กรมธรรม์ ประกันภัยสามัคคี พริ วเิ ลส ทราเวล
เพือลูกค้ าบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สําหรั บการเดินทางไปต่ างประเทศ
SMG Privilege Travel Insurance
โดยการเชือถือถ้ อยแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึงถือเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยนี & และเพือเป็ น
การตอบแทนเบี &ยประกันภัยทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยต้ องชําระภายใต้ ข้อบังคับเงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด ข้ อตกลง
คุ้มครอง ข้ อยกเว้ น และเอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี & บริษัทให้ สญ
ั ญากับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
ผู้ได้ รับความคุ้มครองดังต่อไปนี &
หมวดที 1 คําจํากัดความ
ถ้ อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะ ทีได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี & ให้ ถือว่า มี
ความหมายเดียวกันทังหมดไม่
&
ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี &
1.1 กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด ข้ อตกลง
คุ้มครอง ข้ อยกเว้ น ข้ อกําหนด เอกสารแนบท้ าย ข้ อระบุพิเศษ ข้ อ
รับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญ
เงือนไขทัวไป ความคุ้มครองและข้ อยกเว้ นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ซึงถือเป็ นส่วนหนึงแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท
หมายถึง
บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
1.3 ผู้ถอื กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผู้จดั ให้ มี การ
ประกันภัย เพือประโยชน์ของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
1.4 บัตรเครดิต
หมายถึง
บัตรเครดิตซึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยออกให้ กบั ผู้เอาประกันภัยตาม
ประเภทบัตรทีระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย
1.5 ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง
บุคคลทีเป็ นผู้ถือบัตรหลักของบัตรเครดิตทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี &และ/หรือใบรับรองประกันภัย ซึงเป็ นบุคคลทีได้ รับ ความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี &
1.6 ผู้ได้ รับความคุ้มครอง
หมายถึง
ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย เฉพาะ
บุคคลทีได้ ระบุชือไว้ ในเอกสารแนบตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบท้ าย
1.7 ผู้อยู่ในอุปการะ
หมายถึง
ผู้ทอยู
ี ่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย ซึงได้ แก่ คู่สมรส และ/
หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย ซึงเป็ นบุคคลทีได้ รับความคุ้มครอง ใน
ข้ อตกลงทีระบุไว้ เป็ นการเฉพาะในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือใบรับรองประกันภัย
1.8 คู่สมรส
หมายถึง
คู่สมรสมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์ ณ วันทีเริมคุ้มครอง

1.9 บุตร

หมายถึง

1.10 ระยะเวลาเอาประกันภัย

หมายถึง

1.11 ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายถึง

1.12 อุบัตเิ หตุ

หมายถึง

1.13 การบาดเจ็บ

หมายถึง

1.14 การเจ็บป่ วย

หมายถึง

1.15 ความสูญเสีย

หมายถึง

1.16 แพทย์

หมายถึง

1.17 ผู้ป่วยใน

หมายถึง

1.18 โรงพยาบาล

หมายถึง

บุตรทีชอบด้ วยกฎหมายรวมทังบุ
& ตรบุญธรรมตามกฎหมายของ
ผู้เอาประกันภัย หรือคูส่ มรส ซึงยังมิได้ สมรสและมีอายุตงแต่
ั & 6 เดือน
ถึง14 ปี บริบรู ณ์ (บริษัทกําหนดได้ สงู สุดไม่เกิน 18 ปี ) ในกรณีข้างต้ น
หากยังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยหรือขันอุ
& ดมศึกษา จะต้ องมีอายุไม่
เกิน 23 ปี บริบรู ณ์
ระยะเวลาทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยตกลงทําสัญญาประกันภัยกับ
บริษัท เพือรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี &
ระยะเวลาทีบริษัทตกลงให้ ความคุ้มครองสําหรับผู้เอาประกันภัย
แต่ละคน โดยจะเริมต้ นและสิ &นสุดตามเงือนไขทีระบุไว้
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึ &นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทํา
ให้ เกิดผลทีผู้ได้ รับความคุ้มครองมิได้ เจตนาหรือมุง่ หวัง
การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ ซึงเกิดขึน&
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรือการติดโรคทีเกิดขึ &นกับ ผู้ได้ รับ
ความคุ้มครอง
การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้ รับความคุ้มครองโดยอุบตั เิ หตุ และ
ทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพล
ภาพ หรือได้ รับบาดเจ็บ
ผู้ทสํี าเร็จการศึกษาได้ รับปริญญาแพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต ได้ ขึ &น
ทะเบียนอย่างถูกต้ องจากแพทยสภา และได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้ องถินทีให้ บริการทางการแพทย์ หรือ
ทางด้ านศัลยกรรม
ผู้ทจํี าเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม ซึงต้ องลงทะเบียนเป็ นผู้ป่วยใน โดยได้ รับการวินิจฉัย และ
คําแนะนําจากแพทย์ตามข้ อบ่งชี & ซึงเป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ และในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษา การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยนันๆ
&
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้ บริการทางการแพทย์ โดยสามารถ รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้ านสถานที มีจํานวน
บุคลากรทางการแพทย์ทีเพียงพอตลอดจนการจัดการให้ บริการ ที
ครบถ้ วน โดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องสําหรับการผ่าตัดใหญ่และได้ รับ
อนุญาตให้ จดทะเบียนดําเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ
&

1.19 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.20 คลินิก

หมายถึง

1.21 เอดส์

หมายถึง

1.22 การก่ อการร้ าย

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้ บริการทางการแพทย์ โดยสามารถ รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้างคืนและได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนดําเนินการ เป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนันๆ
&
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ทีได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย ดําเนินการ
โดยแพทย์ทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถ
รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนได้
ภูมคิ ้ มุ กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึงเกิดจากการติดเชื &อไวรัสเอดส์และให้ หมายความรวมถึงการติด
เชื &อจุลชีพฉวยโอกาส เนื &องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือ
การติดโรค หรือการเจ็บป่ วยใดๆ ซึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ น
เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การ
ติดเชือ& จุลชีพฉวยโอกาส ให้ รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื &อทีทําให้ เกิด
โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)
เชื &อทีทําให้ เกิดโรคลําไส้อกั เสบหรือเรือ& รัง (Organism Or Chronic
Enteritis) เชือ& ไวรัส (Virus) และ/หรือเชื &อรา ทีแพร่กระจายอยู่ทวไป
ั
(Disseminated Fungi Infection) เนื &องอกร้ ายแรง (Malignant
Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เนื &องอก Kaposi's
Sarcoma เนื &องอกเซลนํ &าเหลืองทีระบบ ศูนย์ประสาทส่วนกลาง
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ ายแรงอืนๆ
ซึงเป็ นทีรู้จกั ในปั จจุบนั นี &ว่าเป็ นอาการของภูมคิ ้ มุ กันบกพร่อง
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึงเป็ นสาเหตุททํี า
ให้ คนทีเป็ นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูมคิ ้ มุ กันบกพร่อง (AIDS) ให้ รวมถึงเชื &อไวรัส HIV (Human
Immuno Deficiency Virus) โรคทีทําให้ เยือสมองเสือม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื &อไวรัส
การกระทําซึงใช้ กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่ โดย
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การ
กระทําการแทนหรือทีเกียวเนืองกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึง
กระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินยิ มหรือจุดประสงค์ ที
คล้ายคลึงกัน รวมทังเพื
& อต้ องการส่งผลให้ รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะ ตืน
ตระหนกหวาดกลัว

1.23

ต่ างประเทศ

หมายถึง

1.24 บริษัทผู้ได้ รับมอบอํานาจ

หมายถึง

1.25 ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

1.26 เครืองบิน

หมายถึง

บริเวณอาณาเขตนอกประเทศไทย โดยให้ ถือการผ่านด่าน ตรวจคน
เข้ าเมืองของประเทศนันๆ
& โดยถูกต้ องทุกขันตอนแล้
&
ว เป็ นสําคัญ
(เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี &)
นิตบิ คุ คลทีให้ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึงบริษัทได้ แต่งตังขึ
& &นใน
เวลาใดๆ และกําหนดไว้ ในเอกสารแสดงความคุ้มครอง ซึงบริษัทออก
ให้ ก่อนการเดินทาง
สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่ง ผู้โดยสาร
รวมทังพนั
& กงานหรือตัวแทนของผู้ขนส่งเหล่านัน&
เครืองบินของสายการบินพาณิชย์ทีจดทะเบียนเพือบรรทุก ผู้โดยสาร
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์

หมวดที 2 เงือนไขทัวไป และข้ อกําหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี &เกิดขึนจากการที
&
บริษัทเชือถือข้ อแถลงของผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัย
ในใบคําขอเอาประกันภัย และข้ อแถลงเพิมเติม (ถ้ ามี) ทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัยลงลายมือชือให้
ไว้ เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี &ไว้ ให้
ในกรณีทผูี ้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัยรู้อยูแ่ ล้ ว แต่แถลงข้ อความอันเป็ นเท็จ ในข้ อแถลง
ตามวรรคหนึงหรือรู้อยูแ่ ล้ วในข้ อความจริงใดแต่ปกปิ ดข้ อความจริงนันไว้
& โดยไม่แจ้ งให้ บริษัททราบ ซึงถ้ าบริษัททราบ
ข้ อความจริงนันๆ
& อาจจะได้ จงู ใจให้ บริษัทเรียกเบี &ยประกันภัยสูงขึ &นหรือบอกปั ดไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญา
ประกันภัยนี &จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิ บอกล้ างสัญญา
ประกันภัยได้
บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้ อแถลงนอกเหนือจากทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้เอา
ประกันภัยได้ แถลงไว้ ในเอกสารตามวรรคหนึง
2.2
ประกันภัยจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริษัทและได้ บนั ทึกไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี &หรือในเอกสารแนบท้ าย
แล้ ว จึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะความคุ้มครองของผู้ได้ รับความคุ้มครองความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาประกันภัยและการเปลียนแปลง
ข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี & รวมทังข้
& อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลียนแปลง
ข้ อความใดๆ ในสัญญา
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง& ของผู้ได้ รับความคุ้มครองซึงเริมต้ นและสิ &นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
ภายใต้ เงือนไขต่อไปนี &
ก. กรณีซื &อตัวt เทียวไปและกลับ

จะคุ้มครองเฉพาะเทียวบินทีผู้เอาประกันภัยใช้ บัตรเครดิตซื &อตัวt เครืองบินเต็มจํานวน โดยความคุ้มครองให้
เริมต้ นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและดําเนินต่อเนืองกันไปจนกระทังผู้เอาประกันภัย
เดินทางกลับถึงทีอยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวันสิ &นสุด
ระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่
& อน (เว้ นแต่จะมีการระบุไว้ เป็ นอย่างอืน ในกรมธรรม์ประกันภัยนี &)
ทังนี
& & สําหรับ ข้ อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินQ เชิงจาก
อุบัตเิ หตุ จะคุ้มครองเฉพาะขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนเครื
& องบินและดําเนินต่อเนืองกันไปจนกระทังผู้เอาประกันภัยลง
จากเครืองบิน รวมถึงคุ้มครองขณะกําลังขึ &นหรือลงหรือโดยสารยานพาหนะสาธารณะซึงจดทะเบียนเพือบรรทุกผู้โดยสาร
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศนันๆ
&
ในระหว่างการเดินทางด้ วย
ข. กรณีซื &อตัวt เทียวเดียว
จะคุ้มครองเฉพาะเทียวบินทีผู้เอาประกันภัยใช้ บตั รเครดิตซื &อตัวt เครืองบินเต็มจํานวน เพือเดินทางออก
จากประเทศไทย หรือเพือเดินทางกลับมาประเทศไทย โดยความคุ้มครองจะเริมต้ นก่อนออกเดินทาง ของเทียวบินนันๆ
& 2
ชัวโมง และสิ &นสุดเมือลงจากเครืองบิน
ทังนี
& & สําหรับข้ อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินQ เชิงจาก
อุบัตเิ หตุ จะคุ้มครองเฉพาะขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนเครื
& องบินและดําเนินต่อเนืองกันไปจนกระทังผู้เอาประกันภัยลง
จากเครืองบินเทียวนันๆ
&
กรณีการโดยสารสายการบินพาณิชย์ ความคุ้มครองจะเริม ณ จุดทีเดินออกพ้ นประตูของตัวอาคารที
พักของสนามบินต้ นทางและสิ &นสุด ณ จุดทีเดินถึงประตูของตัวอาคารทีพักผู้โดยสารของสนามบินปลายทางนันๆ
&
หากผู้ได้ รับความคุ้มครองเข้ ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาการเดินทาง และจําเป็ นต้ องรับการรักษา
อย่างต่อเนืองในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี &จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทังผู้ได้ รับความคุ้มครองออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
2.4 การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้ รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี
จะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบถึงการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วย หรือความสูญเสียหรือเสียหายใดโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีทีมี
การเสียชีวติ ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบทันที เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ว่ามีเหตุจําเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้ งให้ บริ ษัททราบในทันที
ได้ แต่ได้ แจ้ งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ แล้ ว
2.5 การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
2.5.1 กรณีเรี ยกร้องค่าทดแทนเนือ งจากเสียชีวิต
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู้รับประโยชน์ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี &ให้ แก่บริ ษัท ภายใน 30 วัน นับ
จากวันทีผู้ได้ รับความคุ้มครองเสียชีวติ โดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
2.5.1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
2.5.1.2 ใบมรณบัตร
2.5.1.3 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ และ หรือ ประวัติการรักษา
2.5.1.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ

2.5.1.5

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านประทับ "ตาย" ของผู้ได้ รับ ความ

คุ้มครอง
2.5.1.6 สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้ รับความคุ้มครอง และหลักฐานการเดินทาง
2.5.1.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับประโยชน์
2.5.2 กรณีเรี ยกร้องผลประโยชน์ทพุ พลภาพถาวรสิ( นเชิ ง หรื อการสูญเสียอวัยวะ สายตา เนือ งมาจากอุบตั ิ เหตุ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้ รับความคุ้มครองจะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี &ให้ แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจาก
วันทีแพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
2.5.2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
2.5.2.2 ใบรายงานแพทย์ทียืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะประวัตกิ ารรักษา
พร้ อมรูปถ่าย
2.5.2.3 สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้ รับความคุ้มครอง และหลักฐานการเดินทาง
2.5.3 กรณีเรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัย จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี &ให้ แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับ
จากวันทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินกิ โดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
2.5.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
2.5.3.2 ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
2.5.3.3 ใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้ จา่ ย
2.5.3.4 สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และหลักฐานการเดินทาง
ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้ จ่ายต้ องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับ และบริษัทจะคืนต้ นฉบับใบเสร็จทีรับรอง
ยอดเงินทีจ่ายไป เพือให้ ผ้ เู อาประกันภัยไปเรียกร้ องส่วนทีขาดจากผู้รับประกันภัยรายอืน แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ รับ
การชดใช้ จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอืนใด หรือจากการประกันภัยอืนมาแล้ ว ให้ ผ้ เู อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็จ
ทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอืนเพือเรียกร้ องส่วนทีขาดจากบริษัท
2.5.4 กรณีเรี ยกร้องค่าทดแทนเนือ งจากการสูญหาย การสูญเสียหรื อเสียหายของทรัพย์สิน และกรณีอืน ๆ
นอกจากทีไ ด้ระบุไว้ใน ข้อ 2.5.1- 2.5.3
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า พร้ อมทังยื
& นหลักฐาน
ดังต่อไปนี &ให้ แก่บริษัทภายใน 30 วัน โดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
2.5.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
2.5.4.2 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
2.5.4.3 สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือ/และหลักฐานการเดินทาง
2.5.4.4 เอกสารยืนยันความเสียหายต่างๆ จากผู้ทเกี
ี ยวข้ อง
2.5.4.5 เอกสารแสดงราคาค่าเสียหายอืนๆ (ถ้ ามี)
2.5.4.6 เอกสารเรียกร้ องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก (ถ้ ามี)
2.5.4.7 เอกสารอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการเรียกร้ องการสูญหาย สูญเสีย หรือเสียหาย ในครัง& นันๆ
& (ถ้ ามี)

สําหรับข้อตกลงคุม้ ครองความล่าช้าของกระเป๋ าเดิ นทาง ในกรณีทีเกิดความเสียหายขึน& ผู้เอาประกันภัยจะต้ อง
นําส่งเอกสารแสดงความล่าช้ าของสัมภาระของผู้ขนส่งในกรณีทมีี ความล่าช้ าของสัมภาระ
2.5.5 กรณีเรียกร้ องค่าทดแทนเนืองจากข้ อตกลงคุ้มครองการพิทกั ษ์ การซื &อสินค้ าโดยใช้ บตั รเครดิต
เมือเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัยจะต้ องจัดหาข้ อมูล และ
หลักฐานทังหมดที
&
บริษัทหรื อตัวแทนของบริษัทร้ องขอด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง โดยข้ อมูลและหลักฐานดังกล่าวจะต้ องอยู่
ในรูปแบบทีบริษัทกําหนด ซึงในกรณีทเกิ
ี ดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ซึงได้ รับความคุ้มครอง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือผู้เอาประกันภัยจะต้ อง
2.5.5.1 โทรแจ้ งบริษัททันที ทังนี
& &ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้ องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ทีเกิดความเสียหาย หรือ
นับจากวันทีเดินทางกลับถึงประเทศไทย พร้ อมทัง& ส่งเอกสารดังต่อไปนี &
1. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
2. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือ/และหลักฐานการเดินทาง
3. เอกสารยืนยันความเสียหายต่างๆ จากผู้ทเกี
ี ยวข้ อง
4. เอกสารแสดงราคาค่าเสียหายอืนๆ (ถ้ ามี)
5. เอกสารเรียกร้ องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก (ถ้ ามี)
6. เอกสารอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการเรียกร้ องการสูญหาย สูญเสีย หรือเสียหาย ในครัง& นันๆ
& (ถ้ ามี)
7. แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
2.5.5.2 ในกรณีทีมีหน่วยงานรับแจ้ งเกียวกับความเสียหาย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ผู้เอา
ประกันภัยต้ องแจ้ งหน่วยงานทีเกียวข้ องภายใน 48 ชัวโมง หลังจากพบความเสียหาย และขอรับรายงาน เป็ นลายลักษณ์
อักษรเพือทําการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
2.5.5.3 กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนและลงลายมือชือ แล้ วส่งกลับมายังบริษัทโดยเร็ว
ทีสุด พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐาน (รายละเอียดตามทีระบุไว้ ในแบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน) ทังนี
& &ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ต้ องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ทีได้ แจ้ งความเสียหายดังกล่าว
2.5.5.4 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัยต้ องส่งทรัพย์สนิ ทีได้ รับ ความเสียหายและมี
การเรียกร้ องค่าสินไหมมายังทีอยู่บริษัทด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทําให้ สทิ ธิในการเรี ยกร้ องเสียไป หากแสดงให้ เห็นได้ วา่ มีเหตุ
อันสมควรทีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่ได้ สง่ โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ แล้ ว
2.6 การตรวจทางการแพทย์
บริษัทมีสทิ ธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินจิ ฉัยของผู้ได้ รับความคุ้มครองเท่าทีจําเป็ น กับ
การประกันภัยนี & และมีสทิ ธิทาํ การชันสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจําเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้ จ่ายของ
บริษัท
2.7 การจ่ ายค่ าทดแทน

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริษัทได้ รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหาย ที
ครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอืนจะ
จ่ายให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้ องเพือให้ บริษัทชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นไป
ตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั & & จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบริษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาข้ างต้ น บริษัทจะรับผิดชดใช้ ดอกเบี &ย ให้
อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้ องจ่าย ทังนี
& &นับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
หากการรักษาพยาบาลได้ เกิดขึ &นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษัท
จะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้ อตั ราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ในวันทีทีระบุไว้ ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2.8 การชําระเบียQ ประกันภัยและการคืนเบียQ ประกันภัย
2.8.1 เบี &ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันทีโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริมมีผล
บังคับตามวันทีทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
2.8.2 ในกรณีทเป็
ี นความคุ้มครองแบบรายเทียว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจาก
บริษัทได้ ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ วจะไม่มกี ารคืนเบี &ยประกันภัย เว้ นแต่ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยไม่ได้ รับอนุมตั ิ วีซา่
(VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและผู้ได้ รับความคุ้มครองต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบก่อนวันเริมคุ้มครอง
2.8.3 ในกรณีทเป็
ี นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัย
หรือบริษัทต่างสามารถใช้ สทิ ธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขทีระบุไว้ ดงั นี &
2.8.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี &ได้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ า ไม่
น้ อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่ ครัง& สุดท้ าย
ทีแจ้ งให้ บริษัททราบ ในกรณีนี &บริษัทจะคืนเบี &ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ผู้เอาประกันภัย โดย
หักเบี &ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี &ได้ ใช้ บงั คับแล้ วออกตามส่วน
2.8.3.2 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี &ได้
โดยการแจ้ งให้ บริษัททราบเป็ นหนังสือ และมีสทิ ธิได้ รับเบี &ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี &ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี &ได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามอัตราเบี &ยประกันภัยระยะสันตามตารางที
&
ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี &

ตารางอัตราเบียQ ประกันภัยระยะสันQ
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่ เกิน/เดือน)
ร้ อยละของ เบียQ ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขทัวไปและข้ อกําหนดในข้ อนี & ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้ อง
เป็ นการบอกเลิกทังฉบั
& บเท่านัน& ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึงส่วนใดระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัย
ได้
2.9 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมีี ข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรือข้ อเรียกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี & ระหว่างผู้มสี ทิ ธิเรียกร้ อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสทิ ธิเรียกร้ องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ ้ อพิพาทนันโดยวิ
&
ธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยินยอมและให้ ทาํ การวินิจฉัยชี &ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงือนไขบังคับก่ อน
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี & เว้ นแต่ผ้ ถู อื กรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้ รับความ
คุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี ได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วน ตามสัญญาประกันภัยและ
เงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
2.11 สิทธิในการเรียกเงินคืน
ในกรณีทมีี การอนุมตั ิการจ่ายเงิน หรือกรณีทบริ
ี ษัทผู้ได้ รับมอบอํานาจหรือผู้แทนทีได้ รับมอบอํานาจ จากบริษัทที
ได้ รับมอบอํานาจ ได้ จ่ายเงินตามการเรียกร้ องทางการแพทย์โดยทีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทผู้
ได้ รับมอบอํานาจ หรือผู้แทนทีได้ รับมอบอํานาจจากบริษัททีได้ รับมอบอํานาจ มีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกคืนเงินทีจ่ายไปนันจากผู
&
้ เอา
ประกันภัยตามจํานวนทีจ่ายไป
2.12 กฎหมายทีใช้ บังคับ

กรมธรรม์ประกันภัยนี &จะอยูภ่ ายใต้ บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
หมวดที 3 ข้ อยกเว้ นทัวไป
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี Q ไม่ ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ความสูญเสีย หรือความ
เสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกิดขึนQ ในเวลา ดังต่ อไปนี Q
3.1 การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรือการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
3.2 สงคราม การรุ กราน การกระทําทีม่ งุ ร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทําทีม่ งุ ร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่า จะ
ได้ มกี ารประกาศสงครามหรือไม่ กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การทีประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึนQ ต่ อต้ านรั ฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆ ซึงจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรือคงไว้ ซงึ กฎอัยการศึก
3.3 การก่ อการร้ าย
3.4 การแผ่ รังสี หรือการแพร่ กมั มันตภาพรังสีจากเชือQ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อัน
เนืองมาจากการเผาไหม้ ของเชือQ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัว ทางนิวเคลียร์
ซึงดําเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
3.5 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืนใดทีอาจเกิด การ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
3.6 ขณะทีผ้ ูได้ รับความคุ้มครองปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัตกิ ารในสงคราม
หรือปราบปราม
3.7 ขณะทีเกิดขึนQ ณ ประเทศหรืออาณาเขตทียกเว้ นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย (ถ้ ามี)
3.8 ขณะทีเกิดขึนQ บริเวณแท่ นขุดเจาะนําQ มัน หรือเหมืองใต้ ดนิ
3.9 ข้ อห้ ามหรือกฎข้ อบังคับทีออกโดยรั ฐบาลใดๆ หรือการถูกกักกันโดยศุลกากร
หมวดที 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ ข้อบังคับ ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น ข้ อกําหนด เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด และเอกสารแนบท้ าย
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบี &ยประกันภัยทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัย ต้ อง
ชําระ บริษัทตกลงจะให้ ความคุ้มครองตามข้ อตกลงคุ้มครอง ดังต่อไปนี & ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยของข้ อตกลงคุ้มครอง
แต่ละหมวด ซึงระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย

ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินQ เชิงจากอุบัตเิ หตุ
คําจํากัดความเพิมเติมเฉพาะหมวด
ทุพพลภาพถาวรสินQ เชิง
หมายถึง
การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสูญเสียสายตา

หมายถึง

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจํา และอาชีพอืนๆ ได้ โดยสิ &นเชิงตลอดไป
การถูกตัดออกจากร่างกายตังแต่
& ข้อมือ หรือข้ อเท้ า และให้ หมาย
รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้ างต้ นโดยสิ &นเชิง และมีข้อบ่งชี &ทางการแพทย์ชดั เจนว่า ไม่สามารถ
กลับมาใช้ งานได้ อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้ หายได้ ตลอดไป

ความคุ้มครอง
ถ้ าการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบตั ิเหตุทเกิ
ี ดขึ &นอย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึงเกิดขึ &น ใน
ระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนันเมื
& อใดก็ดี บริษัทจะจ่าย ค่า
ทดแทนให้ ดงั นี &
1
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวติ
2
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ &นเชิง และ การทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิงนัน& ได้ เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั เริมทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง
หรือมี ข้ อบ่งชีท& างการแพทย์ชดั เจนว่าผู้ได้ รับความคุ้มครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ &นเชิง
3
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้ างตังแต่
& ข้อมือ หรือเท้ าสอง
ข้ างตังแต่
& ข้อเท้ า หรือสายตาสองข้ าง
4
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
& ข้อมือ และเท้ าหนึง
ข้ างตังแต่
& ข้อเท้ า
5
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
& ข้อมือ และสายตา
หนึงข้ าง
6
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้ าหนึงข้ างตังแต่
& ข้อเท้ า และสายตาหนึงข้ าง
7
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
& ข้อมือ
8
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้ าหนึงข้ างตังแต่
& ข้อเท้ า
9
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึงข้ าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนี &เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน&

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึ &นตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &รวมกันไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย หากบริษัทจ่าย ค่า
ทดแทนตามข้ อตกลงคุ้มครองนี &ยังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ ความคุ้มครองจนสิ &นสุดระยะเวลาการ
เดินทางเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยู่เท่านัน&
ข้ อยกเว้ นเพิมเติมเฉพาะหมวด
การประกันภัยภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี Q ไม่ ค้ มุ ครอง
1. ขณะทีผ้ ูได้ รับความคุ้มครองแข่ งรถหรือแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งส
เก็ต แข่ งโปโล ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่การโดดร่ มเพือรักษาชีวิต) ขณะทีผ้ ูได้ รับความคุ้มครองล่ าสัตว์ ในป่ า
ขณะกําลังขึนQ หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื องร่ อน หรือเล่ นบันจีจQ มั พ์ ปี นหรือ ไต่ เขาที
ต้ องใช้ เครื องมือช่ วย ดํานําQ ทีต้องใช้ ถังอากาศ และเครื องช่ วยหายใจใต้ นําQ
2. ขณะผู้ได้ รับความคุ้มครองกําลังขึนQ หรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมไิ ด้ จดทะเบียน เพือ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
3. ขณะผู้ได้ รับความคุ้มครองกําลังขับขี หรือปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
4. การตังQ ครรภ์ การคลอดบุตร การแท้ งบุตร หรือการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยทีเกียวกับการตังQ ครรภ์ หรือ
การคลอดบุตร
5. ขณะทีผ้ ูได้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะผู้ได้ รับความคุ้มครองก่ ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะทีถกู จับกุม หรือหลบหนี การ
จับกุม
7. การกระทําของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ]สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้ โทษ จนไม่
สามารถครองสติได้
คําว่ า "ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ]สุรา" นันQ ในกรณีท มี กี ารตรวจเลือดให้ ถอื เกณฑ์ ทมี ีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตังQ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึนQ ไป
8. การได้ รับเชือQ โรค ปรสิต เว้ นแต่การติดเชือQ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนําQ ซึงเกิดจากบาดแผล ทีได้
รับมาจากอุบัตเิ หตุ
9. ความผิดปกติของจิตใจหรือระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
10. ผู้ได้ รับความคุ้มครองปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นผู้ทดสอบยานพาหนะใดๆ หรือได้ รับจ้ างแรงงานหรือปฏิบัตหิ น้ าทีใน
เหมืองแร่ นอกชายฝั ง หรือถ่ ายภาพทางอากาศ ดูแลรักษาวัตถุระเบิด

ข้ อตกลงคุ้มครอง
2. ค่ ารักษาพยาบาล เนืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
คําจํากัดความเพิมเติมเฉพาะหมวด
ค่ ารักษาพยาบาล
หมายถึง

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

ความจําเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง

ค่ าใช้ จ่ายทีจาํ เป็ น

หมายถึง

ค่าใช้ จา่ ยทีผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายไปจริงสําหรับ การรักษาพยาบาล
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย ค่าแพทย์ทมีี ใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลป์ ตามกฎหมาย ค่าศัลยแพทย์ ค่านางพยาบาล ค่าโรงพยาบาล
และ/หรือค่าบริการรถพยาบาล เพือการรักษา ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์
ค่ารักษาพยาบาล รวมทัง& ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าเช่า
รถพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในทีนี &ไม่ให้ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที
เกียวกับฟั น หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาอันจําเป็ นต่อการ
ออกเสียง ตามธรรมชาติเว้ นแต่เกิดจากอุบตั เิ หตุ และไม่ให้ รวมถึง
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทีเป็ นค่าใช้ จ่ายการเคลือนย้ ายเพือการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน และค่าใช้ จา่ ยในการส่งศพกลับประเทศ (ถ้ ามี)
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ทีเป็ น
สากล และนํามาซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผู้ป่วยตาม ความ
จําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้ องกับข้ อสรุปจากประวัติ
การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออืนๆ (ถ้ ามี)
การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีมีเงือนไข ดังนี &
(1) ต้ องสอดคล้ องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะ การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยของผู้รับบริการ
(2) ต้ องมีข้อบ่งชี &ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน เวช
ปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้ องมิใช่เพือความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัว
ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้ บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้ องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
ทีเหมาะสม ตามความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
ของผู้รับบริการนันๆ
&
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ นเมือเทียบกับ
การให้ บริการทีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก

เรียกเก็บกับผู้ป่วยทัวไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก ซึงผู้เอาประกันภัยเข้ ารับการรักษานัน&
สภาพทีเป็ นมาก่ อน เอาประกันภัย(Pre-existing condition)
หมายถึง โรค (รวมทังโรคแทรกซ้
&
อน)
อาการหรือความผิดปกติทเกิ
ี ดขึ &นกับผู้เอา
ประกันภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวันทีความ
คุ้มครองตามdรมธรรม์ประกันภัยนี &จะมีผล
บังคับ ซึงมีนยั สําคัญเพียงพอทีทําให้ บคุ คล
ทัวไปพึงแสวงหาการวินจิ ฉัยดูแลหรือรักษา
หรือทําให้ แพทย์พงึ ให้ การวินจิ ฉัย ดูแลหรือ
รักษา
ความคุ้มครอง
หากผู้เอาประกันภัยได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรือเจ็บป่ วยทีเกิดขึนอย่
& างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้
ซึงเกิดขึ &นในระหว่างการเดินทาง จนเป็ นเหตุให้ ต้องได้ รับการรักษาพยาบาล ไม่วา่ จะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นและสมควรซึงเกิดขึ &นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ น ทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจํานวนเงินทีต้ องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ ใน
หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
ทังนี
& & หากผู้เอาประกันภัยมีความจําเป็ นต้ องได้ รับการติดตามผลการรักษาต่อเนืองในประเทศไทยหลังจาก ทีกลับ
จากการเดินทาง การเข้ ารับการรักษาพยาบาลจะต้ องกระทําภายใน 12 ชัวโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และจํานวน
เงินสูงสุดทีบริษัทจะชดใช้ สาํ หรับการรักษาพยาบาลทีเกิดขึนในประเทศไทยนี
&
&ไม่เกินร้ อยละ10 ของจํานวน เงินเอา
ประกันภัย หรื อไม่เกิน 7 วัน แล้ วแต่จํานวนเงินใดจะน้ อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงือนไขในวรรคนี &จะไม่นาํ มาใช้ ในกรณีทีผู้
เอาประกันภัยได้ รับอุบตั เิ หตุและจําเป็ นต้ องเคลือนย้ ายมาทีประเทศไทยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามข้ อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลือนย้ ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้ ายกลับประเทศ (ถ้ ามี)
ค่าใช้ จา่ ยทีคุ้มครอง มีดงั ต่อไปนี &
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้ นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้ จ่าย ใน
การแยก จัดเตรียม และวิเคราะห์เพือการให้ โลหิต หรื อส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร และพยาธิวิทยา
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพเิ ศษอืนๆ รวมถึงค่าแพทย์อา่ นผล ค่าใช้ จ่ายในการใช้ หรือให้ บริการ
อุปกรณ์ของใช้ และเครืองมือทางการแพทย์ นอกห้ องผ่าตัด วัสดุสิ &นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้ องผ่าตัด และ
อุปกรณ์ในห้ องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้ างพยาบาลพิเศษระหว่างทีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมในฐานะผู้ป่วยใน
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน สําหรับการเคลือนย้ ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้ วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจําเป็ นทางการแพทย์

4. ค่ายากลับบ้ าน ตามความจําเป็ นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้ องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้ องผู้ป่วยเดียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารทีโรงพยาบาลจัดให้ สาํ หรับ
ผู้ป่วย และค่าการพยาบาลประจําวัน
ข้ อยกเว้ นเพิมเติมเฉพาะหมวด
การประกันภัยภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี Q ไม่ ค้ มุ ครอง
1. ขณะทีผ้ เู อาประกันภัยแข่ งรถหรือแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต
แข่ งโปโล ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือรั กษาชีวติ ) ขณะทีผ้ เู อาประกันภัยล่ าสัตว์ ในป่ า ขณะ
กําลังขึนQ หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื องร่ อน หรือเล่ นบันจีจQ ัมพ์ ปี นหรือไต่เขา ทีต้อง
ใช้ เครืองมือช่ วย ดํานําQ ทีต้องใช้ ถงั อากาศ และเครื องช่ วยหายใจใต้ นําQ
2. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนQ หรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมไิ ด้ จดทะเบียน เพือ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
3. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี หรือปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
4. การตังQ ครรภ์ การคลอดบุตร การแท้ งบุตร หรือการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยทีเกียวกับการตังQ ครรภ์ หรือ
การคลอดบุตร
5. ขณะทีผ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะทีถกู จับกุม หรือหลบหนี การ
จับกุม
7. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ]สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถ
ครองสติได้
คําว่ า "ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ]สุรา" นันQ ในกรณีท มี กี ารตรวจเลือดให้ ถอื เกณฑ์ ทมี ีระดับแอลกอฮอล์ ใน
เลือด ตังQ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึนQ ไป
8. การได้ รับเชือQ โรค ปรสิต เว้ นแต่ การติดเชือQ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนําQ ซึงเกิดจากบาดแผล ที
ได้ รับมาจากอุบัตเิ หตุ
9. สภาพทีเป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition)
10. โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (AIDS) หรือการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยซึงพบเมือปรากฏอาการของ HIV และ
โรคทีสัมพันธ์ กบั HIV
11. ความผิดปกติของจิตใจหรือระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
12. ผู้เอาประกันภัยปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นผู้ทดสอบยานพาหนะใดๆ หรือได้ รับจ้ างแรงงานหรือปฏิบัตหิ น้ าที ใน
เหมืองแร่ นอกชายฝั ง หรือถ่ ายภาพทางอากาศ ดูแลรั กษาวัตถุระเบิด
13. กามโรค หรือโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
14. การรั กษาหรือการผ่ าตัดแปลงเพศหรือขลิบอวัยวะเพศ
15. การรั กษาซึงเกิดจากอาการจิตเสือม อาการทางจิต เครียด กระวนกระวาย หรืออาการซึมเศร้ า
16. การรั กษาโรคอ้ วน การลดหรือเพิมนําQ หนัก
17. การทําศัลยกรรม เว้ นแต่ เป็ นการศัลยกรรมทีจาํ เป็ นต้ องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิดอุบัตเิ หตุเพือให้
อวัยวะดังกล่ าวสามารถกลับมาทํางานได้ อย่ างเดิม
18. การตรวจร่ างกายตามปกติและ/หรือการตรวจร่ างกายทีไม่ อยู่ในความหมายของการเจ็บป่ วย

19. เมือการเดินทางของผู้เอาประกันภัยเป็ นไป โดยฝ่ าฝื นคําแนะนําของแพทย์
20. สําหรับค่ าใช้ จ่ายเกียวกับฟั นและดวงตา เว้ นแต่ เกิดขึนQ และเป็ นผลมาจากอุบัตเิ หตุ
21. การเดินทางเพือวัตถุประสงค์ ในการรับการรักษาพยาบาล การบริการ หรือการผ่ าตัดเกียวกับการ
บาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วยอันเกิดขึนQ เพือหวังผลกําไรจากกรมธรรม์ ประกันภัย
22. อวัยวะเทียมทุกชนิด อุปกรณ์ เทียมทุกชนิดได้ แก่ คอนแทคเลนส์ ฟั นปลอม ไม้ เท้ า แว่ นตา เครื องช่ วยฟั ง
เครืองช่ วยการพูด เครืองกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ อนื

ข้ อตกลงคุ้มครอง
3. การเดินทางล่ าช้ า
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ ข้อกําหนดของเงือนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากตารางการบินของผู้เอาประกันภัยต้ องล่าช้ าออกไปจากกําหนดการเดินทางตามปกติ ทีระบุไว้ ในตาราง
การบินเป็ นเวลาเกินกว่า...4... ชัวโมงติดต่อกัน เพราะสภาพอากาศเลวร้ าย จนไม่สามารถเดินทางได้ ความผิดพลาดของ
อุปกรณ์การบิน หรือการประท้ วง หรือการนัดหยุดงานของลูกจ้ างผู้ประกอบการขนส่งทางเครืองบิน หรือของท่าอากาศยาน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าทีพักหรือโรงแรมเพือค้ างคืน รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน กับที
พักหรือโรงแรม ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมทีจําเป็ นตามทีได้ จ่ายไปจริงอันเนืองมาจากการเดินทางล่าช้ าดังกล่าว ทีผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเรียกร้ องเอาได้ จากผู้ขนส่งหรือการรับประกันภัยประเภทอืน ทังนี
& & ค่าทดแทนดังกล่าว จะไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยต่อทุกๆ .....4..... ชัวโมง และรวมกันสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อการเดินทางทีระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเพิมเติมเฉพาะหมวด
การประกันภัยภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี Q ไม่ ค้ มุ ครองค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกิดจากการเดินทางล่ าช้ า
หากจุดทีออกเดินทางคือ ประเทศไทย
ข้ อตกลงคุ้มครอง
4. ความล่ าช้ าของกระเป๋าเดินทาง
คําจํากัดความเพิมเติมเฉพาะหมวด
กระเป๋ าเดินทาง
หมายถึง

ความคุ้มครอง

กระเป๋ าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยทีนําไป หรือซื &อเพิม
เพือใช้ สว่ นตัวในระหว่างการเดินทาง ยกเว้ นกระเป๋ าทีมีลกั ษณะไม่ใช่
กระเป๋ าเดินทาง ได้ แก่ กระเป๋ าสตางค์ กระเป๋ าถือ เป้ เดินทาง และ
กระเป๋ าทีมีลกั ษณะการใช้ โดยทัวไปมิใช่อย่างกระเป๋ าเดินทาง

การประกันภัยนี &คุ้มครองในกรณีกระเป๋ าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้ าในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
เนืองจากความผิดพลาดของผู้ขนส่งเป็ นเวลาเกินกว่า....4... ชัวโมงติดต่อกัน ภายหลังจากทีผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมาย
ปลายทางทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยตามเวลาท้ องถิน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้ จ่ายในการซื &อเสื &อผ้ า เครืองแต่งตัวหรือเครืองนุง่ ห่มทีจําเป็ นเร่งด่วน ของ
ผู้เอาประกันภัยตามทีได้ จ่ายไปจริงอันเนืองมาจากการความล่าช้ าของกระเป๋ าดังกล่าวทีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
เรียกร้ องเอาได้ จากผู้ขนส่ง หรือการรับประกันภัยประเภทอืน ทังนี
& & ค่าทดแทนดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อ
ทุกๆ .....4..... ชัวโมง และรวมกันสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อการเดินทางทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้ องค่าชดเชยในความล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง หากได้ รับความคุ้มครองจาก
ข้ อตกลงคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทาง (ถ้ ามี)
ในเหตุการณ์เดียวกันพร้ อมกันได้
ข้ อยกเว้ นเพิมเติมเฉพาะหมวด
กระเป๋า และ/หรือ สัมภาระส่ วนตัว ซึงส่ งตามใบตราส่ ง หรือใบส่ งสินค้ าทางอากาศ
ข้ อตกลงคุ้มครอง
5. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์ สินส่ วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
คําจํากัดความเพิมเติมเฉพาะหมวด
กระเป๋าเดินทาง
หมายถึง

ทรัพย์ สนิ ส่ วนตัว

หมายถึง

กระเป๋ าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยทีนําไป หรือซื &อเพิม เพือ
ใช้ สว่ นตัวในระหว่างการเดินทาง ยกเว้ นกระเป๋ าทีมีลกั ษณะไม่ใช่
กระเป๋ าเดินทาง ได้ แก่ กระเป๋ าสตางค์ กระเป๋ าถือ เป้ เดินทาง และ
กระเป๋ าทีมีลกั ษณะการใช้ โดยทัวไปมิใช่อย่างกระเป๋ าเดินทาง
ทรัพย์สนิ ของผู้ได้ รับความคุ้มครองทีนําติดตัวไปด้ วยในการเดินทาง
ซึงถูกเก็บรักษาไว้ ในกระเป๋ าเดินทางอย่างมิดชิดและทีมิได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อยกเว้ น

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ ข้อกําหนดของเงือนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากเกิดการสูญหายหรื อเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทาง ของผู้
เอาประกันภัยจากความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋ าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ ายกระเป๋ าเดินทาง ของพนักงาน
โรงแรม
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้ จ่ายในการซื &อเสื &อผ้ า เครืองแต่งตัวหรือเครืองนุง่ ห่มทีจําเป็ นเร่งด่วน และมี
เหตุผลทีเกิดขึนภายใน
&
...5..... วัน (บริษัทกําหนดได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วัน) นับจากวันทีสูญเสียหรือเสียหายนัน& ทีผู้เอา

ประกันภัยทีได้ จ่ายไปจริงและไม่สามารถเรียกร้ องเอาได้ จากผู้ขนส่ง โรงแรมหรือสถานทีพักของผู้เอาประกันภัย หรือการรับ
ประกันภัยประเภทอืน แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยแต่ละรายการและต่อการเดินทางทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย
ทังนี
& & หากกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรัพย์สนิ ส่วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทางสูญหายหรือเสียหายภายหลัง จาก
การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนในข้ อตกลงคุ้มครองนี &หักด้ วยความรับผิดส่วนแรก และจํานวนเงิน
ทีบริษัทต้ องจ่ายในข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง (ถ้ ามี)
เงือนไขเพิมเติมเฉพาะหมวด
ในกรณีทมีี การจ่ายค่าทดแทนสําหรับการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี &แล้ ว บริษัทอาจเข้ ารับช่วงสิทธิทีผู้เอาประกันภัยจะพึงเรี ยกร้ องเอาจากบุคคลหรือนิติบคุ คลอืน และผู้เอา
ประกันภัยจะออกและลงนามในเอกสารใดๆ ซึงจําเป็ นต่อการให้ รับช่วงสิทธิดงั กล่าว และจะไม่กระทํา การใดๆ อันเป็ น
ผลกระทบต่อสิทธิดงั กล่าวนัน&
ข้ อยกเว้ นเพิมเติมเฉพาะหมวด
ความคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระหรือทรัพย์ สนิ ส่ วนตัวภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี Q
ไม่ รวมถึงการสูญหายหรือเสียหาย หรือทรัพย์ สนิ ดังต่ อไปนี Q
1. สัตว์ ยานพาหนะทีเดินด้ วยเครืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบยานพาหนะนันQ ด้ วย) รถจักรยานยนต์ เรือ
รถยนต์ ยานพาหนะอืนใด สกีหมิ ะ ของใช้ ในบ้ าน โบราณวัตถุ เครืองคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบ
และโปรแกรมข้ อมูล) เครืองประดับมีค่า เช่ น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครืองทอง เครืองเงินทังQ ปวง คอนแทค
เลนส์ เก้ าอีมQ ลี ้ อสําหรับคนพิการ ฟั นปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสาร ตัuวเงิน ธนบัตร เหรียญ
กษาปณ์ ของทีระลึก หรือนําQ หอม หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอืนๆ เช่ น กรีนการ์ ด วีซ่า
2. การสูญเสียหรือเสียหายทีมสี าเหตุจากการสึกกร่ อน การเสือมสภาพทีละน้ อย แมลงกัดกิน สัตว์ ทชี อบ
ทําลายพืช เช่ น หนู การเสือมสภาพในตัวเอง ความบกพร่ องของเครืองใช้ ไฟฟ้าหรือเครืองจักร หรือความ
เสียหายทีเกิดขึนQ เนืองจากกระบวนการดําเนินการโดยผู้ได้ รับความคุ้มครองเพือการซ่ อมแซม การแก้ ไข
เปลียนแปลงใดๆ การทําความสะอาด การทําให้ คนื สู่สภาพ หรือการดัดแปลง การแก้ ไขทรัพย์ สินใดๆ
3. การสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณ์ ทเี ช่ า หรือให้ เช่ า
4. ความสูญเสียหรือเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการถูกริบหรือการยึดทรัพย์ สนิ หรือการกักกันทรัพย์ สนิ
ภายใต้ กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์ สนิ โดยรัฐบาล การขนส่ งสินค้าผิดกฎหมาย หรือการกระทําอืนใด ที
ขัดต่ อกฎหมาย
5. การสูญเสียหรือเสียหายต่ อทรัพย์ สนิ ทีได้ รับการชดใช้ จากแหล่ งอืน ได้ แก่ ทรัพย์ สนิ ทีเอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ ประกันภัยอืน การได้ รับการชดใช้ จากบริษัทรับจ้ างขนส่ ง หรือโรงแรม
6. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยทีส่งไปล่ วงหน้ า หรือของทีระลึก และ
สิงของทีส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือส่ งทางเรือ โดยมิได้ ไปด้ วยกันกับผู้เอาประกันภัย
7. การสูญหายหรือเสียหายของสินค้ า หรือตัวอย่ างสินค้ า
8. การสูญหายหรือเสียหายของข้ อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่ นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรือสิง
อืนใดในทํานองเดียวกัน

9. การสูญหายหรือเสียหายต่ อทรัพย์ สินในขณะทีผ้ เู อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติ โรคเส้ นประสาท วิกลจริต
10. การแตกหรือการขูดขีดของกระจก (ในรูปภาพหรือสิงอืน) เซรามิค หินอ่ อน เครืองปั Qนดินเผา หรือของ
แตกหักง่ ายอืนๆ
ข้ อตกลงคุ้มครอง
6. การพิทักษ์ ทรัพย์ สนิ ทีซอื Q และชําระด้ วยบัตรเครดิต
คําจํากัดความเพิมเติมเฉพาะหมวด
ราคาซือQ
หมายถึง
ราคาทีชําระเป็ นค่าสินค้ าทีอยูใ่ นความคุ้มครอง (รวมถึงภาษี และ
ค่าธรรมเนียมทังหมด)
&
อุบัตเิ หตุ
หมายถึง
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึ &นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่างกายและ ทํา
ให้ เกิดผลทีผู้เอาประกันภัย มิได้ เจตนาหรือมุง่ หวัง
การลักทรัพย์
หมายถึง
การเอาทรัพย์ของผู้อืนหรือทีผู้อนเป็
ื นเจ้ าของรวมอยูด่ ้ วยไป โดย
ทุจริ ต
การชิงทรัพย์
หมายถึง
การลักทรัพย์โดยใช้ กําลังประทุษร้ ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนันจะใช้
&
กําลังประทุษร้ ายเพือ
1. ให้ ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นนไป
ั & หรือ
2. ให้ ยืนให้ ซงทรั
ึ พย์นนไว้
ั & หรือ
3. ยึดถือเอาทรัพย์นนไว้
ั & หรือ
4. ปกปิ ดการกระทําความผิดนัน& หรือ
5. ให้ พ้นจากการจับกุม
การปล้ นทรัพย์
หมายถึง
การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทําความผิดตังแต่
& 3 คนขึ &นไป
ความคุ้มครอง
หากทรัพย์สนิ ทีซื &อด้ วยบัตรเครดิตในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง ได้ รับความเสียหายจากไฟไหม้ หรือจาก
อุบตั ิเหตุทไม่
ี รวมกรณีตกหล่น หรื อการถูกลักทรัพย์ทีปรากฎร่องรอยชัดเจน ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ภายในระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันทีซื &อทรัพย์สนิ นัน& บริษัทจะคุ้มครองการซ่อมแซม หรือการเปลียนทรัพย์สนิ หรือการชดเชยเงินค่าเสียหาย อย่าง
ใดอย่างหนึงตามดุลยพินจิ ของบริษัทให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย ทังนี
& & สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย ต่อการเดินทางแต่ละครัง& และต่อปี สําหรับแต่ละบัญชีบตั รเครดิต ทังนี
& & เฉพาะใน
กรณีทรัพย์สนิ ทีซื &อมาและชําระด้ วยบัตรหลักเท่านัน&
อนึง ทรัพย์สนิ ทีได้ รับความคุ้มครองนี & หมายถึง ของใช้ สว่ นตัวหรือของใช้ ภายในบ้ านซึงเป็ นของใหม่ ซึงไม่
รวมถึง
1.สินค้าทีซื &อมาเพือใช้ ในกิจการค้ า ประโยชน์ในการทําธุรกิจ หรือเพือนํามาขายต่อ
2.พืช หรือสัตว์ทีมีชีวิต
3.คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ หรื อทรัพย์สนิ ทีจับต้ องไม่ได้
4.เงินสด หรือสิงมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช็คเดินทาง ตัวt เงินหรือตราสารทีเปลียนมือได้

5.บริโภคภัณฑ์ หรือสินค้ าทีบูดเน่าได้ เช่น อาหาร ยารักษาโรค นํ &ามัน แก๊ ส เป็ นต้ น
6.ยานพาหนะทุกชนิด ทังที
& ขับเคลือนด้ วยเครืองยนต์หรือไม่ก็ตาม เช่น เรือ รถยนต์ เรือยนต์ เครืองบิน รวมทัง&
อุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะทุกชนิด
7.สินค้ามือสอง วัตถุโบราณ
8.สินค้าผิดกฎหมาย
9.อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น บ้ าน ทีดิน
10.อัญมณี นาฬกิ า โลหะและอัญมณีมีคา่
11. อุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ พกพา หรืออุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
เงือนไขเพิมเติมเฉพาะหมวด
การรับประกันนี &เป็ นส่วนเพิมเติมและมิได้ แทนทีการประกันภัยอืนซึงคุ้มครองทรัพย์สนิ ส่วนตัว จากความ
เสียหาย การรับประกันภัยนี &จะชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผ้ เู อาประกันภัยเฉพาะในส่วนทีความเสียหายนัน& ยังมิได้ รับการชดใช้
โดยการรับประกันภัยใดๆ และภายใต้ ข้อตกลงและเงือนไขทีระบุไว้ ณ ทีนี &
ความรับผิดทังหมดของบริ
&
ษัทในทรัพย์สนิ แต่ละรายการทีได้ รับความคุ้มครองภายใต้ การประกันภัยนี & จะต้ องไม่
เกินราคาซื &อทังหมด
&
(รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียม) ทีปรากฎอยูใ่ นใบเรียกเก็บเงิน (statement) ของ ผู้เอาประกันภัยหรือ
ใบเสร็จรับเงินจากร้ านค้ าทีซื &อมา สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินตามทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรอง
ประกันภัย
สําหรับทรัพย์สนิ ทีมีการชําระเงินด้ วยบัตรเครดิตเพียงบางส่วน ความรับผิดทังหมดจะจํ
&
ากัดเพียงส่วนทีมีการ
ชําระด้วยบัตรเครดิตเท่านัน&
บริษัทอาจเลือกทีจะชดใช้ โดยการซ่อมแซม หรือเปลียนสินค้ าทีมีเป็ นคูห่ รือชุดทีเกิดความเสียหาย หรือชดใช้ ราคา
ทีซื &อมาเป็ นคู่หรือทังชุ
& ดแก่ผ้ เู อาประกันภัย ทังนี
& &ขึ &นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยมีเงือนไขว่า ของดังกล่าวไม่
สามารถใช้ โดยแยกชิ &นเดียวได้ และไม่สามารถเปลียนชิ &นเดียวได้
บริษัทจะไม่ชดใช้ สาํ หรับความเสียหายส่วนแรกทีผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบเอง เป็ นจํานวนเงิน 1,000
บาทแรก หรือ 10% ของราคาซื &อต่อชิ &นแล้ วแต่จํานวนใดจะมากกว่า
บริษัทจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี & หากในวันทีซื &อสินค้ าหรือในวันทีเกิด ความ
สูญเสียหรือเสียหายนันปรากฏว่
&
าบัตรเครดิตถูกยกเลิก
ข้ อยกเว้ นเพิมเติมเฉพาะหมวด
1. การประกันภัยนี &จะไม่ค้ มุ ครองความเสียหายของทรัพย์สนิ อันเกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี &
ก) นํ &าท่วมและแผ่นดินไหว
ข) การสึกหรอ ความเสือมสภาพ หรือการฉีกขาดเนืองจากการใช้ ตามปกติ แมลงกัดกิน ปฏิกิริยาของแสง
หรือความร้ อน บรรยากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (ยกเว้ นฟ้ าผ่า) การปนเปื อ& นกัมมันตภาพรังสี
ค) ความเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพร่องของตัวสินค้ าเอง
2. การประกันภัยนี &จะไม่ค้ มุ ครองความเสียหายดังต่อไปนี &

ก) ความเสียหายในทรัพย์สนิ ในกรณีทผูี ้ เอาประกันภัยได้ ทรัพย์นนมาโดยทุ
ั&
จริต หรือโดยวิธีการอืนๆ ทีผิด
กฎหมาย หรื อเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
ข) ทรัพย์สนิ ทีเสียหายเป็ นทรัพย์สนิ ทีถูกทิ &งไว้ ในทีสาธารณะโดยไม่มีผ้ ดู แู ล
ค) ทรัพย์สนิ ใดๆ ทีซื &อและถูกจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางโดยผู้รับขนส่งทางบก ทางนํ &า หรือทางอากาศ
เว้ นแต่ทรัพย์สนิ นันจะถู
& กนําไปกับผู้ได้ รับความคุ้มครองในกระเป๋ าทีนําติดตัวไป
ง) ความเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเป็ นผลจากการใช้ ทไม่
ี ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์การใช้ งานหรือใช้ งาน ผิด
ประเภทโดยผู้เอาประกันภัย
จ) การสูญหายจากการลักทรัพย์ ขโมย ฉกชิง วิงราว ทีไม่สามารถพิสจู น์ได้ การลืมหรือการสูญหาย ทีเป็ น
ผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัย

