที�ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ�นเครื�องบิน เรือเดินสมุทร หรือ
รถไฟ ตามเวลาที�กําหนดในรายละเอียดของการเดินทางที�ได้ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัย และไม่
สามารถนํามาซึ� งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทขนส่งหรือตัวแทนที�
รับผดิชอบในส่วนของจํานวนชั�วโมงที�เกดิการล่าช้าและเหตุผลของการล่าช้านั�น 

2. การนัดหยุดงานหรือกรณพีพิาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื�องบิน หรือ
ของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ที�เกิดขึ�นอยู่ก่อนวันที�ผู้เอาประกันภัยซื�อ
การประกนัภัยนี� 

3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคําสั�งหรือคําแนะนําของรัฐบาลของ
ประเทศใดๆ 

4. การที�ผู้เอาประกันภัยมาถึงสนามบินหรือท่าเรือ หรือชานชาลารถไฟ สายกว่าเวลาตรวจบัตร
โดยสารก่อนขึ�นเครื�อง (เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้านั�นเกดิจากการนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาท
ทางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื�องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือ
เดินสมุทร หรือรถไฟ) 

5. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล การล่าช้าหรือการเปลี�ยนแปลงของการเดินทางที�จองไว้ 
รวมถึง ความผิดพลาด การละเลย หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการที�เป็นส่วนหนึ�ง ส่วนใด
ของการเดินทางที�จองไว้หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที�ยวหรือผู้จัดทัวร์ที�เป็นผู้จองการ
เดินทางนั�น 

6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางผู้เอาประกนัภัย 
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7. ผู้เอาประกันภัยที�มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที�ยว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที�พัก 
ในทนัททีี�ทราบว่ามีความจําเป็นที�จะต้องเดินทางล่าช้าจากตารางการเดินทางที�จัดเตรียมไว้เว้น
แต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจําเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�กระทาํได้แล้ว 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดเหตุเดินทางล่าชา้   โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 
3. หลกัฐานที�ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าชา้  ที�ออกโดยผูข้นส่ง 
4. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
8. การพลาดการต่อเที�ยวบิน 

 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อเที�ยวบินที�ไดย้ืนยนัการ
เดินทางตามตารางการบินของผูข้นส่งแลว้ในขณะที�อยูใ่นต่างประเทศ ณ จุดที�ตอ้งมีการเปลี�ยนถ่ายลาํ ซึ� งมี
สาเหตุมาจากความล่าชา้ของเครื�องบินเที�ยวที�ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถึงจุดเพื�อรอรับการถ่ายลาํ และไม่มี
เที�ยวบินอื�นที�จะใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลาแปดชั�วโมง (8 ชั�วโมง) หรือ
ตามเวลา (ถา้มี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั นบัแต่เวลาที�เครื�องบินของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุด
ถ่ายลาํ 
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 บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสาํหรับค่าที�พกั ค่าอาหาร และค่าเครื�องดื�มที�จาํเป็นจากการพลาดการต่อ
เที�ยวบินตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัสําหรับการพลาดการต่อเที�ยวบินทุกๆ แปด
ชั�วโมง (8 ชั�วโมง) หรือตามเวลา (ถา้มี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเที�ยวบิน) 

 บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับการเรียกร้องที�เกิดขึ�นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากใน
ส่วนของ หรือเนื�องจาก 

1. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐ การล่าช้าหรือการเปลี�ยนแปลงของการเดินทางที�จองไว้ รวมถึง 
ความผดิพลาด การละเลย บกพร่อง หรือการผดิสัญญา โดยผู้ให้บริการที�เป็นส่วนหนึ�ง ส่วนใด
ของการเดินทางที�จองไว้ หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที�ยวหรือผู้จัดทัวร์ที�เป็นผู้จอง
การเดินทางนั�น 

2. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคําสั�งหรือคําแนะนําของรัฐบาลของ
ประเทศใดๆ 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน

สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดเหตุพลาดการต่อเที�ยวบินโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 
3. หลกัฐานแสดงการพลาดการต่อเที�ยวบิน ที�ออกโดยสายการบินพาณิชยห์รือผูข้นส่ง 
4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ/นตามจริง 
5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง

ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
 
 



 

Page 31 of 88 
 

 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

9. การลดจํานวนวนัเดินทาง 
 

ความคุ้มครอง 
การประกันภยันี/ ให้ความคุ้มครองกรณี หากจาํนวนวนัเดินทางของผูเ้อาประกันภยัถูกลด

จาํนวนลงภายหลงัจากไดเ้ริ�มตน้เดินทางแลว้ เพราะสาเหตุ 
 

1. การเสียชีวิตความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอนัมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผูเ้อา
ประกนัภยัหรือของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยัหรือของคู่สมรส ปู่ ย่าตายาย
ของผูเ้อาประกนัภยัหรือของคู่สมรส พี�นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรส ทั/งนี/  บริษทั
ตอ้งได้รับใบมรณะบตัรจากพนักงานผูมี้อาํนาจ หรือคาํแนะนาํที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
แพทยผ์ูใ้หก้ารดูแลผูเ้อาประกนัภยัเพื�อยืนยนัถึงสาเหตุในการที�จะยกเลิกการเดินทางเนื�องจาก
การบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยนั/นมีผลคุกคามต่อชีวติ 
 

2. ผูข้นส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื�องจากสภาพอากาศที�เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได ้  
 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกี�ยวเนื�องโดยตรงกบัการลด   
จาํนวนวนัเดินทางดงักล่าวที�ผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั/งหมดเพื�อเป็นค่ามดัจาํหรือ
จองล่วงหน้า สําหรับ    ค่าเดินทางหรือค่าที�พกัที�ยงัไม่ไดใ้ช้บริการ หรือค่าปรับสําหรับการลดจาํนวนวนั
เดินทางดงักล่าว ซึ� งไม่สามารถเรียกร้องไดจ้ากการประกนัภยัอื�นหรือจากแหล่งอื�น ตามจาํนวนความเสียหาย
ที�แทจ้ริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวนัเดินทาง) 

บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับ 

1) สาเหตุใดๆ ที�ผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัยนี� 

2) การรักษาอาการเรื�อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ที�เป็นสภาพทางการแพทย์ที�เป็นมาก่อนวันที�
ทาํประกนัภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที�อาจมีขึ�นภายหลงัด้วย  

3) การรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด 

4) ความสูญเสียที�เกิดขึ�นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล การ
ล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการผิดสัญญาของบริษัทตัวแทนท่องเที�ยวหรือบริษัทขนส่งที�ทําให้
การเดินทางต้องถูกยกเลกิ 

5) ค่าใช้จ่ายที�จะได้รับการชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง หรือบริษัทตัวแทนท่องเที�ยว 
หรือผู้ให้บริการการเดินทาง และ/หรือที�พกั 

6) บริษัทจะไม่จ่ายทดแทนสําหรับการเรียกร้องที�เกิดขึ�นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ในส่วนของ
หรือเนื�องจาก 

           6.1  ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกจิ ภาระผูกพนัทางธุรกจิ  
หรือหน้าที�ความผูกพนัของผู้เอาประกนัภัยหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้
เอาประกนัภัย 

                 6.2               ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางของผู้                            
                                     เอาประกนัภัย 

6.3              การกระทาํที�ผดิกฎหมายของผู้เอาประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยถูกดําเนิน 
             คดีอาญา  

6.4                 ความบกพร่องของผู้เอาประกนัภัยที�มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที�ยว / ผู้ 
               จัดทวัร์ หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที�พกั ในทนัททีี�ทราบว่ามีความจําเป็นที�    
               จะต้องยกเลกิการเดินทางที�จัดเตรียมไว้ 
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 
การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน

สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดเหตุลดจาํนวนวนัเดินทาง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 
3. เอกสารแสดงการลดจาํนวนวนัการเดินทางของผูข้นส่งหรือหลกัฐานแสดงสาเหตุของการลด

จาํนวนวนัการเดินทาง 
4. เอกสารอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็ว
ที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี/ ใหค้วามคุม้ครอง หากกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงล่าชา้เนื�องจาก
ความผิดพลาดของผูข้นส่งเป็นเวลาเกินกวา่แปดชั�วโมง (8 ชั�วโมง) หรือตามเวลา (ถา้มี) ที�ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั ภายหลงัจากที�ผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัตามเวลาทอ้งถิ�น  
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายในการซื/อเสื/ อผา้เครื�องแต่งกายที�จาํเป็นของผูเ้อา
ประกันภัยตามที�ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภัยตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั   
ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที�เกิด
จากสาเหตุดังต่อไปนี� 

1. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรือภายหลังที�ผู้เอาประกันภัยสิ�นสุด
การเดินทางตามที�ระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

2. ค่าใช้จ่ายที�ผู้ขนส่งได้จ่ายให้กบัผู้เอาประกนัภัยแล้ว  

3. การถูกริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที�สนามบิน หรือพนักงานผู้มี
อาํนาจตามกฎหมายของประเทศนั�นๆ  

4. ค่าใช้จ่ายที�ผู้เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้ 
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การเรียกร้องผลประโยชน์ 
การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน

สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เกิดเหตุล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 
3. หนงัสือยนืยนัความล่าชา้ที�ออกโดยสายการบินหรือผูข้นส่ง 
4. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง

ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
11. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง 

 
คําจํากคัดวามเพิ�มเติม 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/
หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี/  
ซึ� งเกิดขึ/นในระหวา่งการเดินทาง 
 

1. ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผูข้นส่ง หรือการขนยา้ยกระเป๋าเดินทางที�อยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม  และความเสียหายเช่นวา่นี/ตอ้งมีการรับรองเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้ริหารของโรงแรมที�เกิดเหตุ หรือฝ่ายบริหารของผูข้นส่งนั/นๆ 
 

2. การชิงทรัพย ์การปล้นทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใช้ความรุนแรง โดยผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ หรือแจง้ความต่อผูมี้อาํนาจ
หนา้ที�ในทอ้งถิ�นนั/นภายในเวลายี�สิบสี�  (24) ชั�วโมงนบัจากเวลาที�เกิดเหตุ และผูเ้อาประกนัได้

ทรัพย์สินส่วนตัว 
 

หมายถึง 
 
 
 

ทรัพย์สินของผูเ้อาประกันภยัที�นําติดตวัไปด้วยในการเดินทาง 
และทรัพย์สินนั/ นต้องถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าเ ดินทาง โดย
ทรัพยสิ์นนั/นมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้เฉพาะนี/  
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นาํบนัทึกประจาํวนัของเจา้หน้าที�ตาํรวจ หรือหนงัสือรับแจง้จากผูมี้อาํนาจในทอ้งถิ�นนั/น ให้
บริษทัเพื�อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั/งนี/  หากมีเหตุอนัสุดวิสัย 
ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ความต่อเจา้หนา้ที�ดงักล่าวได ้ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสีย
ไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควร แต่ไดก้ระทาํโดยเร็วที�สุดเท่าที�กระทาํไดแ้ลว้ 

 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ
ทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทางที�ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้าก ผูผ้ลิต ผูข้นส่ง หรือ
โรงแรม หรือสถานที�พกัของผูเ้อาประกนัภยั หรือการรับประกนัภยัประเภทอื�น ให้ตามจาํนวนความเสียหาย
ที�แทจ้ริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัในแต่ละรายการ (เช่น 1 ชิ/น หรือ 1 คู่ หรือ 1 ชุด เป็นตน้) ตามที� 
 
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ� ง 
ดงัต่อไปนี/  

1. ซ่อมแซมตามความเสียหายที�แทจ้ริง หรือ 
2. จดัหาทรัพยสิ์นที�คลา้ยคลึงกนัมาทดแทน หรือ 
3. จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที�แทจ้ริง ณ ขณะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสิ์นนั/น   

 
 ทั/ งนี/  หากกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือ
เสียหายภายหลงัจากการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองนี/  หักดว้ย
ความรับผดิส่วนแรกและจาํนวนเงินที�บริษทัตอ้งจ่ายในขอ้ตกลงคุม้ครองการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง (ถา้มี)  
 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งกระทาํทุกอย่างที�จาํเป็นตามสมควร หรือตามที�บริษทัร้องขอ เพื�อรักษา
สิทธิของบริษทัในการรับช่วงสิทธิเพื�อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที�เกิด
จากสาเหตุดังต่อไปนี� 

1. ความรับผิดส่วนแรกที�ผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. กระเป๋าที�มีลักษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ เป้เดินทาง หรือ
กระเป๋าที�มีลักษณะการใช้โดยทั�วไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์ครัวเรือน โบราณวัตถุ 
เครื�องคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) เครื�องประดับมีค่า ได้แก่ 
เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื�องทอง เครื�องเงินทั�งปวง คอนแทคเลนส์ ฟันปลอม ขาแขนปลอม 
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ใบหุ้น เอกสาร ตัsวเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินสด เช็คเดินทาง ตัsวเดินทาง และตัsว
ท่องเที�ยว ของที�ระลกึ อุปกรณ์ที�เช่า หรือให้เช่า  

3. ความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเนื�องมาจากการเสื�อมสภาพของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง รวมทั�งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัด
แทะ หรือความเสียหายที�เกิดขึ�นเนื�องจากกระบวนการซึ�งดําเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื�อ
การซ่อมแซมทาํความสะอาดหรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. ความเสียหายที�เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋าของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที�สนามบิน 
หรือพนักงานผู้มีอาํนาจตามกฎหมายของประเทศนั�นๆ 

5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า
เดินทางของผู้เอาประกันภัยที�ส่งไปล่วงหน้าก่อนวันเริ�มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย สิ�งของที�
ส่งทางพสัดุไปรษณย์ี หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 

6. ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
ของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิ�งไว้ในสถานที�สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ�งไว้บน
ยานพาหนะ ใดๆ หรือความสูญเสียที�เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแล
รักษาและป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพื�อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั�น 

7. การสูญเสียของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�กระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทางสูญหาย
หรือเสียหาย โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 
3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ แลว้แต่กรณี 
4. เอกสารยืนยนัการสูญหายของผูข้นส่ง  ผูจ้ดัการหรือเจา้ของสถานพาํนกัที�ผูเ้อาประกนัภยัพกั

ขณะที�เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั/งเอกสารแสดงการจ่ายของผูข้นส่ง  ผูจ้ดัการ
หรือเจา้ของสถานพาํนกันั/น  

5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
12. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง 

 
คําจํากคัดวามเพิ�มเติม  
เงินสด หมายถึง ธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์ที�ใชช้าํระหนี/ไดต้ามกฎหมาย 
เช็คเดินทาง หมายถึง เช็คสาํหรับเดินทางที�พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี/ ใหค้วามคุม้ครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง
ของผูเ้อาประกนัภยั จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี/  ซึ� งเกิดขึ/นในระหวา่งการเดินทาง 
 

1. การโจรกรรมโดยปรากฏร่องรอยงดัแงะจากตูนิ้รภยัที�ถูกล็อกไว ้ ภายในห้องพกัของโรงแรมที�
ผูเ้อาประกนัภยัไดล้งทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของโรงแรม  

2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 
 
เงื�อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง) 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อผูบ้ริหารของโรงแรมที�พกั และแจง้ความต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจใน
ทอ้งที�ที�เกิดเหตุ หรือแจง้ความต่อผูมี้อาํนาจหนา้ที�ในทอ้งถิ�นนั/นภายในเวลายี�สิบสี�ชั�วโมง (24 
ชั�วโมง) นบัจากเวลาที�เกิดเหตุ และผูเ้อาประกนัไดน้าํบนัทึกประจาํวนัของเจา้หน้าที�ตาํรวจ 
หรือหนงัสือรับแจง้จากผูมี้อาํนาจในทอ้งถิ�นนั/น และเอกสารจากผูบ้ริหารของโรงแรมมาให้
บริษทัเพื�อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั/งนี/  หากมีเหตุอนัสุดวิสัย 
ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ความต่อเจา้หนา้ที�ดงักล่าวได ้ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสีย
ไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควร แต่ไดก้ระทาํโดยเร็วที�สุดเท่าที�กระทาํไดแ้ลว้ 

2. ผูเ้อาประกนัภยัไดด้าํเนินการตามสมควรที�จะปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย หรือ
ถูกโจรกรรม ตามวสิัยของวญิxูชนพึงปฏิบติั 

3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งกระทาํทุกอยา่งที�จาํเป็นตามสมควรหรือตามที�บริษทัร้องขอ เพื�อรักษาสิทธิ
ของบริษทัในการรับช่วงสิทธิเพื�อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
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บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับการสูญหายหรือการเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทางที�ผูเ้อา
ประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูรั้บผิดชอบหรือการประกนัภยัประเภทอื�นให้ตามจาํนวนความ
เสียหายที�แทจ้ริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหักดว้ย
ความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี) 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือที�เกิด
จากสาเหตุ ดังต่อไปนี� 

1. ความรับผิดส่วนแรกที�ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง ขณะถูกทิ�งไว้ใน
สถานที�สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ�งไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือความ
สูญเสียที�เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และ
ป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพื�อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั�น 

3. ความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเนื�องมาจากการเสื�อมสภาพของเงินสดและ
เช็คเดินทาง รวมทั�งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความ
เสียหายที�เกิดขึ�นเนื�องจากกระบวนการซึ�งดําเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื�อ
การซ่อมแซมทาํความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. ความเสียหายที�เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที�
สนามบิน หรือทางราชการ ตํารวจของประเทศนั�นๆ  

 
การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�เงินสดและเช็คเดินทางสูญหายหรือเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้อา
ประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง  
3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ  
4. เอกสารยนืยนัการสูญหายของผูจ้ดัการหรือเจา้ของสถานพาํนกัที�ผูเ้อาประกนัภยัพกัขณะที�เกิด 
        ความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั/งเอกสารแสดงการจ่ายของผูจ้ดัการหรือเจา้ของสถาน    
         พาํนกันั/น(ถา้มี) 
5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
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 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการเดินทาง 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเดินทางไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขบัขี� ตัyวเดินทาง หรือตัyวท่องเที�ยวจนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้การเอกสารดังกล่าวได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งดงัต่อไปนี/  ซึ� งเกิดขึ/ นในระหว่างการ
เดินทาง 
 

1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะของสถานที�พกัของผูเ้อาประกนัภยัที�ถูกล็อกไว ้  
 

2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใช้ความรุนแรง   บริษทัจะ
จ่ายค่าทดแทนสําหรับการสูญหายหรือเสียหายของหนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขบัขี�  
ตัyวเดินทาง หรือตัyวท่องเที�ยว ที�ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูรั้บผิดชอบหรือ
การรับประกนัภยัประเภทอื�นสาํหรับ 

2.1 ค่าใชจ่้ายในการทาํเอกสารใหม่  
2.2 ค่าเดินทางและค่าที�พกัเพิ�มเติมสําหรับเหตุจาํเป็นที�ตอ้งเลื�อนการ

เดินทางขากลับ เพราะไม่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานกงศุล 
ภายในวนัครบกาํหนดระยะเวลาที�ตอ้งเดินทางกลบัตามที�ระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
 ทั/งนี/  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที�แทจ้ริงแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั
ตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการ
เดินทาง) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหาย หรือที�เกิดจาก
สาเหตุดังต่อไปนี� 

1. การสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทย หรือ
ภายหลงัที�ผู้เอาประกนัภัยสิ�นสุดการเดินทางตามที�ระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  

2. การสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเดินทาง ขณะถูกทิ�งไว้ในสถานที�
สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ�งไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือความสูญเสียที�เป็นผลมาจาก
การละเลยของบุคคลผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื�อความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินนั�น 

3. ความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเนื�องมาจากการเสื�อมสภาพของเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการ
เดินทาง รวมทั�งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที�เกิดขึ�น
เนื�องจากกระบวนการซึ�งดําเนินการโดยผู้เอาประกนัภัยเพื�อการซ่อมแซมทําความสะอาด หรือ
การดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. ความเสียหายที�เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที�สนามบิน หรือ
ทางราชการ ตํารวจของประเทศนั�นๆ  

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
 การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) นบัจากวนัที�มีการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดินทางโดย
ค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 
3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ แลว้แต่กรณี 
4. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้าย 
5. เอกสารยนืยนัการสูญหายของผูจ้ดัการหรือเจา้ของสถานพาํนกัที�ผูเ้อาประกนัภยัพกัขณะที�เกิด 

การสูญเสียหรือเสียหาย รวมทั/งเอกสารแสดงการจ่ายของผูจ้ดัการหรือเจา้ของสถานพาํนกันั/น
(ถา้มี) 

6. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
 



 

Page 41 of 88 
 

 

 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
14. การไปเยี�ยมผู้เอาประกนัภัย 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกวา่เจ็ดวนั (7 วนั) อนัเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทาง
ร่างกายหรือการเจบ็ป่วยที�ไดรั้บในระหวา่งการเดินทางในระยะเวลาประกนัภยัโดยความบาดเจ็บทางร่างกาย
หรือการเจ็บป่วยนั/นเกิดจากสาเหตุที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี/  เป็นที�ตกลงกนัว่า 
ค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองในส่วนนี/ จะเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

บริษทัจะจดัหาและชดใชค้่าตัyวเครื�องบินโดยสารชั/นประหยดัสําหรับการเดินทางไปและกลบั 
ใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว หรือญาติใกลชิ้ดของผูเ้อาประกนัภยัจาํนวน 1 คนในการไปเยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั 
รวมทั/งบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาวา่การเยี�ยมไขมี้ความจาํเป็นและมีผลต่อการรักษา ดงันั/นการเยี�ยมไขด้งักล่าว
ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัก่อนการเดินทาง         

เงื�อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการไปเยี�ยมผู้เอาประกนัภัย 
1. สภาพทางการแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยัทาํให้ไม่สามารถเคลื�อนยา้ยได ้ ตามคาํสั�งจากแพทย์

ผูใ้หก้ารรักษาระบุหา้มเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั 

2. ไม่มีสมาชิกในครอบครัว หรือเพื�อนของผูเ้อาประกนัภยัที�มีอายุตั/งแต่สิบแปด (18) ปีขึ/นไป อยู่
กบัผูเ้อาประกนัภยั 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
 การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) เพื�อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองแพทย/์ รายงานทางการแพทย ์(Medical Report) 
3. เอกสารยนืยนัจากแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาระบุหา้มเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั 
4. หลกัฐานที�ยนืยนัวา่ผูเ้อาประกนัภยัรักษาตวัอยูใ่นต่างประเทศโดยลาํพงั 
5. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทา 
6. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
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 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
15. การส่งผู้เยาว์เพื�อเดินทางกลบัประเทศ 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศในฐานะผูป่้วยใน อนัเป็นผลมาจากความบาดเจบ็ทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยที�ไดรั้บในระหวา่ง
การเดินทางในระยะเวลาประกนัภยั โดยความบาดเจบ็ทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั/นเกิดจากสาเหตุที�ไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี/  บริษทัจะจดัหาและชดใชค้่าตัyวเครื�องบินโดยสารชั/นประหยดั
สําหรับการเดินทางกลบัประเทศถิ�นฐาน ให้แก่บุตรของผูเ้อาประกนัภยัจาํนวน 1 คน ซึ� งไดเ้ดินทางไปกบัผู ้
เอาประกนัภยั แต่ตอ้งถูกทิ/งให้อยู่เพียงลาํพงัในต่างประเทศโดยไม่มีผูดู้แล เนื�องจากผูเ้อาประกนัภยักาํลงั
รักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลในต่างประเทศ หรือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการเคลื�อนยา้ยกลบัถิ�นฐานเนื�องจากการ
เสียชีวิต หรือเพื�อรับการรักษาต่อในประเทศถิ�นฐาน ทั/งนี/ ค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองในส่วนนี/ จะ
เท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เงื�อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการส่งผู้เยาว์เพื�อเดินทางกลบัประเทศ) 

 บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาวา่การส่งผูเ้ยาวเ์พื�อเดินทางกลบัประเทศถิ�นฐานเป็นสิ�งจาํเป็น มีความ
จาํเป็น และการส่งผูเ้ยาวเ์พื�อเดินทางกลบัประเทศไทยดงักล่าวนั/นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัก่อนการ
เดินทาง 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายในสามสิบวนั (30 วนั) เพื�อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ใบรับรองแพทย/์ รายงานทางการแพทย ์(Medical Report) 
4. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
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 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้ส่ง
โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

   
ข้อตกลงคุ้มครอง 

16.  ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอตัโนมัติ 
 
 คําจํากคัดวามเพิ�มเติม 
 เหตุการณ์ซึ�งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง 

1. สภาพอากาศไม่เอื/ออาํนวยหรือเกิดภยัธรรมชาติ 
2. เครื�องยนตข์องเครื�องบินขดัขอ้งหรือชาํรุด 
3. ผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ใหขึ้/นเครื�องบิน เนื�องจากสายการบินขายตัyวโดยสารเกินจาํนวนที�

นั�งบนเครื�องบิน 
4. ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็สาหสัหรือเจบ็ป่วยจนเป็นเหตุที�ทาํให้ไม่สามารถเดินทางได ้ตาม

ความเห็นของแพทยผ์ูดู้แล 
          

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครองการขยายระยะเวลาโดยอตัโนมติั  หากการเดินทางขากลบั
ของ ผูเ้อาประกนัภยัถูกเลื�อนออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ� งไม่อาจคาดการณ์ได ้ซึ� งอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัเพื�อคุม้ครองช่วงระยะเวลาที�ถูกเลื�อน
ออกไป โดยผูเ้อาประกันภยัไม่ต้องจ่ายเบี/ ยประกันภยัเพิ�มเติม ทั/ งนี/ การขยายระยะเวลาเอาประกันภัย
เนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัได้รับบาดเจ็บหรือป่วย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษทั และ/หรือแพทยผ์ูใ้ห้การ
รักษา  
 อยา่งไรก็ตาม การขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัเนื�องจากสาเหตุที�คุม้ครองขา้งตน้นั/นไม่ขยาย
รวมถึง ขอ้ตกลงคุม้ครองความล่าช้าในการเดินทาง ขอ้ตกลงคุม้ครองการพลาดการต่อเครื�องบิน ขอ้ตกลง
คุม้ครองการชดเชยเงินสดค่าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน เนื�องจากอุบติัเหตุ หรือการ
เจ็บป่วย (ถา้มี) และขยายระยะเวลานี/  มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินสิบห้าวนั (15 วนั) นบัจากวนัเกิดเหตุ หรือ
ตามเวลา (ถา้มี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
17.  การชดเชยเงินสดระหว่างการพกัรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอนัเนื�องมาจากการบาดเจ็บ

หรือการเจ็บป่วย 
 
ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันี/ ให้ความคุม้ครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจนตอ้งเขา้รักษาตวัในฐานะ
ผูป่้วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม อนัเป็นผลมาจากความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการ
เจ็บป่วยที�ได้รับในระหว่างการเดินทางในระยะเวลาประกนัภยั โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการ
เจ็บป่วยนั/นเกิดจากสาเหตุที�ได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี/   ตามความจาํเป็นทาง
การแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยเงินสดรายวนัให้ทุกยี�สิบสี�ชั�วโมง (24 ชั�วโมง) 
ตามจาํนวนวนัที�เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน  และจาํนวน
เงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  แต่สูงสุดไม่เกินยี�สิบวนั (20 วนั) ต่อการ
เดินทางแต่ละครั/ ง หรือตามเวลา (ถา้มี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยมีเงื�อนไขดงัต่อไปนี/  
 การเขา้รับการรักษาตวัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมนั/นตอ้ง
เกิดขึ/ นภายในสามสิบวนั (30 วนั) หลังจากเกิดอุบัติเหตุ การเข้ารับการรักษาตัวฐานะผู ้ป่วยในใน
โรงพยาบาลเวชกรรมดงักล่าว เป็นสิ�งที�แพทยล์งความเห็นวา่มีความจาํเป็น และไม่สามารถเลื�อนการรักษา
ออกไปจนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัประเทศถิ�นฐาน 
 ผู ้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทหรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทุกครั/ ง ที� เข้า รับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยในอนัเนื�องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย) 

 การประกันภัยนี�ไม่ได้คุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที�เกิดจากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั�งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผดิปกติที�เกดิจาก 

1. โรคเรื�อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที�ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทําสัญญาประกันภัยหรือ
สภาพการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที�กําลังเป็นอยู่หรือมีอาการกําเริบของโรคสืบเนื�องมาจาก
สภาพทางการแพทย์ที�เป็นอยู่ การตรวจรักษาภาวะที�เป็นมาแต่กําเนิด (Congenital) หรือ
ปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 

2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื�อเสริมสวยหรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผม
ร่วงหรือการควบคุมนํ�าหนักตัว หรือ การผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกไว้เว้นแต่เป็นการตกแต่ง
บาดแผลอนัเนื�องมาจากอุบัติเหตุที�ได้รับความคุ้มครอง 
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3. การตั�งครรภ์ แท้งบุตร ทาํแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั�งครรภ์ การแก้ไขปัญหา
หากมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการรักษา) การทาํหมันหรือคุมกาํเนิด 

4. โรคเอดส์ หรือ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

5. การตรวจรักษา หรือป้องกัน การใช้ยา หรือ สารต่างๆเพื�อชะลอการเสื�อมของวัย หรือการให้
ฮอร์โมนในวยัใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื�อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษา
ความผดิปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

6. การตรวจสุขภาพทั�วไป การร้องขอการผ่าตัดการพักฟื� น หรือการพักเพื�อการฟื� นฟูหรือการ
รักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื�อหาสาเหตุใดๆที�ไม่เกี�ยวข้องโดยตรงกับการ
เข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกการตรวจรักษาหรือตรวจ
วเิคราะห์เพื�อหาสาเหตุ  ซึ�งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ 

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี�ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับ
อุปกรณ์เพื�อการมองเห็นหรือการรักษาความปกติของการมองเห็น 

8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี�ยวกับฟัน หรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษา
รากฟัน การอุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจําเป็น
อนัเนื�องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั�งนี�ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษาราก
ฟันหรือใส่รากเทยีม 

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี� สุรา หรือสารออกฤทธิJต่อจิตประสาท 

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที�เกี�ยวเนื�องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั� น ออธิสซึม เครียด ความ
ผดิปกติของการกนิ หรือความวติกกงัวล 

11. การตรวจรักษาที�ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรือการหยุดหายใจ
ขณะหลบั การตรวจหรือการรักษาความผดิปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 

12. การปลูกฝีหรือการฉีดวคัซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขภายหลังการ
ถูกสัตว์ทาํร้ายและวคัซีนป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัได้รับการบาดเจ็บ 

13. การตรวจรักษาที�ไม่ใช่ปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การ
รักษาโดยการนวดและการกดจุด เป็นต้น  

14. ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที�ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ�งเป็นแพทย์สั�ง ให้แก่
ตัวเอง รวมทั�งค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ�งเป็น บิดา มารดา คู่
สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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15. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ ค่าเครื�องดื�ม ค่า
หนังสือพมิพ์ เป็นต้น 

16. อุปกรณ์เทยีมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื�องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื�องช่วยการ
พูด (Speech Device) เครื�องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

17. การบาดเจ็บที�เกดิขึ�นขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนร่วมยั�วยุ ให้
เกดิการทะเลาะววิาท 

18. การบาดเจ็บที�เกดิขึ�นขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที�มีความผิดสถานหนัก หรือ
ขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

19. การบาดเจ็บที�เกิดขึ�นที�ผู้รับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ๊ทสกด้ีวย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ�น
หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื�องร่อนหรือบันจี�จัeมพ์ ดํานํ�าที�ต้องใช้ถังอากาศ
และเครื�องช่วยหายใจใต้นํ�า 

20. การบาดเจ็บที�เกิดขึ�นขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขึ�นหรือลงหรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที�มิได้จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบิน
พาณชิย์ 

21. การบาดเจ็บที�เกิดขึ�นขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี�หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงาน ประจํา
ในอากาศยานใดๆ 

22. การบาดเจ็บที�เกดิขึ�นขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับขี�หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

23. การผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาลใดๆ ที�แพทย์ของบริษัทลงความเห็นว่าไม่เป็นจําเป็น หรือ
สามารถ เลื�อนการรักษาออกไปก่อนได้จนกว่าผู้เอาประกนัภัยจะเดินทางกลบัประเทศไทย 

24. ขณะที�ผู้เอาประกนัภัยทาํงานในสถานที� ที�มีความเสี�ยงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื�องจักรกล 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
 การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี/ ให้แก่บริษทัภายใน
สามสิบวนั (30 วนั) เพื�อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองแพทย/์รายงานของแพทย ์
3. ใบแจง้หนี/ /ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล 
4. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น                       
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็ว
ที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
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Happy International Travel Accident Insurance Polic y 

(Merely Translation)  

 

In reliance upon the statement made in the application for insurance which is 

consideration of the premium paid by the policyholders or Insured, and subject to the general 

conditions, insuring agreements, exclusions and attached endorsements of this insurance 

policy, the Company agrees to the Insured as follows:- 

 

Section 1 – Definitions  

 

Words or expressions to which specific meanings have been attached in any part of 

this Policy or of the Schedule shall bear such specific meanings wherever they shall appear 

unless stated otherwise in this policy  

 

POLICY means policy schedule, benefits schedule, insuring 

agreement, general terms and conditions, exclusions, 

specifications, application, warranties and 

endorsements, which are all regarded as being part of 

the insurance contract 

COMPANY means the company issuing the policy 

POLICYHOLDER  means a person named as policyholder in the policy schedule 

who arranges the insurance policy for the Insured’s 

benefit. 

INSURED means a person named as Insured in the policy schedule 

and/or endorsements as a person is covered under 

this insurance policy. 

SPOUSE means a legally married Insured spouse, and/or a person 

named in the policy schedule as an companion  

CHILD/CHILDREN  means Insured’s unemployed and unmarried child/children 

(including legally adopted child/children) is not over the 

age of twenty-one (21) years and wholly dependent on 

the Insured for financial support 

FAMILY  means spouse and their child/children of Insured. 
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IMMEDIATE FAMILY 

MEMBER    

means spouse, parent, grandparents, child/children, brother, 

sister, parent-in-law of Insured. 

 

ACCIDENT means an event which happens suddenly from external 

means giving rise to a result which is not intended or 

anticipated by the Insured. 

INJURY means bodily injury which is caused directly and solely from 

an accident and is independently from other causes 

while this policy is in force 

SICKNESS means symptom, abnormality, illness or disease contracted by 

the Insured while this policy is in force  

ANY LOSS OR 

INJURY OR DAMAGE  

means bodily injury suffered by the Insured as a result of an 

accident and which causes death, dismemberment, 

loss of sight, disability or requires the Insured to be 

medically treated.  

DEDUCTIBLE  means the amount of loss which is the first borne by the 

Insured for each accident   

HOSPITAL  means a legally constituted institution which is open for 

medical treatment and can provide overnight 

accommodation to its patient and provided with 

sufficient facilities and medical personnel and full 

range of services especially rooms for major surgery 

and duly permitted to registered as hospital pursuant 

to related law of such territory 

MEDICAL FACILITY  means a legally constituted medical facility which is open for 

medical treatment and can provide overnight 

accommodation to its patient and duly permitted to 

registered as medical facility according to the law of 

such territory 

CLINIC means a legally constituted modern type clinic which is open 

for medical treatment and diagnosis by the physician 

without overnight accommodation 
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PHYSICIAN means a person licensed to practice modern medicine with 

the Medial Council who can render local medical 

treatment or surgery within the territory he/she is 

licensed but not including physician is insured or 

legally spouse or child/children 

 

ALTERNATIVE 

MEDICINE  

means a variety of therapeutic or preventive health care 

practices such as traditional Thai or Chinese herbal 

medicine, and similar which is not considered as 

modern medicine 

NURSE means a person licensed to perform nursing duties with the 

nurse council 

IN-PATIENT means a person who is registered as an in-patient admitted to 

a hospital or medical facility under the care of a 

licensed medical practitioner and who needs to be 

accommodated in a hospital bed (according to the 

medical necessity for a minimum of six (6) hours for 

medical treatment and also be appropriate in length of 

stay. This also includes the circumstance when an in-

patient dies before six (6) hours after hospitalized.  

OUT-PATIENT means a person who receives medical treatment in a clinic, 

hospital out-patients department, or emergency room 

or undergoes a procedure without the need (according 

to medical necessity) to be accommodated in a 

hospital bed.  

STANDARD OF 

MEDICAL PRACTICE  

means international rules or practices of modern medical 

service that creates suitable treatment for the patient 

according to the medical necessity and correspondent 

with the summary from the injury and sickness 

background, finding, autopsy result or others  (if any) 

MEDICALLY  

NECESSITY  

means medical treatment which meets the following 

conditions:  

(1) in accordance with the diagnosis and treatment for 

such illness or injury of the patient;  
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(2) in accordance with medical indication of current 

medical standard;  

(3) not primarily for the convenience of the patient or 

his/her family or treatment provider solely; and  

(4) in accordance with the suitable standard of patient 

care based on the necessity of injury or sickness of 

patient  

CUSTOMARY AND 

REASONABLE 

MEDICAL CHARGES  

means medical treatment cost and/or any reasonable 

expense upon comparing with services of the hospital, 

medical facility or clinic where the Insured receives 

treatment 

EMERGENCY 

ASSISTANCE  

means an organization is authorized by the Company to 

provide emergency assistance to the Insured. 

PRE-EXISTING 

CONDITION 

means the disease (including complications),  symptoms or 

abnormality occurred to the Insured before the 

commencement date of policy with sufficient indication 

that general person will seek for diagnosis, care or 

treatment or enable the physician to provide diagnosis, 

care or treatment  

AIDS means an acquired immune deficiency syndrome which is 

caused by AIDS virus infection and shall inclusively 

mean infection of opportunistic microorganisms, 

Malignant Neoplasm, or infection or any sickness that 

blood tests represent positive results of HIV (Human 

Immuno Deficiency Virus). Infection of opportunistic 

microorganisms includes but does not limit to 

Pneumocystis CariniiPnuemonia, Organism or Chronic 

Enteritis, Virus and/or Disseminated Fungi Infection, 

Malignant Neoplasm shall include but not limit to 

Kaposi’s Sarcoma, Central Nervous System 

Lymphoma and/or other serious diseases presently  

known as the symptoms of Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome or reasons of sudden death, 

sickness or disability. In this regards, AIDS shall 
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includes HIV (Human Immuno Deficiency Virus), 

Encephalopathy Dementia, and virus spreading. 

POLICY YEAR  means a period of one year from the commencement date or 

the subsequent annual anniversary thereafter.  

RESIDENCE means the insured’s place for living in Thailand  

TRAVELING ROUTE  means the journey between Thailand and country of 

destination that is in line with the itinerary, as 

passenger of a commercial airline including scheduled 

transit for refueling and flight connection.  

CARRIER means commercial airlines, cruise, train or bus that licensed 

form of transportation for fare-paying passengers 

(excluding van, taxi and motorcycle) including their 

employee and representative 

PUBLIC 

TRANSPORTATION  

means services from commercial airlines legally licensing to 

carry passengers or bus, coach, train, ferry that are 

legally transportation to the destination specified in the 

itinerary.  

TERRORISM means an act, including but not limited to the use of force or 

violence and/or the threat thereof, of any person or 

group(s) of persons, whether acting alone or on behalf 

of or in connection with any organization(s) or 

government(s), committed for political, religious, 

ideological or similar purposes including the intention 

to influence any government and/or to put the public, 

or any section of the public, in fear 

STRIKE means  A workstoppage undertaken in support of a bargaining 

position or in protest of some aspect of a previous 

agreement or proposed agreement between labor and 

management. 

AIRCRAFT   means an aircraft of commercial airline is legally licensing to 

carry passengers, not include helicopter  

 

 

 



 

Page 54 of 88 
 

 

Section 2 –General Terms and Conditions  

 

2.1 Insurance Contract  

This insurance contract is based upon the information provided by the applicant in 

the form requesting insurance coverage and additional information (if any) that the Insured 

had declared and signed in the insurance contract, which caused the Company to issue this 

policy. 

In the event that an applicant misrepresents or omits to inform the Company of any 

relevant facts, the Company when aware of the true situation, may decide to increase the 

premium level or void the insurance contract according to clause 865 of the Civil and 

Commercial Code and the Company shall have the right to cancel this insurance contract. 

The Company cannot deny acceptance of responsibility except where there has been 

material misrepresentation in the aforementioned documents submitted by the applicant. 

2.2 Completion and Alteration of Contract  

This insurance policy together with insuring agreement and endorsements are 

forming part of the insurance contract. Any alteration of wording in the contract must be 

accepted by the Company and has been recorded in this policy or endorsement before such 

changes shall be valid.  

 

2.3 Period of insurance 

The period of each trip of the Insured shall start and end within the period of 

insurance subject to:- 

2.3.1 in case of the policy covers a single trip: the coverage starts from the time the 

Insured departs his/her place of residence or business for a direct journey to 

the place of embarkation in Thailand to commence travel to the intended 

destination(s) and ends on whichever of the following that occurs first 

(1) the expiry of the period of insurance specified in the policy; or 

(2) Insured returns to his/her place of residence or business in Thailand; or 

(3) twenty-four (24) hours after arrival in Thailand 

2.3.2  in case of the policy covers an annual trip for multiple trips: the coverage 

starts and ends for each trip as mentioned in 2.3.1 subject to the maximum 

duration of trip for each trip does not exceed ninety (90) days.  
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In case of the Insured is hospitalized as an in-patient during the policy is in force 

period and required continued the medical treatment, this policy will automatically extend 

until the Insured is discharged from the hospital or medical facility.  

 

2.4 Report of Accident 

The Insured, the beneficiary or the Insured’s representative, whichever the case may 

be, must report the Company for any injury, sickness, loss or damage that cause claiming for 

benefits under the insuring agreements without any delay; unless it can be proved that the 

circumstances make it impossible to do so and the notification is given to the Company as 

early as possible. In case of death, the Company must be notified within fourteen (14) days 

from the date of death unless it can be proved that is unknown the death of Insured or had 

no insurance. In this case, the Company must be notified within 7 days from the known date 

of death or have insurance. 

 

2.5 Medical Examination  

The Company has the right to medically examine and diagnose the Insured who is 

claiming benefit if necessary under this policy and has the right to conduct an autopsy, in 

necessary case and within the limits of the law, in case of death, and the expense incurred 

will be paid by the Company. 

In the case of the Insured, the beneficiary or the Insured’s representative, as the 

case may be, does not consent the Insured’s examination regarding the medical history and 

diagnosis that is part of a claim processing. The Company has the right to refuse the 

Insured’s coverage. 

 

2.6 Indemnification   

The compensation shall be paid by the Company within fifteen (15) days after the 

receipt of complete and correct evidence of loss. Compensation for death will be paid to the 

beneficiary while other types of compensation will be paid to the Insured.  

In the event the Company wishes to investigate a claim for compensation under 

insuring agreement in the policy, the time so specified may be extended if necessary but in 

no event shall this total period be more than ninety (90) days from the receipt date of all 

complete documents.  
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If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is 

liable to pay the interest at fifteen (15) percent per annum of the amount due, calculated 

from the due date of the indemnification. 

 

2.7 Premium Payment and Premium Refund  

2.7.1 The premium must be paid promptly or prior to the effective date of the policy 

2.7.2 In case of a single trip policy cancellation for refund premium is not allowed 

after the policy issued unless the visa is not approved by the Embassy because 

of this policy. The evidence from the embassy is required and the case must be 

notified to the company prior to the effective date of the policy. 

2.7.3 In case of an annual policy, the Insured or the Company shall have the right to 

cancel the policy according to the following conditions:  

(1)  The Company shall have the right to cancel the policy by giving written 

notice not less than fifteen (15) days in advance by registered mail to the 

insured’s last known address. In such event, the Company shall refund the 

paid premium to the Insured after the deduction for the premium of the 

covered period of this policy on a pro rata basis.  

(2)  The Insured shall have the right to cancel the policy by giving written notice 

to Company and shall be entitled to receive a refund premium after 

premium deduction of the covered period of the policy on a short rate basis 

as per table of short rate premium:- 

Table of Short Rate Premium  

Period of Cover  Percentage of 

Annual Premium  

Period of Cover  Percentage of 

Annual Premium  (not over/month)  (not over/month)  

1 15 7 75 

2 25 8 80 

3 35 9 85 

4 45 10 90 

5 55 11 95 

6 65 12 100 

In the event of cancellation, the whole policy will be terminated. It is not possible to 

cancel some or parts of the benefits during the policy in force period. 
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2.8 Arbitration  

In case of argument, dispute, or appeal under this policy between the person who is 

entitled for compensation versus the Company, and if so desired by that person to settle the 

disputed claim by use of arbitration, the Company must conform and allow the case to be 

judged by arbitration according to the arbitration regulation governed by the Office of 

Insurance Commission (OIC). 

 

2.9 Precedent Condition  

The Company shall not be liable to compensate the Insured or other persons under 

this insurance unless the Insured, the beneficiary or their representative, as the case may 

be, have fully and correctly complied with the insurance contract and condition of this policy. 

 

Section 3 – General Exclusions  

This insurance does not cover injury, sickness, loss or injury or damage arising 

from/or in consequence of the following causes or occur at the time as follows:  

3.1 Suicide or attempted suicide or self-inflicted injury whether being his/her own 

action or allow others to perform while insane or not. This also includes the 

accident to the Insured due to consuming, drinking, or injection of toxic substance 

into the body or drug overdose. 

3.2 Any loss or injury or damage arising from the action of the Insured whilst under 

the influence of alcohol, addictive drugs, narcotic drugs to the extent of being 

unable to control one’s mind.  

The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a 

blood/alcohol level of 150mg percent and over. 

3.3 War, invasion, act of foreign enemies or warlike whether declared or otherwise, 

or civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, civil commotion, revolution, 

overthrow, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular 

rising against the government, martial law announcement or any incident causing 

the announcement or maintenance of martial law, terrorism 

3.4 Ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from 

any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. 

3.5 The radioactive toxic explosive or other hazardous property of any explosive 

nuclear assembly or nuclear component thereof.  
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3.6 While the Insured serves as a soldier, police, or a volunteer and participates in 

war or crime suppression. In this case if Insured is on duty exceeding thirty (30) 

consecutive days, the Company shall refund the premium from the date of 

service until such service is ended. After such time, the insurance shall become 

effective again until the expiry date on the policy schedule. 

3.7 While the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

3.8 While the Insured is in the country or territory which is specified as excluded in 

the endorsement (if any). 

3.9 While the Insured is at the oil rigs or underground mining.  

 

Section 4 – Insuring Agreement  

 

Subject to general conditions, insuring agreement, exclusions and attached 

endorsements of this policy, and in compensation for the premium paid by the Insured, the 

Company agrees to provide coverage only those specified to the Insured, but not more than 

the maximum sum Insured stated in the policy schedule as follows: 
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Insuring Agreement  

1. Personal Accident, Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent 

Disability  
 

Definitions  

Dismemberment means the loss of body organ from the wrist joint or ankle joint, and also 

the total loss of use of that organ, which according to the medical indication, will never be 

able to function at any time in the future.  

Loss of Sight means complete blindness, which is permanently incurable.  

Total Permanent Disability means disability to the extent of being unable to perform the 

normal duty in the Insured’s regular occupation or any other occupation totally and 

permanently.  
 

Coverage  

This insurance covers any loss or injury or damage due to bodily injury of the Insured 

caused by an accident during the trip, resulting to loss of life, dismemberment, loss of sight 

or total permanent disability within one hundred and eighty (180) days from the date of 

accident or the injury causes the Insured to receive continuous medical treatment as an in-

patient in a hospital or a medical facility and loss of life occurs later because of such injury, 

the Company will compensate in accordance with the sum insured stated in the policy 

schedule as follows:    

100% of the sum insured for loss of life.  

100% of the sum insured for total permanent disability which continues for not less than twelve 

(12) consecutive months after the accident date or if there is a 

medical indication that the Insured suffers a total permanent 

disability.  

100% of the sum insured for loss of both hands from the wrist joint, or both feet from ankle 

joint, or loss of sight in both eyes. 

100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and one foot from ankle joint.  

100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and loss of sight in one eye. 

100% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint and loss of sight in one eye.  

60% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint  

60% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint  

60% of the sum insured for loss of sight in one eye  

*The Company shall compensate only one item of loss which has the highest amount. 
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The Company will compensate the consequence result occurred according to this 

coverage agreement in aggregate not exceeding the maximum sum insuredstated in the 

policy schedule. If the Company has not paid up to such maximum amount of sum insured, 

the remaining benefit is still valid until the expiry of the policy period.  
 

Exclusions  

1. This insurance does not cover injury, sickness, loss or damage arising from/or in 

consequence of the following causes:  

1.1 Be killed or be assaulted intentionally  

1.2 Parasite infection except pyogenic infections or tetanus, or rabies from a cut or 

wound suffered as a result of an accident.  

1.3 Injury from abnormality, physical or mental that is a pre-existing condition before the 

policy commencement 

1.4 Medical treatment or surgical treatment except the necessary treatment for the injury 

which is covered under this insurance policy and occurring within the period of this 

insurance policy 

1.5 Miscarriage and abortion 

1.6 Dental care or root canal treatment except dental treatment which is given within 

seven (7) days from the date of accident.  

1.7 Replacement of or new sets of dentures, dental crowns, artificial denture  

1.8 Food poisoning  

1.9 Backache as a result of Disc herniation, Spondylolisthesis, Degeneration or 

Spondylosis, Spondylitis and Spondylolysis, except if there is a Fracture or 

Dislocation of spinal cord as a result of an accident.  
 

2. Injury or loss or damage which occurs at the tim e as follows unless there is 

endorsement issued to extend the cover  

2.1 While the Insured is hunting in the forest, racing of all kinds of car or boat, horse 

racing, ski play and racing including jet ski, skate racing, boxing, parachute jumping 

(except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot-air balloon or 

gliding, bungee jumping, climbing with equipment, diving with oxygen tank and 

breathing equipment under water 

2.2 While the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for 

carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft and while the 

Insured pilots or works as a crew in any aircraft 
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2.3 While the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested, under 

arrest, or escaping the arrest  

2.4 While the Insured works in a high risky location or other labour use that related with 

machine.  
 

Claiming for benefits  

The Insured or the beneficiary, as the case may be, must submit the following documents at 

their own expense within thirty (30) days of the date of loss of life or diagnosis by a physician 

that the Insured suffers from total permanent disability or dismemberment 
 

1. Claiming for Death Benefit from an accident 

1.1 The Company’s claim form.  

1.2 Death certificate  

1.3 Copy of autopsy report and police daily report  

1.4 Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence  

1.5 Copy of the Insured’s identification card and house registration of the Insured stating 

the Insured is “deceased”.  

1.6 Copy of the beneficiary’s identification card and house registration 
 

2. Claiming for Total Permanent Disability or Disme mberment from an accident  

2.1 The Company’s claim form.  

2.2 Attending physician’s summary certifying the Insured has suffered from total 

permanent disability or dismemberment or loss of sight 

2.3 Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   
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Insuring Agreement  

2. Medical Expenses (due to Accident and Sickness)  
 

Coverage  

This insurance cover if the Insured sustains injury from an accident or suffers from 

sickness which is sudden and unforeseeable during the travel period resulting the Insured to 

seek medical treatment either as an in-patient or an out-patient, the Company will pay for the 

customary and reasonable medical charges according to the medical necessity. The amount 

to be compensated is the actual expenses paid up to the maximum limit of liability as stated 

in the policy schedule. 

In case the Insured requires follow-up treatment in Thailand after returning from the 

travel, such medical treatment must be given with twelve (12) hours upon arrival to Thailand. 

The maximum benefit under this follow-up visit occurring in Thailand is ten (10) % of the 

normal sum insured or a maximum of seven (7) consecutively days treatment provided, 

whichever amount is smaller. However, this limitation will not apply in case the Insured is 

evacuated due to medical emergency to receive medical treatment in Thailand according to 

the insuring agreement “Emergency Medical Evacuation and Repatriation”. 
 

Covered expenses are: 

1. Physician’ fee 

2. Costs of drugs and intravenous feeding, costs of blood administration, costs of 

laboratory tests, pathology, radiological tests, costs of medical equipment and 

supplies, medical equipment used out of a surgical room, non-reusable medical 

supplies, medical equipment and supplies that go inside the patient’s body. 

3. Costs of ambulance for medical emergency to transport the Insured to and from a 

hospital or a medical facility which is considered medical necessity. 

4. Take home drugs prescribed by a physician on discharge but not more than 

fourteen (14) days from discharge date. 

5. Intensive Care Unit (ICU) or Critical Care Unit (CCU) or normal single room and 

board, normal meal provided for patient while hospitalization, and daily nursing 

fee. 
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Exclusions  

This insurance does not cover the cost of treatment  or losses arising from injury or 

illness (complications thereof) symptoms or conditi ons arising from the following:- 

1. Pre-existing condition, loss or injury or damage is existing or become aggravated 

due to pre-existing condition 

2. Congenital abnormalities, growth development abnormalities and genetic 

disorders.  

3. Health checkups, convalescent care including rest cures and rehabilitation. Any 

treatment, drugs or medical supplies which are not related to the diagnosis; and 

diagnosis which is not related to the injury or illness or not according to the 

medical necessity and normal standard 

4. Any cosmetic surgery or beautification treatment including treatment of acne, 

freckles, dandruff, weight reduction and gain, hair loss. Reconstructive surgery is 

also excluded unless injury is sustained as a result of an accident to reactivate 

the function of such organ 

5. Services in connection with infertility, pregnancy, childbirth, abortion or 

miscarriage, or any causes related to pregnancy, sterilization or investigation of 

sterilization 

6. Medical treatment related to the nervous disorders, mental disorder, anxiety, 

psychiatric problems, personality disorder, autism, stress, eating disorderor 

anxiety and drug addiction or genetic disease.  

7. Aids related or sexually transmitted diseases 

8. Treatment to relieve symptoms commonly associated with aging, menopause or 

precocious puberty, sexual dysfunction or sex change  

9. Eye examination and eyesight corrective surgery including lasik and other 

expenses associated with eyesight correction 

10. Medical treatment related to alcoholism, cigarette addition, drug or other 

addictedsubstance  

11. Treatment which is not considered a modern medicine, including 

alternativemedicine e.g. acupuncture, natural therapy, chiropractic, etc. 

12. Artificial aids i.e. crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemakers, 

etc. 

13. Treatment or surgery relating to dental or gum e.g. denture, crowns and bridges, 

roottreatment, filling, orthodontic, scaling, extraction, except the necessary dental 
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treatmentafter an accident.This does not include theexpense for 

dentalreconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling orpolishing, filling, 

or dentures 

14. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this 

insurancepolicy 

15. Any medical treatment given by a medical practitioner who is the parent, spouse 

or child/children of the Insured 

16. Any inoculations or vaccinations, except rabies vaccine needed after an animal 
attack or tetanus shots needed after an accident 

17. Experimental or unproven treatment, sleep apnoea, sleeps related breathing 

disorders, snoring.  

18. Injury arises while the Insured participates is hunting in the forest, in all kinds of 

car and boat racing, horse racing, all kinds of ski play and racing including jet ski, 

skate racing, boxing, parachute jumping (except for life saving), while boarding or 

traveling in hot-air balloon or gliding, bungee jumping, climbing with apparatus, 

diving with oxygen tank and breathing apparatus  

19. While the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested, 

under arrest, or escaping the arrest.  

20. While the Insured is boarding or traveling in an aircraft for carrying passengers or 

does not operate as a commercial aircraft 

21. While the Insured pilots or works as a crew in any aircraft.  

22. While the Insured works in a high risky location or other labour use that related 

with machine. 
 

Claiming forbenefit, Claiming for medical expense benefit, the Insured must submit the 

following documents within thirty (30) days of the discharge date from a hospital, a medical 

facility or receive the treatment from a clinicby their own expense:- 

1. The Company’s claim form 

2. Medical certificate which is stated the symptoms, diagnosis and the treatment 

given by the attending physician.  

3. Receipt and invoice showing the itemized medical expenses. 

4. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence  

5. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

The original receipt must be presented. The Company would return the original 

receipt to be an evidence of the paid, in case the insured can claim the balance from the 
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other insurer or shall reimburse for benefit from the government or any other welfares. The 

Insured must submit a copy of the receipt together with the original statement showing the 

amount paid by the government or other welfare to claim the balance from the Company in 

accordance with policy conditions. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   

 

 

Insuring Agreement  

3. Emergency Medical Evacuation or Repatriation  xxxxxxx 
 

Coverage  

This insurance cover if the Insured sustains injury from an accident or suffers from 

sickness which is sudden and unforeseeable during the travel period, subject to the injury or 

sickness is covered under this insurance, and it is medically necessity to evacuate and 

repatriate the Insured as per the advice of Company, emergency assistance or attending 

physician in order to receive urgent remedial treatment or return to Thailand for appropriate 

medical care, the Company will pay for the actual cost incurred for this evacuation and 

repatriation according to emergency assistance charged to the Company, but not more than 

the maximum limit of liability stated in  the policy schedule. 

If the Insured is injured in the wilderness area, the Insured or his/her representative 

should contact local physician to get first aid treatment and then the emergency assistance 

will consider the appropriate method of evacuationlater.  

The first aid treatment shall be covered under insuring agreement of Medical 

Expenses (due to Accident and Sickness) 
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Condition xxxxxxx 

The Company and/or emergency assistance shall reserve the right to consider as 

follows:  

1. The injury or sickness of the Insured is a serious condition which requires 

emergency evacuation.  

2. The suitable medical treatment place for the Insured  

3. The best suit means of evacuation or repatriation, which depends on a material 

fact or circumstance that the Company and/or emergency assistance are aware of 

at that time. 

4. Insured or Insured’s representative has to inform the Company or emergency 

assistance without delay 
 

Exclusions xxxxxx 

This insurance does not cover the loss or damage wh ich occurs from the 

following causes:  

1. All expenses related to service which the Insured is not liable to pay nor any 

expenses already included in expenses specified in the trip schedules 

2. All expenses related to any service unapproved nor managed by emergency 

assistance unless the Insured or his/her companion is unable to inform emergency 

assistance due to out of control reason of Insured or his/her companion  
 

In this case, the Company shall reimburse the Insured on the expenses paid in 

advance but not more than the amount which the emergency assistance would collect from 

the Company for similar services and not exceeding the maximumlimit of liability stated in 

the policy schedule.  
 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of claiming for benefits at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   
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Insuring Agreement  

4. Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expens es 
 

Coverage  

This insurance covers if the Insured suffers from loss of life within thirty (30) days 

from the date of accident or from illness which is sudden and unforeseeable during the 

journey. The loss is subject to the cover under this insurance  

The Company will pay for expenses incurred for repatriation of mortal remains 

including casket, corpse preparation, cremation at the country where the Insured dies, etc. 

and the expensed incurred to repatriate the mortal remains back to Thailand (or other 

countries specified in the policy schedule) which are arranged by Company or emergency 

assistance. These expenses will be charged directly to the Company subject to a maximum 

limit of liability stated in the policy schedule. 
 

Exclusions  

This insurance does not cover any loss or damage fr om:  

1. All expenses related to any service unapproved nor managed in advance by 

emergency assistance  

2. . Expense for funeral including burial, cremationor transportation of the Insured’s 

body to his/her home country 
 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of claiming for benefits at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible. 
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Insuring Agreement  

5. Personal Liability  
 

Definition  

Third Party  means any person other than immediate family member or family, is residing 

with the Insured, employee during the course of work and Insured’s companion.  
 

Coverage  

This insurance covers the legal liability of Insured arising from the accident while 

traveling period that specified in the policy schedule. The Company will pay for actual 

amount of loss or damage, but not more than the maximum limit of liability stated in the 

policy schedule, for   

1. Loss of life or injury of third party 

2. Loss or damages to property of third party 
 

Condition  

The Insured shall not conduct any action to agree or accept for indemnification to third 

party or other person, the injured person nor claim or fight against any case without the 

written consent of the Company.  
 

Exclusions  

The policy does not cover losses or injury or damag es or causes as follows:  

1. Loss of life or injury or damage to property that related with immediate family 

member or family members, is residing with the Insured, employee during the course 

of work and Insured’s companion.  

2. Loss of or damage to the property of the Insured or in possession or legal control of 

the Insured. 

3. Loss or damage related to the liability claimed according to any contract 

4. Loss of or damage arising from ownership, possession, use of all kinds of means of 

transportation, pistol or pet of Insured, relative and family members 

5. Liability arising from professional or trade of Insured 

6. liability in respect of judgements which are not in the first instance delivered by or 
obtained from a Court of competent jurisdiction within Thailand nor to orders obtained 
in the said Court for the enforcement of judgements made outside Thailand whether 
by way of reciprocal agreements or otherwise 
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Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of personal liability at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. Copy of police daily report  

4. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible. 

 

 

Insuring Agreement  

6. Trip Cancellation  
 

Coverage  

This insurance covers any loss of the advance travel and/or accommodation 

expenses that cannot be reimbursed due to trip cancellation after the effective insurance 

policy  and the trip cancellation occurs within thirty (30) days before the commencement date 

of the policy as follows:- 

1. Loss of life, severe injury or sickness which threaten to life of the Insured or 

spouse, child/children, parent of Insured or spouse, grandparent of Insured or 

spouse, sister and brother of Insured or spouse. The Company must receive 

the death certificate from the authorized person or the written medical advice 

from the attending physician that describes severe injury or sickness which 

threaten to life to trip cancellation. 

2. Insured receives summons to present as witness in the court during the period 

of insurance subject to Insured has never known in this matter   
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Exclusions  

The Company shall not indemnify as follows:- 

1. The Insured is aware of any circumstances before applying application. 

2. Treatment for chronic condition or illness that is pre-existing condition before the 

insurance agreement date including symptom or complication that may occur soon 

3. Treatment for symptom or disease in connection with psychiatry/psychology 

4. Any loss or damage occurred from directly or indirectly control or rules and 

regulation by the government 

5. Bankruptcy, liquidation, breach of contract of travel agencies or carrier caused to 

trip cancellation  

6. Any expenses are reimbursed or refunded by hotel, carriers or travel agency or 

service provider for traveling and/or accommodation 

7. Any claim is directly or indirectly arising from, in form of or due to:- 

7.1 Loss or damage to business or contractual obligation of the Insured or 

his/her family members. 

7.2 Loss or damage for any trip privilege of Insured 

7.3 Insured is illegal action or the criminal proceedings 

7.4 Insured does not inform travel agency, carrier, service provider for 

traveling and/or accommodation immediately in case of trip cancellation; 

unless it can be proved that there is reasonably necessary cause that 

immediate notice is not practicable but is given as soon as possible. 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of trip cancellation at their own expense:-  

1. The Company’s claim form 

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. Death certificate from the authorized person or a report which describes the 

details of injury or illness threaten to life written byattendingphysician to be 

evidence of trip cancellation 

4. Any other documents the Company may require if necessary 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible. 
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Insuring Agreement  

7. Travel Delay  
 

Coverage  

This insurance covers in the event that traveling by aircraft, cruise or train of Insured 

is delayed for at least eight (8) consecutive hours, or other (if any) as specified in the policy 

schedule, from the departure time and date as specified in the itinerary supplied due to :- 

1. As a result of adverse weather condition causes carriers of aircraft, cruise or train to 

postpone travel for safety of  passengers 

2. Defect, malfunction, breakdown of machine, or mechanical or electrical derangement 

of the engine or equipment of the aircraft, cruise or train 

3. Strike or labor protest of the carrier’s employee or airport or cruise or train 
 

The Insured shall submit any evidence that states the time delay and cause of delay, 

issued by the carrier. The Company shall compensate the Insured if his/her trip is postponed 

every eight (8) hours delay or other (if any) as specified in the policy schedule, but not more 

than the maximum limit of liability stated in  the policy schedule. 
 

Exclusions  

This insurance does not cover any directly or indir ectly loss or injury or 

damage from/or in the following causes:- 

1. Failure of Insured to check in according to the itinerary supplied to him/her, 

obtain the written confirmation from the carriers or their handling agents of the 

number of hours of delay and the reason for such delay 

2. Strike or industrial action of the carrier’s employee occurs before the making a 

insurance contract  

3. The delay arising from the cancelled service by the carrier due to order or 

recommendation of government of any country 

4. Insured’s late arrival at the airport, port or platform after check in boarding time 

(except for the late arrival due to strike or industrial action of the carrier’s 

employee) 

5. Any prohibition or regulations by any government for delay or changing trip 

including  error, omission or breach of contract is done by service provider or 

travel agency 
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6. Loss or damage for any trip privilege of Insured 

7. Insured does not inform travel agency, carrier, service provider for traveling 

and/or accommodation immediately regarding necessary travel delay from the 

time specified in the itinerary unless it can be proved that there is reasonably 

necessary cause that immediate notice is not practicable but is given as soon 

as possible 
 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of trip delay at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. Document stating the time delay and cause of delay by carrier  

4. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   

 

 

Insuring Agreement  

8. Flight Misconnection  
 

Coverage  

This insurance covers in the event that the Insured’s travel missing connecting flight 

duly confirmed according to the trip schedule while being aboard at the transfer point due to 

late arrival of the incoming confirmed connecting scheduled air for onward transportation and 

there is no alternative flight is available to Insured within eight (8) hours or other (if any), that 

specified  in the policy schedule, starting from the time when the delayed aircraft arrives the 

transit point   

The Company shall compensate the Insured for accommodation, food and drink as 

necessary due to flight misconnection as the limit of liability for every eight (8) hours or other 

(if any) that specified  in the policy , but not more than the maximum sum Insured stated in  

the policy schedule. 
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Exclusions  

The company shall not indemnify any direct or indir ect loss or damage arising 

from the following causes:- 

1. Any prohibition or regulations by any government for delay or changing trip 

including  error, omission or breach of contract is done by service provider or 

travel agency 

2. The delay arising from the service cancellation by the carrier due to order or 

recommendation of government of any country 
 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of flight misconnection at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. Document stating the cause of flight connection by carrier  

4. Any receipt of actual expense incurred 

5. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   
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Insuring Agreement  

9. Trip Curtailment  
 

Coverage  

This insurance covers if the insured’s trip is shortenedafter the start of traveling 

arising from:- 

1. Loss of life, severe injury or sickness which threaten to life of the Insured or 

spouse,  child/children, parent of Insured or spouse, grandparent of Insured or 

spouse, sister and brother of Insured or spouse, then the Company must 

receive the death certificate from the authorized person or the written medical 

advice from the attending physician that describes severe injury or sickness 

which threaten to life to trip curtailment 

2. Cancellation announcement of carriers due to adverse weather condition 
 

The Company shall compensate the Insured for proportional return of the 

irrecoverable prepaid cost of the planned trip in respect of traveling or accommodation 

expense or fine due to trip curtailment. These expenses cannot be reimbursed from any 

insurance company or other, but not more than the maximum limit of liability stated in  the 

policy schedule.  
 

Exclusion 

The Company shall not indemnify anyloss or injury o r damage from/or in the 

following causes:- 

1. The Insured is aware of any circumstances before applying application 

2. Treatment for chronic condition or illness that is pre-existing condition before the 

insurance agreement date including symptom or complication that may occur 

soon 

3. Treatment for symptom or disease in connection with psychiatry/psychology 

4. Any loss or injury or damage occurred from directly or indirectly control or rules 

and regulation by the government. Bankruptcy, liquidation, breach of contract of 

travel agencies or carrier cause trip curtailment 

5. Any expense is reimbursed or refunded by hotel, carriers or travel agency or 

service provider for traveling and/or accommodation 

6. Any claim is directly or indirectly arising from:- 
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6.1 Loss or damage to business or contractual obligation of the Insured or 

his/her family members. 

6.2 Loss or damage for any privilege in trip of Insured 

6.3 Insured is illegal action or the criminal proceedings 

6.4 Insured does not inform travel agency, carrier, service provider for traveling 

and/or accommodation immediately in case of trip curtailment, unless it can 

be proved that there is reasonably necessary cause that immediate notice is 

not practicable but is given as soon as possible. 
 

 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of trip curtailment at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. Document is described the event of shortening traveling of carries or any 

evidence that stating the cause trip curtailment 

4. Any other documents the Company may require if necessary. 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   
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Insuring Agreement  

10. Baggage Delay 
 

Coverage  

This insurance covers in the event of baggage delay due to failure of carriers is more 

than eight (8) hours or other (if any), that specified  in the policy schedule, after the Insured 

arrives the scheduled destination that specified  in the policy schedule 

The Company shall compensate the Insured on the actual expenses paid for 

essential clothing, but not more than the maximum limit of liability stated in  the policy 

schedule.  
 

Exclusions  

This insurance does not cover the loss or damage ar ising from the following causes:  

1. Baggage delay at the arrival in Thailand or after the expired date that specified  

in the policy schedule 

2. any expense are reimbursed by the carriers 

3. Baggage seized or detained by customs, airlines or authorized representative in 

such country. 

4. Expenses that the Insured can claim from airline or carriers 

 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of baggage/luggage delay at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. A written confirmation states the baggage/luggage delay from airline or carriers 

4. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   
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Insuring Agreement  

11. Loss or Damage of Baggage/ Personal Effects  
 

Definition  

Personal Effects mean the Insured’s personal belongings that are carried with while 

traveling period and those must be packed in the baggage subject to not specified as 

excluded properties.  
 

Coverage  

This insurance covers in the event of loss or injury or damage to the Insured’s 

baggage/ personal effects in the baggage while the Insured is traveling by following causes:- 

1. While baggage and personal effects therein is in care custody and control of 

the hotel’s staff or carrier. Also, the evidence of such loss must be obtained in 

writing from the hotel or carrier management at the place of loss or injury or 

damage.  

2. As a result of robbery, gang-robbery or way of violent mean. The Insured must 

report to the local police or anyone who having jurisdiction at the place of loss 

or injury or damage within twenty-four (24) hours from the incident, and has 

brought back a copy of police daily report or notification letter from the local 

authorized jurisdiction to the Company as supporting evidence for claiming, 

unless it can be proved that there is reasonably necessary cause that 

immediate notice is not practicable but is given as soon as possible 
 

The Company shall compensate the Insured for loss or damage of baggage/ 

personal effects in the baggage of Insured. These actual costs cannot reimburse from 

manufacturer, carriers or hotel or accommodation service provider or other Insurance but not 

more than the amount stated per item (such as a piece or a pair or a set etc.) as specified  in 

the policy schedule. The Company shall have the right to select the method of indemnity:- 

1. repair or 

2. reinstatement or 

3. actual cash value at the date of loss or damage property 
 

In case of loss or damage of baggage/ personal effects after baggage delay, the 

Company shall pay the reimbursement of this insuring agreement and deducting deductible 

and reimbursement of the insuring agreement - Baggage Delay (if any) 
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The Insured must take all reasonable actions or be required by the Company for the 

purpose of subrogation from the third party. 

 

Exclusions  

This insurance does not cover loss or injury or dam age or causes as follows:  

1. Deductible is borne by the Insured that specified  in the policy schedule (if 

any)  

2. Other kinds of baggage that is wallet, handbag, backpack or general bag, 

household appliances, antique, computer (software and computer 

accessories), valuable items namely jewelry, gold, silver, articles made out of 

gold and silver, contact lens, denture, artificial limbs, stock certificate, all kind 

of documents, bill, notes, coin, cash, travellercheque, tickets, souvenir, rent or 

lease equipment 

3. Loss or injury or damage of baggage/ personal effects caused by wear and 

tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, self-depreciation or 

damage occurred due to any action to repair, clean or modify and amend 

such property  

4. Loss or injury or damage from seizure or quarantine of property of custom or 

airport officer or other authorized official in such country 

5. Loss or injury or damage of baggage/ personal effects was sent in advance 

before the commencement date of policy and article mailed or cruiseped 

separately.  

6. Loss or damage to the baggage/ personal effects left unattended in the public 

place or forgetfulness in any conveyance or as a result of the Insured’s failure 

to take due care and precaution for the safeguard and security of such 

property.  

7. Loss or damage to goods or samples. 
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Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of loss of or damage to baggage/ personal effects at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence Copy of police daily 

report 

3. Property irregularity report issued by airlines, carrier, hotel manager, stated 

detail of loss or damage and their expense. 

4. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   

 

Insuring Agreement 

12. Loss or Damage of Personal Money and Travel Che que 
 

Definition  

Personal Money means bank notes or coins in legal tender  

Travel Cheque  means a cheque for a fixed amount, sold by a bank or travel agent, and 

easily exchanged for cash in foreign countries 
 

Coverage  

This insurance covers loss or injury or damage of the Insured’s personal money and 

travel cheque while traveling period according to his/her itinerary:- 

1. resulting from burglary with forcible entry at the hotel safe deposit box where 

the Insured is registered as a guest, or  

2. arising from robbery, gang-robbery or way of violent means 
 

Condition  

1. The Insured must report such loss to the management of hotel and then the 

local police or anyone who having jurisdiction at the place of loss or damage 

within twenty-four (24) hours from the incident, and has brought back a copy 

of police daily report or notification letter from the local authorized jurisdiction 

and document from the management of hotel to the Company as supporting 
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evidence for claiming, unless it can be proved that there is reasonably 

necessary cause that immediate notice is not practicable but is given as soon 

as possible.   

2. The Insured has taken all reasonable steps to prevent the loss or burglary as 

the normal reasonable person would have done.  

3. The Insured must take all reasonable actions or be required by the Company 

for the purpose of subrogation from the third party  
 

The Company shall reimburse the Insured for loss or damage of personal money and 

travel cheque which there is no reimbursement from anyone or other insurance.The 

Company will reimburse the insured up to the actual value, but not over than the maximum 

limit deducted bydeductible (if any) as stated in the policy schedule 

 

Exclusions  

The insurance does not cover loss or damage:  

1. Deductible is borne by the Insured that specified  in the policy schedule (if 

any)  

2. Loss or injury or damage of the personal money and travel cheque left 

unattended in the public place or forgetfulness in any conveyance or as a 

result of the Insured’s failure to take due care and precaution for the 

safeguard and security of such property.  

3. Loss or injury or damage of the personal money and travel chequecaused by 

wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, self-

depreciation or damage occurred due to any action to repair, clean or modify 

and amend such property 

4. Loss or injury or damage from seizure or quarantine of property of custom or 

airport officer or other authorized official in such country. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Page 81 of 88 
 

 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of loss or damage of personal money and travel chequeat their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence  

3. Copy of police daily report 

4. Property irregularity report issued by airlines, carrier, hotel manager, stated 

detail of loss or damage and their expense. 

5. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   

 

 

Insuring Agreement  

13. Loss or Damage of Travel Documents  
 

Coverage  

This insurance covers loss or damage of travel documents namely passport, green 

card, visa, driver license, travel ticket or travel card that causes the Insured cannot use such 

documents while the Insured is traveling:- 

1. Resulting from burglary with forcible entry where the Insured’s accommodation is 

locked  

2. Arising from the robbery, gang-robbery or way of violent means. The Company will 

shall compensate the Insured for loss or damage of travel documents namely 

passport, green card, visa, driver license, travel ticket or travel card. These actual 

costs cannot reimburse from anyone or other insurance Company for:- 

2.1 Expense for reproduction of a new document  

2.2 Additional travel and accommodation expense is necessary postponed the 

return travel because Insured does not receive the certificate from the 

consulate within the due date of return that specified  in the policy schedule  
 

The Company shall reimburse the Insured on the actual expenses paid but not more 

than the maximum limit of liability stated in the policy schedule.  
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Exclusions  

The insurance does not cover loss or injury or dama ge or causes as follows:  

1. Loss or damage of travel documents while being in Thailand or expired date that 

specified  in the policy schedule 

2. Loss or damage of the travel documents left unattended in the public place or 

forgetfulness in any conveyance or as a result of the Insured’s failure to take due 

care and precaution for the safeguard and security of such property.  

3. Loss or damage of the travel documents caused by wear and tear, gradual 

deterioration, moths, vermin, inherent vice, self-depreciation or damage occurred 

due to any action to repair, clean or modify and amend such property 

4. Loss or damage from seizure or quarantine of property of custom or authorized 

airport officer or other authorized official in such country. 
 

 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days of the date 

of loss or damage of travel document at their own expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. Copy of police daily report 

4. Original receipt showing the itemized expenses 

5. Property irregularity report issued by airlines, carrier, hotel manager, stated detail of 

loss or damage and their expense (if any). 

6. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible. 
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Insuring Agreement  

14. Compassionate Visitation Benefit  
 

Coverage  

 This insurance covers in the event of the compassionate visitation benefit if the 

Insured is required to attend the medical treatment in oversea hospital in-patient for more 

than seven (7) consecutive days from injury or sickness under the coverage of this policy 

during traveling, subject to the injury or sickness is covered under this insurance, but not 

more than the amount stated in the policy schedule.  
 

The Company will provide and indemnify an economy class two-way airfare for the 

Insured’s family member or immediate family member for one (1) person for a 

compassionate visitation benefit. In addition, the Company will consider whether the 

compassionate visitation benefit is necessary and affect the medical treatment or not 

therefore the compassionate visitation benefit must be consented by the Company prior to 

such return.  

 

Conditions  

1. Such symptom of the Insured is not allowed for an evacuation as the written medical 

advice from the attending physician that describes prohibit the evacuation of the 

Insured  

2. There is no family member or friend of the Insured which is over eighteen(18) years 

old companion with the Insured 
 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days at their own 

expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Medical certificate or report 

3. Consent from the attending physician that prohibit the evacuation of the Insured  

4. Proof of the Insured being ill alone overseas  

5. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence  

6. Any other documents the Company may require if necessary. 
 



 

Page 84 of 88 
 

 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   

 

Insuring Agreement  

15. Return of Children  
 

Coverage  

This insurance covers in the event of the return of children if the Insured is required 

to attend the medical treatment in oversea hospital as in-patient under the coverage of this 

insurance during traveling. The Company will provide and indemnify an economy class one-

way airfare to home country for one (1) accompanied child of Insured who is left alone 

abroad due to the injury or illness of the Insured as an in-patient as in oversea or loss of life 

of Insured or evacuation to home country for medical treatment. The indemnification will be 

paid at the amount stated in the policy schedule. 
 

Condition 

The Company will consider whether the return of children is necessary or not 

therefore the return of children must be consented by the Company prior to returning.  

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days at their own 

expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Copy of the Insured’s passport and/or any travel evidence 

3. Medical certificate or report 

4. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   
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Insuring Agreement  

16. Automatic Extension of Travel Period (Maximum 1 5 days)  
 

Definitions  

Unforeseen/unexpected circumstance means  

1. Adverse weather or natural disaster 

2. Mechanical breakdown or derangement of the aircraft  

3. The Insured is denied boarding of aircraft due to the over-booking  

4. The Insured is injured or sickness to non-traveling as physician’s advice. 

Coverage  

This insurance covers in the event of an automatic extension of travel period if the 

return traveling of the Insured is postponed resulting from an unforeseen/unexpected 

circumstance above, which is beyond the Insured’s control. The Company will extend the 

period of insurance to cover the postponed period, for which the Insured has not to pay 

additional premium. The extension of travel period in case of injury or sickness of the 

Insured shall be under discretion of the Company and/or attending physician 

However the automatic extension of travel period due to the above 

unforeseen/unexpected circumstance does not extend the travel delay, flight misconnection 

and hospital income benefit due to accident or sickness (if any) and this extension shall not 

be more than fifteen (15) days from the date of accident or other (if any) as specified in the 

policy schedule. 

 

Insuring Agreement  

17. Hospital Income Benefit 
 

Coverage  

This insurance covers an injury or sickness of Insured to attend the medical 

treatment as an in-patient in a hospital or a medical facility arising from injury or illness that 

is covered under this policy during the trip in accordance with medically necessity and 

standard of medical practice. The Company shall pay the hospital cash benefit every twenty-

four (24) hours of admission as an in-patient in the hospital or medical facility, according to 

the amount shown in the policy schedule, but not more than twenty (20) days per trip or 

other (if any) that specified in the policy schedule subject to the condition:- 
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The admission as an in-patient in the hospital or medical facility must occur within 

thirty (30) days after the accident and in the physician’s opinion that describes necessary 

admission in in-patient in hospital and the treatment cannot be postponed until the Insured 

return to Thailand.  

The Insured must notify the Company or the emergency assistance every admission 

as an in-patient in a hospital or a medical facility.  
 

Exclusions  

The insurance does not cover medical expenses or da mages arising out of an 

injury or illness (including complication), symptom  arising out of  

1. Chronic condition or illness that is pre-existing condition  has not been treated before 

the insurance agreement date including symptom or complication due to pre-existing 

condition, Congenital abnormalities, growth development abnormalities and genetic 

disorders  

2. Any cosmetic surgery or beautification treatment including treatment of acne, 

freckles, dandruff, weight reduction and weight gain, hair loss. Reconstructive 

surgery is also excluded unless injury is sustained as a result of an accident  

3. Pregnancy, childbirth, abortion or miscarriage, or any causes related to pregnancy, 

sterilization or investigation of sterilization 

4. AIDS related or sexually transmitted diseases 

5. Treatment to relieve symptoms commonly associated with aging, menopause or 

precocious puberty, sexual dysfunction or sex change 

6. Health checkups, convalescent care including rest cures and rehabilitation. Any 

treatment, drugs or medical supplies which are not related to the diagnosis; and 

diagnosis which is not related to the injury or illness or not according to the medical 

necessity.  

7. Eye examination and eyesight corrective surgery including lasik and other expenses 

associated with eyesight correction 

8. Treatment or surgery relating to dental or gum e.g. denture, crowns and bridges, 

roottreatment, filling, orthodontic, scaling, extraction, except the necessary dental 

treatmentafter an accident.This does not include theexpense for dentalreconstructive 

treatment, orthodontics, crowns, scaling orpolishing, filling, or dentures. 

9. Medical treatment related to alcoholism, cigarette addition, drug or other 

addictedsubstance 
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10. Medical treatment related to the nervous disorders, mental disorder, anxiety, 

psychiatric problems, personality disorder, autism, stress, eating disorderor anxiety  

11. Experimental or unproven treatment, sleep apnoea, sleeps related breathing 

disorders, snoring 

12. Any inoculations or vaccinations, except rabies vaccine needed after an animal 

attack or tetanus shots needed after an accident.  

13. Treatment which is not considered a modern medicine, including alternativemedicine 

e.g. acupuncture, natural therapy, chiropractic, etc. 

14. Any medical treatment given by a medical practitioner who is the parents, spouse or 

child/children of the Insured.  

15. Expenses did not relate to medical treatment such as telephone, special meal, drink, 

newspaper, etc.  

16. Artificial aids i.e. crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemakers, etc.  

17. Injury arising while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl 

18. Injury arising while the Insured is committing a felony or while the Insured is being 

arrested, under arrest, or escaping the arrest 

19. Injury arising while the Insured is racing of all kinds of car or boat, horse racing, ski 

play and racing including jet ski, skate racing, boxing, parachute jumping (except for 

the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot-air balloon, gliding, bungee 

jumping, climbing with equipment, diving with oxygen tank and breathing equipment 

under water 

20. Injury arising while the Insured is boarding or traveling in an aircraft for carrying 

passengers or does not operate as a commercial aircraft 

21. Injury arises while the Insured pilots or works as a crew in any aircraft 

22. Injury arises while the Insured is riding or being a passenger on a motorcycle  

23. Any operation or treatment that, in the physician’s opinion, is not necessary or can be 

postponed until the Insured return to Thailand.  

24. While the Insured works in a high risky location or other labour use that related with 

machine.  
 

 

 

 

 



 

Page 88 of 88 
 

 

Claiming for benefit  

The Insured must submit the following documents within thirty (30) days at their own 

expense:-  

1. The Company’s claim form.  

2. Medical certificate or report 

3. Medical receipts/medical bills from hospital  

4. Copy of the Insured’s passport  

5. Any other documents the Company may require if necessary. 
 

Nevertheless in case of the insured do not send the documents within the specified 

time shall not jeopardize the right to claim if it can be proved that there is reasonable 

explanation of delay sending. However, the documents have to be sent as soon as possible.   

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


