
 

กรมธรรม์ประกนัภยัการเดนิทางไปต่างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger” (ขายผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ (Online)) 

Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel (Online)) 

(Lion Care) 

 โดยการเชือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึงเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยันี และเพือเป็นการตอบแทนเบีย

ประกนัภยัทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตเ้งือนไขและขอ้กาํหนดทวัไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี 

หมวดท ี1 คําจาํกดัความ 

ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมาย

เดียวกนัทงัหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั ตารางผลประโยชน์ เงือนไขและขอ้กาํหนดทวัไป 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงั

กรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารสรุปสาระสําคญั เงือนไขและขอ้กาํหนดทวัไป 

ความคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกันภยั ซึงถือเป็นส่วนหนึงแห่ง

สญัญาประกนัภยั 

2 บริษทั หมายถึง บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

3 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/

หรือใบรับรองประกนัภยันี ซึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพือประโยชน์ของผูเ้อา

ประกนัภยั    

4 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภยันี และ/หรือ 

เอกสารแนบ ซึงเป็นบุคคลทีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี    

5 ระยะเวลาเอาประกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาตังแต่เริมความคุ้มครองจนกระทงัเวลาทีกรมธรรม์ประกันภยัสินสุด

ความคุม้ครอง ตามทีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

6 อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทาํใหเ้กิดผลทีผูเ้อา

ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุง่หวงั   

7 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซึงเกิดขึนโดยเอกเทศ และ

โดยอิสระจากเหตุอืน 

8 การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการติดโรคทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 

9 การบาดเจ็บสาหสั                

การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง 9.1 ในกรณีของผูเ้อาประกันภัย หมายถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย

รุนแรงซึงต้องการการรักษาจากแพทย์ และจะมีผลทําให้ผูเ้อาประกันภัย

ไดรั้บการรับรองจากแพทยว่์าไม่สามารถเดินทางต่อไปไดต้ามกาํหนดการ

เดินทางเดิม  

9.2 ในกรณีของญาติสนิท หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง 

ซึงไดรั้บการรับรองจากแพทย์ว่าเป็นอนัตรายแก่ชีวิต และมีผลทาํให้ผูเ้อา

ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางต่อไปไดต้ามกาํหนดการเดินทางเดิม  

10 ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังของผูเ้อาประกันภัยทีไดรั้บความคุ้มครองซึง

เริมตน้และสินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั  

10.1 กรณีเดนิทางไปกลับ (Round Trip) 

ความคุ้มครองให้เริมตน้ตงัแต่ผูเ้อาประกันภยัเดินทางออกจากทีอยู่อาศยั

เพือการเดินทางนัน หรือก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย 2 

ชวัโมง ทงันีแลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึนทีหลงั และดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงัผู ้

เอาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงทีอยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชวัโมง

Round Trip Round Trip 



 

2/52 
 

นับแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวนัสินสุดระยะเวลาเอาประกันภัย 

แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืนในกรมธรรม์

ประกนัภยันี 

10.2 กรณีเดนิทางไปหรือกลบัเพียงอย่างเดยีว (One – way) 

ความคุ้มครองให้เริมตน้ตงัแต่ผูเ้อาประกันภยัเดินทางออกจากทีอยู่อาศยั

เพือการเดินทางนัน หรือก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย 2 

ชวัโมง ทงันีแลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึนทีหลงั และดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงั

ครบ …2... ชวัโมงหลงัจากทีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ณ จุดที

ลงจากยานพาหนะทีผูเ้อาประกนัภยัใชเ้ดินทาง หรือจนกระทงัวนัสินสุดระยะเวลา

เอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืนใน

กรมธรรมป์ระกนัภยันี 

ทงันีการเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนัน ให้ถือ

การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมืองโดยถูกตอ้งทุกขนัตอนแลว้เป็นสาํคญั   

10.3 การขยายระยะ เวลาการเดิน ท าง : หาก ผู ้เ อาปร ะกันภัย เข้า รับกา ร

รักษาพยาบาลในช่วงเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและจาํเป็นตอ้งรับการ

รักษาอยา่งตอ่เนืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยันีจะขยายความคุม้ครอง

ไปจนถึงวนัทีบริษทั หรือบริษทัทีได้รับมอบอาํนาจพิจารณาว่าผูเ้อาประกันภัย

สามารถออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเดินทางกลบับา้น

หรือภูมิลาํเนาได้ ทังนีบริษัทจะจํากัดความรับผิดสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอา

ประกนัภยัทีไดร้ะบุไวที้หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

11 ผูข้นส่งสาธารณะ หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนาํทีไดรั้บอนุญาตประกอบการจาก

หน่วยงานของรัฐบาลทีถูกตอ้งตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่งผูโ้ดยสาร 

โดยมีค่าตอบแทนตามเส้นทางทีไดก้าํหนดไวแ้น่นอนและเป็นเส้นทางตามปกตินิยม 

12 แพทย ์ หมายถึง ผูที้สาํเร็จการศึกษาไดร้ับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดขึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้ง

จากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถินที

ใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม   

13 พยาบาล หมายถึง ผูที้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

14 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน

และมีองค์ประกอบทางดา้นสถานทีทีมีจาํนวนบุคลากรทางการแพทยที์เพียงพอ

ตลอดจนการจดัการให้บริการทีครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องสําหรับการ

ผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม

กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ 

15 ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท้ีจาํเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชวัโมง ซึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการ

วินิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชีซึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละ

ในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนันๆ และ

ใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชวัโมง 

16 สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน

และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม

กฎหมายของอาณาเขตนนั ๆ 

17 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัทีไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย ดาํเนินการโดยแพทยใ์ห้
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ทาํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

18 ภูมิลาํเนา หมายถึง ประเทศทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบวา่ผูเ้อาประกนัภยัมีสัญชาตินนัๆ 

19 ญาติสนิท หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั ผูที้เป็น

ผูดู้แล ผูถู้กดูแลตามกฎหมาย ปู่ ย่า ตา ยายของผูเ้อาประกนัภยั และบิดา มารดาของ 

คู่สมรส   

20 

 

ผูใ้กลชิ้ดในทางธุรกิจ หมายถึง 20.1 บุคคลทีเกียวขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัในการทาํธุรกิจ (ไม่ใช่ลูกจา้งของผูเ้อา

ประกนัภยั) ทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีต่อเนืองกบัผูเ้อาประกนัภยั และมี

การพึงพาทางธุรกิจซึงกนัและกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

20.2 บุคคลทางธุรกิจทีร่วมเดินทางไปกับผูเ้อาประกนัภยัดว้ยจุดหมายเดียวกนัและ

จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั หรือ 

20.3 ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 

21 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัทีเป็นสากล และนาํมาซึง

แผนการรักษาทีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้ง

กบัขอ้สรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตรหรือ

อืนๆ (ถา้ม)ี 

22 ความจาํเป็นทาง

การแพทย ์

หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ทีมีเงือนไข ดงันี 

22.1   ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 

22.2   ตอ้งมีขอ้บ่งชีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 

22.3   ตอ้งมิใช่เพือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ 

หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

22.4   ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยทีเหมาะสม 

ตามความจาํเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการนันๆ 

23 ค่ า ใช้จ่ า ย ที จํา เ ป็น แ ล ะ

สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีควรจะเป็นเมือเทียบกบัการใหบ้ริการ

ของโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกทีเรียกเก็บกบัผูป่้วย

ทวัไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึงผูเ้อาประกนัภยั

เขา้รับการรักษานนั 

24 สภาพทีเป็นมาก่อน 

การเอาประกนัภยั 

หมายถึง โรค (รวมทงัโรคแทรกซอ้น) อาการ หรือ ความผดิปกติทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั

ภายใน 24 เดือน ก่อนวนัทีความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะมีผลบงัคบั

ซึงมีนัยสําคญัเพียงพอทีทาํให้บุคคลทวัไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรือรักษา 

หรือทาํใหแ้พทย ์พึงใหก้ารวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา 

25 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (AcquiredImmune Deficiency Syndrome) ซึงเกิดจากการติด

เชือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชือจุลชีวภาพ เนืองอกร้ายแรง 

(Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจบ็ป่วยใดๆ ซึงโดยผลการตรวจ

เลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การ

ติดเชือจุลชีวภาพ ใหร้วมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเชือทีทาํให้เกิดโรคปอดบวมหรือ

ปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชือทีทาํให้เกิดโรคลาํไส้อกัเสบ

หรือเรือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชือไวรัส (Virus) และ/หรือ เชือราที

แพร่กระจายอยู่ทัวไป (Disseminated Fungi Infection) เนืองอกร้ายแรง 

(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเนืองอก Kaposi’s Sarcoma 

เนืองอกเซลลน์าํเหลืองทีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
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Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืนๆ ซึงเป็นทีรู้จกัในปัจจุบนันีว่าเป็นอาการ

ของภูมิคุม้กนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึงเป็น

สาเหตุทีทาํให้คนทีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค

ภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชือไวรัส HIV(Human Immunodeficiency 

Virus) โรคทีทาํให้เยือสมองเสือม(Encephalopathy Dementia) และการระบาด

ของเชือไวรัส 

26 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึงใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทน หรือทีเกียวเนืองกบัองค์กรใด 

หรือรัฐบาลใด ซึงกระทาํเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ ที

คลา้ยคลึงกนั รวมทงัเพือตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึง

ส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะตืนตระหนกหวาดกลวั 

27 บริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ หมายถึง นิติบุคคลทีได้รับมอบอาํนาจจากบริษทัในการให้บริการความช่วยเหลือกรณี

ฉุกเฉินแต่เพียงผู ้เดียวแก่ผู ้เอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั 

28 บา้น หมายถึง สถานทีทีผูเ้อาประกนัภยัอาศยัอยู่ในประเทศไทย 

29 สถานทีทาํงาน หมายถึง สถานทีทีผูเ้อาประกนัภยัทาํงานในประเทศไทย 

30 การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย 

 

หมวดที 2 เงือนไขและข้อกาํหนดทัวไป 

2.1  สัญญาประกันภยั 

 สญัญาประกนัภยันีเกิดขึนจากการทีบริษทัเชือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํ

ขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิมเติม (ถา้มี) ทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือชือให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน

ในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญา บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารสรุปสาระสําคญั เงือนไขและขอ้กาํหนดทวัไป 

ความคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีไวใ้ห ้

 ในกรณีทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรค

หนึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนันไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนนัๆ 

อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเก็บเบียประกันภยัสูงขึนหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญา สัญญาประกันภยันีจะตกเป็นโมฆียะ ตาม

มาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได ้

 บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึง 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลยีนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภยั 

              กรมธรรมป์ระกนัภยันี รวมทงัขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การเปลียนแปลง

ขอ้ความใดๆในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี หรือในเอกสารแนบทา้ย

แลว้จึงจะสมบูรณ ์

2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 

2.3.1 ความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) จะให้ความคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัตามคาํจาํกดัความ "ระยะเวลาการ

เดินทาง" ทุกครังทีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางภายในระยะเวลาประกนัภยั 

2.4 การตีความ 

 ในกรณีทีมีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ เกิดขึนทีเกียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ตีความตามกฎหมายไทย และคู่สัญญาตกลงยินยอม

ใหฟ้้องร้องในเขตอาํนาจของศาลในประเทศไทย  
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2.5 การตรวจทางการแพทย์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจาํเป็นกบัการประกนัภยันี 

และมีสิทธิทาํการชันสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจําเป็นและไม่เป็นการขัดต่อข้อกฏหมายโดยบริษัทจะเป็นผูร้ับผิดชอบใน

ค่าใชจ่้าย 

2.6 การเข้าสวมสิทธิ 

 ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัจะเขา้สวมสิทธิของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัเพือทีจะใชสิ้ทธินนัทาํการเรียกร้องต่อบุคคล หรือองคก์รทีควรจะมีส่วนรับผิดชอบในความสูญเสียนัน 

และผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งดาํเนินการจัดส่งเอกสารและสิงของใดๆ หรือกระทาํการใดๆ ที

จาํเป็นเพือทีจะรักษาสิทธิในการเรียกร้องนนัไวโ้ดยทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ 

ทีจะทาํให้สูญเสียสิทธิดงักล่าวภายหลงัทีเกิดความสูญเสียนันแลว้   

2.7 การแจ้งและการเรียกร้อง  

       ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้ง

แจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีทีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะ

พิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ สําหรับ

สถานการณ์อืนๆ จะตอ้งแจง้ใหเ้ร็วทีสุด แต่ไม่เกิน 30 วนัหลงัจากวนัเกิดเหตุ  

 กรณีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัไมส่ามารถแจง้ให้บริษทัทราบในระยะเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ ผูถื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัจะไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภัย 

และ/หรือผูเ้อาประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าการไม่แจง้นีเป็นเหตุอันสมควรซึงไม่ได้เกิดจากความผิดของผูถื้อกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั และไดจ้ดัดาํเนินการเรียกร้องมายงับริษทัเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.8  การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย  

2.8.1 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 

 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐาน

ดงัต่อไปนีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผู ้

ถือกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยที์ระบุอาการสาํคญั  ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 

3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

4. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

 ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จทีรับรอง

ยอดเงินทีจ่ายไป เพือให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนทีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใช้

จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอืนใด หรือจากการประกนัภยัอืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งสาํเนาใบเสร็จทีมีการรับรอง

ยอดเงินทีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอืน เพือเรียกร้องส่วนทีขาดจากบริษทั 

2.8.2 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตาเนืองจากอุบติัเหตุ 

  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับ

จากวนัทีแพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ โดยค่าใชจ่้ายของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผู ้

เอาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยที์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ 

3. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
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2.8.3 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตเนืองจากอุบติัเหตุ   

   ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต โดย

ค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน ์

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบมรณบตัร 

3. สาํเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ 

4. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั     

6. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

7. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

 2.8.4 กรณีเรียกร้องค่าทดแทนอืน ๆ  

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบั

จากวนัทีไดแ้จง้การเรียกร้องต่อบริษทั โดยค่าใชจ่้ายของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั 

3. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทางอืนๆ 

4. บนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ (ถา้มี) 

5. ใบกาํกบัสินคา้และเอกสารประกอบทีเกียวขอ้งอืน ๆ  

6. เอกสารหรือจดหมายยืนยนัของผูข้นส่งสาธารณะ รวมถึงรายละเอียดของการเดินทางทีเกียวขอ้ง (ถา้มี) 

7. ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาํหรับขอ้ตกลงคุม้ครองการยกเลิกการเดินทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองการ

ลดจาํนวนวนัเดินทาง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานเพิมเติมดงัต่อไปนี 

ก. เอกสารยืนยนัว่าผูเ้อาประกันภยัได้จ่ายเงินมดัจาํค่าเดินทางและค่าทีพัก รวมทังเอกสารต้นฉบับของ

ค่าใชจ่้ายเพิมเติมสาํหรับค่าเดินทางและค่าทีพกัทีไดจ่้ายไป  

ข. เอกสารค่ารักษาพยาบาลหรือใบมรณบตัรจากแพทยที์ใหก้ารรักษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยั ญาติสนิท หรือ

ผูใ้กลชิ้ดในทางธุรกิจ สําเนาหมายเรียกตวั 

8. สาํเนาคาํสังในจาํนวนเงินทีตอ้งใชใ้นการประกนัตวั 

9. เอกสารอืนๆ ทีบริษทัอาจขอเพิมเติม หากจาํเป็น 

           การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวจะไม่ทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียสิทธิในการเรียกร้องไป หากผูเ้อาประกนัภัย

แสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด เวน้แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าที

จะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.9 การจ่ายค่าทดแทน 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายทีครบถว้น

และถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้ผูร้ับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทงันีจะไม่เกิน 90 วนั 

นบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

     หากบริษทัไมอ่าจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบียใหอี้กในอตัรา

ร้อยละ 15 ต่อปี ของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย ทงันีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระ 

 หากการรักษาพยาบาลไดเ้กิดขึนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษทัจะจ่าย

ผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในวนัทีทีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
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2.10 การเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 

 บริษทัจะไม่รับผิดสําหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/

หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับผลประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ทีไดใ้ช้วิธีการหรือเครืองมือทีฉ้อฉลใดๆ เพือให้ไดรั้บ

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันภยันี และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีได้ทนัที ในกรณีนี บริษทัจะคืนเบีย

ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  

2.11      การชําระเบียประกันภยัและการคืนเบียประกันภัย 

2.11.1 เบียประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัที โดยผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั และกรมธรรม์

ประกนัภยัจะเริมมีผลบงัคบัตามวนัทีทีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

2.11.2 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบริษทัไดอ้อก

กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐาน

ยืนยนัจากสถานฑตูและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบก่อนวนัเริมความคุม้ครอง 

2.12 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีทีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพาทนันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทั

ตกลงยินยอมและใหท้าํการวินิจฉยัชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.13      เงือนไขบังคับก่อน 

 บริษทัอาจจะไม่รับผิดชอบชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและ

เงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หมวดที 3 ข้อยกเว้นทัวไป 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจาก หรือ

สืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกดิขึนในเวลาดังต่อไปนี 

1. การกระทําของผู้เอาประกนัภยัขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้  

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา” นัน ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตังแต่ 150   

มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป 

2. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกยีวกบัจติประสาท ภาวะเครียด วกิลจริต รวมถึงการตดิสารเสพตดิ โรคทางพันธุกรรม  

3. การเรียกร้องค่าใช้จ่าย ทุกชนิดทีเกยีวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเชือโรคเกยีวกับเพศสัมพันธ์ ระบบภูมคุ้ิมกันบกพร่อง 

เช่น Human Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) หรือ

รูปแบบอืนๆ ของ HIV หรือ AIDS ไม่ว่าจะเกดิขึนอย่างไร 

 4.  ขณะทีผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าทีเป็นทหาร ตํารวจ ผู้ ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานดับเพลิง หรือ

อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัตกิารในสงครามหรือปราบปราม 

5. ขณะทีขณะผู้เอาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมส่ีวนยัวยุให้เกิดการวิวาท 

6. ขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีมีความผดิสถานหนัก หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 

7. ผู้ เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศทีรัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการได้ประกาศเพือเสนอแนะ หรือแนะนํา หรือมี

การเตือนเกยีวกบัการนัดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรือการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 

8. สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาต ิหรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศ

สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ

ปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอัยการ

ศึก  

9.  การก่อการร้าย  
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10. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมนัตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนืองมาจากการเผาไหม้

ของเชือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ซึงดาํเนินตดิต่อไปด้วยตวัเอง 

11. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอืนใดทีอาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

12. ขณะทีความเสียหายเกดิขึน ณ ประเทศทียกเว้นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้าม)ี 

13. เมือผู้เอาประกนัภัยกระทําผดิกฎหมายหรือไม่ปฏิบัตติามนโยบายของรัฐบาลรวมทังเงือนไขวีซ่า 

14. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

15. การรักษาพยาบาลทีเกดิจากแพทย์ทีเป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอาประกันภัย หรือผู้

ทีเป็นเพือนเดนิทางกับผู้ เอาประกนัภัย หรือบุคคลทีมีความเกยีวพนักบัผู้เอาประกนัภยั  

16. การตังครรภ์ โรคแทรกซ้อนจากการตงัครรภ์ การคลอดบุตร การทําแท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้นการบาดเจ็บนันเกิดจาก

อุบัติเหตุทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยันี)  

17. ขณะทีผู้ เอาประกันภยัอยู่ในเรือสินค้า ทีแท่นขุดเจาะนํามัน เหมืองใต้ดนิ หรือขณะปฎิบัติการเกยีวกับวัตถุระเบิด  

18. ขณะผู้เอาประกนัภยัฝึกซ้อมหรือร่วมแข่งขันกฬีาอาชีพ หรือการแข่งขันกฬีา หรือการฝึกซ้อมในฐานะมือสมัครเล่น 

19. ขณะผู้เอาประกนัภยักาํลงัขับขี หรือปฏิบตัหิน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 

20.  ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้

เป็นสายการบินพาณิชย์ 

21.  ขณะทีผู้ เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ง สเก็ต ชกมวย โดดร่ม 

(เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ) ขณะกาํลงัขนึหรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน การเล่นบันจีจัมพ์ 

การดํานําทีต้องใช้ถังอากาศและเครืองช่วยหายใจใต้นํา 

22.  การเดนิทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์ หรือการเดนิทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่างประเทศ 

23.  สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกันภยั (Pre-Existing condition) 

24. กรณีทีผู้ เอาประกนัภัยได้รับการวนิิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของการเจบ็ป่วย 

25.  ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกดิจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซึงกระจายไปทัว 

26. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกดิจาก หรือเป็นผลสืบเนืองมาจากมลพษิทเีกิดขึนในประเทศทีผู้ เอาประกันภัยเดนิทางไป  

หมวดที 4 ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษทัหรือบริษทัทีได้รับมอบอํานาจ 

ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษทัหรือบริษทัทีได้รับมอบอาํนาจนันจะอยู่ภายใตก้ฎหมาย และขอ้บงัคบัของ

ประเทศทีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป การบริการของบริษทัหรือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะอยู่ภายใตก้ารยินยอมของหน่วยงานที

เกียวขอ้ง บริษทัและ/หรือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะไม่รับผิดชอบสําหรับความล่าชา้หรือการขดัขวางในการให้บริการตามทีได้

ตกลงเนืองจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์การนดัหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ขอ้จาํกดัในการเคลือนยา้ยอย่างเสรี การ

ก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง หรือสงครามต่างชาติ ผลทีเกิดตามมาของสารกมัมนัตภาพรังสี หรือเหตุการณ์ภยั

ธรรมชาติต่างๆ  

 

หมวดที 5 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยนีมีผลบังคับภายใต้เงือนไขและข้อกําหนดทัวไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และ

เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกันภยั และเพือเป็นการตอบแทนเบียประกันภยัทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อา

ประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองดงัต่อไปนี   
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากอบุัติเหตุ 

คํานิยาม 

การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตงัแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้และให้หมายรวมถึงการสูญเสีย

สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสินเชิง และมีขอ้บ่งชีทาง

การแพทยช์ดัเจนว่าไมส่ามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

 

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆในอาชีพประจํา และ

อาชีพอืนๆ ไดโ้ดยสินเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บ

ทางร่างกายของผูเ้อาประกันภยัโดยอุบติัเหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง และทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสีย

อวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บทีไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยั

ตอ้งรักษาตวัติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามตารางผลประโยชน์ดงันี 

ตารางผลประโยชน์ 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั  สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง และการทุพพลภาพถาวรสินเชิงนนั ได้

เป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ เวน้แต่มีขอ้บ่งชีทาง

การแพทยช์ดัเจนว่า ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตงัแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั  สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และสายตาหนึงขา้ง 

100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึงขา้ง 

 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ  

 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านนั  

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีรวมกนัไม่เกินจาํนวนเงิน

เอาประกันภยัดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนียงัไม่เต็มจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนสินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีเหลืออยูเ่ท่านนั 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจาก

อุบัติเหตุ) 

1. การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองการได้รับเชือโรค ปรสิต เว้นแต่การตดิเชือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวั

นํา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบัติเหตุ 

2. ขณะทีผู้ เอาประกันภยัขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีคุม้ครองค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควรซึงเกิดจากการรักษาพยาบาล

ตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วยทีเกิดขึน

อยา่งกระทนัหนั และไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศจนเป็นเหตุใหต้อ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

ไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก โดยบริษทัจะชดใชค่้าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลให้ตามจาํนวนที

ตอ้งจ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ)     

  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี 

1. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็นมาตงัแต่กาํเนิด 

2. การรักษาตวัเพือพักผ่อนหรือเพืออนามยั การพกัฟืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดทีมิได้เกียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการ

เจบ็ป่วย  

3. การรักษาใดๆ ทีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่นการฝังเข็ม 

ธรรมชาตบํิาบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic)  

4. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครืองช่วยการพูด (Speech Device) 

เครืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

5. ค่าใช้จ่ายทีเกยีวกบัการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัด

ฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม  

6. การบริการหรือการผ่าตดัเกียวกบัการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยอนัเกดิขึนเพือหวังผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกันภัย  

7. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพือแก้ไขความบกพร่องของ

ร่างกาย การผ่าตดัตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ 

เพือให้อวยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดมิ  

8. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทําร้าย และวัคซีน

ป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจบ็ 

9. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกดิขึนในประเทศไทย 

10. ขณะทีผู้ เอาประกนัภัยขับขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยรายวนัสําหรับการรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัภยัจาํเป็นตอ้งพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเนืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยทีเกิดขึนในระหว่างระยะเวลาการ

เดินทางต่างประเทศ รวมถึงในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึงการตรวจรักษาโดยการผ่าตดัหรือหตัถการตามความ

จาํเป็นทางการแพทยต์อ้งตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน แต่เนืองจากววิฒันาการทางการแพทยท์าํใหก้ารตรวจรักษานนัไม่จาํเป็นตอ้ง

พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนั 1 วนั สําหรับการตรวจรักษาทีเกิดขึน

สาํหรับการตรวจรักษาโดยการผา่ตดัหรือหตัถการ ดงัจะกล่าวต่อไปนี โดยถือเสมือนว่าผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ขา้รับการตรวจรักษาใน

ฐานะผูป่้วยใน ตามความคุม้ครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัสาํหรับการรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 

 1. การสลายนิว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 

 2. การตรวจเสน้เลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)  

 3. การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 

 4. การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 

 5. การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 

 6. การผา่ตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus  Operations) 

 7. การตดักอ้นเนือทีเตา้นม  (Excision Breast Mass) 

 8. การตดัชินเนือจากกระดูก  (Bone Biopsy) 

 9. การตดั (Amputation) นิวมือหรือนิวเทา้ 

 10. การเจาะตบั  (Liver Puncture/Liver Aspiration) 

 11. การเจาะไขกระดูก  (Bone Marrow Asipiration) 

 12. การเจาะช่องเยือหุม้ไขสนัหลงั  (Lumbar Puncture) 

 13. การเจาะช่องเยือหุม้ปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic Paracentesis) 

 14. การเจาะช่องเยือบุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 

 15. การขดูมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 

 16. การตดัชินเนือจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 

 17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 

 18. การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 

 กรณีตอ้งตรวจรักษาตวัตงัแต่สองครังหรือมากกว่านนั (ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก) ดว้ยสาเหตุหรือโรคเดียวกนั 

โดยระยะเวลาห่างกนัแต่ละครังไม่เกินกว่า....90...วนั ก็ใหถื้อวา่เป็นการตรวจรักษาครังเดียวกนัดว้ย 

 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวน ...2,500...บาทต่อวนั และสูงสุดไม่เกิน…2...วนั 

นบัตงัแต่วนัแรกทีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน และในกรณีผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งเขา้รับการรักษาต่อในประเทศไทย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัต่อในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมใน

ฐานะผูป่้วยในและบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ ผูเ้อาประกันภยัเป็นจาํนวน…-...บาทต่อวนั และสูงสุดไม่

เกิน     ... -...วนั โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลงัระยะเวลาทีเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลแลว้ 

การส่งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์

ชดเชยรายวันสําหรับการรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. รายงานแพทยผ์ูท้าํการรักษาของผูเ้อาประกนัภยั 
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 3. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 4. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

ข้อยกเว้นเพมิเตมิเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยรายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

ผู้ป่วยใน) 

 การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไม่คุม้ครองการรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน จากสาเหตุดงัต่อไปนี 

1. สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกันภยั (Pre-existing Conditions) 

2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็นมาตงัแต่กาํเนิด 

3. การรักษาตัวเพือพักผ่อน หรือเพืออนามัย การนวดเพือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที

มิได้เกยีวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วย 

4. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกยีวกบัจติ ประสาท ภาวะเครียด วกิลจริต รวมถึงการตดิสารเสพตดิหรือโรคทางพันธุกรรม 

5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

6. การรักษาใด ๆ ทีเกยีวกบัการตงัครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแท้งบุตร 

7. การรักษาพยาบาลทีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การ

ฝังเขม็ ธรรมชาตบํิาบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจดักระดูก (Chiropractic) 

8. การบริการหรือการผ่าตดัเกียวกบัการบาดเจบ็ หรือการเจบ็ป่วยอันเกดิขึนเพือหวงัผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภยั 

9. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพือแก้ไขความบกพร่องของ

ร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่ง   ทีจําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิด

อุบัติเหตุ เพือให้อวยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดมิ 

10. การบาดเจบ็ทีเกดิขนึขณะทีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ด ชก

มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ) ขณะกาํลังขนึหรือกําลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน 

11. การบาดเจบ็ทีเกดิขนึขณะผู้เอาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

12. การบาดเจบ็ทีเกดิขนึขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีมีความผดิสถานหนัก หรือขณะทีถูกจบักุมหรือหลบหนีการจับกมุ 

13. การบาดเจบ็ทีเกดิขนึของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา”  นัน ในกรณีทีมีการตรวจให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ขึนไป 

14. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้ เอาประกันภัยกําลังขึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุก

ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบนิพาณิชย์ 

15. การบาดเจบ็ทีเกดิขนึขณะผู้เอาประกนัภยักําลงัขับขี หรือปฏิบัตหิน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13/52 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง  

การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้ายกลบัภูมลิําเนา   

และ/หรือ การส่งศพกลบัภูมลิาํเนาและการจัดการศพ 

คํานิยาม 

การเคลือนย้ายเพือการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

หมายถึง 1. การขนส่งผูเ้อาประกันภัยฉุกเฉินจากสถานทีทีผูเ้อาประกันภยัประสบ

อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยไปยงัโรงพยาบาลทีใกลที้สุดทีสามารถให้การ

รักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม หรือ 

  2. การขนส่งผูเ้อาประกนัภยัหลงัจากรับการรักษาเบืองตน้จากโรงพยาบาล

ในท้องถิน และสภาพร่างกายของผู ้เอาประกันภัยอํานวยให้มีการ

เคลือนยา้ยไปโรงพยาบาลอืนหรือกลบัภูมิลาํเนาเพือการรักษาต่อ หรือ

เพือการพกัฟืน 

ค่าใช้จ่ายทีได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเคลือนยา้ย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที

จาํเป็นในการช่วยเหลือทางการแพทย ์การส่งตวัหรือการส่งศพกลบัภูมิลาํเนา 

ทงันีค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งตามทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

และจดัการโดยบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ 

การส่งศพกลบั หมายถึง การจัดการทีจาํเป็นสําหรับการส่งกลบัศพหรืออฐิัไปยงัภูมิลาํเนา กรณีผูเ้อา

ประกนัภยัเสียชีวิตขณะเดินทาง                    

ความคุ้มครอง 

 การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลือนย้ายกลบัภูมลิําเนา 

  ขณะทีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคบั การประกนัภยันีให้ความคุ้มครองการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

สาํหรับผูเ้อาประกนัภยัทีไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วยขณะเดินทาง ภายในระยะเวลาการเดินทาง ซึงเป็นไปตาม

ความเห็นของบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจทีมีความเห็นว่าเหมาะสมทีจะเคลือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปยงัสถานทีอืน หรือส่งกลบั

ภูมิลาํเนาเพือรับการรักษาพยาบาล โดยบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะจดัการเรืองการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดย

วิธีการทีเหมาะสมทีสุดตามสภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกันภยั ทงันีบริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายทีได้รับความ

คุม้ครองโดยตรงต่อบริษทัทีไดร้ับมอบอาํนาจ  

วิธีการจดัการเรืองการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยบริษทัทีไดร้ับมอบอาํนาจ อาจรวมถึงการขนยา้ยฉุกเฉิน

ทางอากาศ ทางรถยนต ์การเดินทางโดยสายการบินพาณิชย ์รถไฟ หรือโดยวธีิอืนทีเหมาะสม 

การตดัสินใจเกียวกบัวิธีการขนส่งหรือจุดหมายปลายทางจะทาํโดยบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ โดยพิจารณาจากความจาํเป็น

ทางการรักษาของผูเ้อาประกนัภยัเท่านนั 

การส่งศพกลบัภูมลิาํเนา และการจดัการศพ 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองการจดัการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนา กรณีผูเ้อา

ประกนัภยัเสียชีวิตจากอบุติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง ซึงดาํเนินการจดัการโดยบริษทัทีไดร้ับ

มอบอาํนาจ ทงันีบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายทีไดรั้บความคุม้ครองใหก้บับริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจโดยตรง 

 กรณีส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนาทีไม่ใช่ประเทศไทย จาํนวนเงินความรับผิดของบริษทัจะจาํกัดไม่เกินค่าใชจ่้ายในการ

ส่งกลบัมาประเทศไทยเท่านนั 

 บริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายสําหรับการจดัการศพโดยสัปเหร่อ ค่าหีบศพ ค่าฝังศพ หรือค่าฌาปณกิจศพตามจาํนวนทีจ่ายจริง

ใหก้บัผูรั้บประโยชน์ ทงันีไม่รวมค่าใชจ่้ายในการจดังานศพ 

 จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสาํหรับความคุม้ครองการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนยา้ยกลบัภูมิลาํเนา 

หรือความคุม้ครองการส่งศพกลบัภูมิลาํเนาและการจดัการศพ รวมกนัสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวใ้นหน้า

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้าย

กลับภูมลิาํเนา และ/หรือ การส่งศพกลบัภูมิลําเนาและการจัดการศพ) 

 บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจ ให้ความช่วยเหลือผูเ้อาประกันภยัในการจดัการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ตามเงือนไขดงัต่อไปนี 

1. การตดัสินใจต่างๆ จะทาํอย่างดีทีสุดเพือผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยัเท่านัน 

2. แพทยข์องบริษทัทีได้รับมอบอาํนาจจะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถินหรือถา้มีความจาํเป็นจะขอขอ้มูลจากแพทย์

ประจาํตวัของผูเ้อาประกนัภยัเพือการตดัสินใจทีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของ    ผูเ้อาประกนัภยั 

3. ผูเ้อาประกันภัยยอมรับว่าการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จะได้รับการจัดการโดยบุคคลากรทาง

การแพทยข์องบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจทีมีคุณวฒิุในประเทศนนัๆ 

4. การจดัการของบริษัททีไดรั้บมอบอาํนาจจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนันๆ และกฎหมายขอ้บังคบัสากล 

บริการของบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

5. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัปฏิเสธทีจะปฏิบติัตามการตดัสินใจของบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจะถือว่า  ผูเ้อาประกนัภยัได้

ยกเวน้ความรับผิดตามกฎหมายของบริษทัและบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจจากผลทีอาจจะเกิดขึนตามมาจากการกระทาํ

ของผูเ้อาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัจะเสียสิทธิทีจะไดรั้บการบริการจากบริษทัทีไดร้ับมอบอาํนาจ และการชดใช้

จากบริษทั 

6. เมือบริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจไดใ้ห้บริการความช่วยเหลือ บริษทัจะไดรั้บสิทธิเป็นเจา้ของตวัการเดินทางเดิม ผูเ้อา

ประกนัภยัจะตอ้งส่งตวัเดินทางนนัให้บริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจหรือคืนเงินทีไดรั้บคืนจากบริษทัจดัการเดินทางให้

บริษทั ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดซื้อตวัขากลบัไวแ้ลว้ บริษทัสงวนสิทธิเรียกเงินค่าใชจ่้ายทีผูเ้อาประกนัภยัควรจะตอ้ง

ชาํระสาํหรับค่าเดินทางกลบัคืนบริษทั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้ายกลับภูมิลําเนา 

และ/หรือ การส่งศพกลบัภูมลิาํเนาและการจดัการศพ)  

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิด

จาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกดิขนึในกรณีดงัต่อไปนี 

1. การจัดการทีไม่ได้รับการอนุมตัหิรือจดัการโดยบริษัททีได้รับมอบอาํนาจ เว้นแต่ว่าด้วยสาเหตุนอกเหนือความควบคุมของผู้เอา

ประกนัภยั  และผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งบริษัททีได้รับมอบอาํนาจในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็

ตามบริษทัสงวนสิทธิทีจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่อผู้เอาประกันภัยเท่าทีบริษัททีได้รับมอบอํานาจในสถานการณ์เดียวกันจะจัดหาให้ 

และไม่เกนิจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

2. ข้อยกเว้นด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล: ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดจากโรคระบาด หรือ

โรคระบาดซึงกระจายไปทัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/52 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเดนิทางไปเยยีมผู้เอาประกนัภยั 

คําจาํกดัความ 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา พีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พีน้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา

เดียวกนั ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั   และบิดา มารดา 

พีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั พีน้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา 

ยาย ทวดของคู่สมรส 

บรรลุนิตภิาวะ หมายถึง การมีอายคุรบยีสิบ (20) ปีบริบูรณ ์

ความคุ้มครอง 

 ในกรณีทีผูเ้อาประกันภัยตอ้งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยในใน

ต่างประเทศติดต่อกนันานเกิน …5… วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัทาํให้ไม่สามารถเคลือนยา้ยกลบัได ้และไม่มีบุคคลที

บรรลุนิติภาวะอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ บริษทัจะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางโดยเครืองบินชันประหยดั      

ค่าเดินทางโดยรถไฟชนัหนึงหรือค่าเดินทางทางเรือตามค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงรวมทงัจ่ายค่าทีพกั และค่าอาหารสูงสุด...35,000... 

บาท ให้แก่สมาชิกของครอบครัว หรือเพือนของผูเ้อาประกนัภยั สูงสุด …2… คน ทงันี รวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภยั

สูงสุดตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั เพือให้สมาชิกของครอบครัว หรือเพือนของผู ้

เอาประกนัภยัไปเยียมผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ 

  บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.จะเป็นผูด้าํเนินการจดัหาตวัเครืองบินไป-กลบัชนัประหยดั  ตวัรถไฟชนัหนึง 

หรือตวัเรือโดยสาร สาํหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั หรือเพือนจาํนวนสูงสุดไมเ่กิน...2...คน ในการเดินทางไป

เยยีมไขแ้ละ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. จะชดเชยค่าใชจ่้ายทีจ่ายไปจริงสาํหรับการตอ้งอยู่เพือการเยียมไขนี้จนกว่า

ผูเ้อาประกันภัยจะไดรั้บการรับรองโดยแพทย์ว่าสามารถเดินทางกลับประเทศภูมิลาํเนาได้   แต่ทังนีไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัสูงสุดตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกันภยั  ทงันี หากสมาชิกของครอบครัว 

หรือเพือนของผูเ้อาประกนัภยัทีจะเดินทางไปเยียมไขผู้เ้อาประกนัภยัไมไ่ดเ้ดินทางออกจากประเทศไทย ค่าใชจ่้ายในการเดินทางที

เกิดขึนจะตอ้งไม่เกินกว่าค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากประเทศไทย 

 ทงันี  วิธีการและค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในการเดินทางเพือเยียมผูป่้วยทีโรงพยาบาลจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัตามความจาํเป็น

จากบริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.  หากผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อบริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. 

ได ้ ในกรณีนี  บริษทัขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพือเยียมผูป่้วยทีโรงพยาบาลทีไดส้าํรองจ่าย

ไปก่อน  และบริษทัจะชดใช่ให้ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภยัและ/หรือใบรับรองการ

ประกนัภยั 

การส่งเอกสารหรือหลักฐาน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเพือเยยีมผู้ป่วยทีโรงพยาบาล) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. รายงานแพทยผู์ท้าํการรักษาของผูเ้อาประกนัภยั 

 3. จดหมายยืนยนัจากโรงพยาบาลทีผูเ้อาประกนัภัยเขา้รับการรักษาว่าไม่มีบุคคลทีบรรลุนิติภาวะหรือเพือนของผูเ้อา

ประกนัภยัดูแลอยู่ในขณะทีตอ้งเขา้รับการรักษา 

 4. สําเนาบตัรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือนของผูเ้อาประกันภัยทีเดินทางไปเยียมผูเ้อา

ประกนัภยั 

 5. สําเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือนของผูเ้อาประกันภยัทีระบุถึงการเดินทางไปเยียมผูเ้อา

ประกนัภยั 
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 6. ใบเสร็จรับเงินสาํหรับค่าทีพกัและอาหารทีเกิดขึนจริงของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือนของผูเ้อาประกนัภยัทีเดินทาง

ไปเยียมผูเ้อาประกนัภยั 

 7. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 8. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเดนิทางไปดูแลผู้เยาว์ 

คํานิยาม 

ผู้ เยาว์ หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั ซึงมีอายุตาํกวา่ 12 ปีบริบูรณ ์     

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองค่าเดินทางสาํหรับการเดินทางไปดูแลผูเ้ยาว ์กรณี

ผูเ้อาประกนัภยัซึงเดินทางพร้อมผูเ้ยาวถู์กส่งตวักลบัประเทศภูมิลาํเนา หรือเสียชีวิต หรือตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในฐานะ

ผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยทีเกิดขึนอย่างกระทนัหัน 

และไมส่ามารถคาดการณ์ไดภ้ายในระยะเวลาการเดินทาง บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับค่าตวัเดินทางไป – กลบัชนัประหยดั โดย

บริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจเป็นผูด้าํเนินการ และจดัหาตวัเดินทางดงักล่าวใหก้บัญาติสนิทของผูเ้อาประกนัภยัจาํนวน 1 คน เพือไป

รับผูเ้ยาวข์องผูเ้อาประกนัภยัทีตอ้งอยูล่าํพงักลบัประเทศภูมิลาํเนา โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหก้บับริษทัทีไดรั้บมอบอาํนาจตาม

จาํนวนเงินสําหรับค่าตวัเดินทางทีตอ้งจ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเดนิทางไปดแูลผู้เยาว์) 

  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองในกรณีทีไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดการโดยบริษัททีได้รับมอบอํานาจ 

เว้นแต่เกดิจากสาเหตุนอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถแจ้งบริษัททีได้รับมอบอํานาจใน

ระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิทีจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่อผู้ เอาประกันภัยเท่าทีบริษัทที

ได้รับมอบอํานาจ ในสถานการณ์เดียวกันจะจัดหาให้และไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

ประกันภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

คํานิยาม 

สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถึง ลมพาย ุพายฝุน พายหิุมะ พายหุมอก พายไุตฝุ้่ น ควนัและเขม่าหนาแน่นในอากาศทีเกิดจาก

การปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภยัในการเดินทาง  

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองเมือการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัทีไดรั้บการ

ยืนยนัแลว้ถูกยกเลิกภายใน 30 วนัก่อนวนัเริมการเดินทาง เนืองจากเหตุการณ์ทีไม่ไดค้าดหมาย และอยู่เหนือการควบคุมของผูเ้อา

ประกนัภยั อนัมีสาเหตุดงัต่อไปนี 

ก. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือญาติสนิท หรือผูใ้กลชิ้ดทางธุรกิจ 

หรือ 

ข. การยกเลิกตารางเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะเนืองจากการจลาจล การนดัหยุดงานการประทว้ง การก่อความ

วุน่วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรือ 

ค. การถูกหมายเรียกเพือไปใหก้ารเป็นพยานในศาลของผูเ้อาประกนัภยั      

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกันภยัสําหรับค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกการเดินทางหลงัจากทีกรมธรรม์

ประกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้ สําหรับค่าทีพกั ค่าพาหนะเดินทางทีผูเ้อาประกนัภยัไดท้าํการจ่ายเงินล่วงหน้าไปแลว้ หรือตอ้งจ่ายตาม

สัญญา หรือค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการจองโปรแกรมการท่องเทียว หรือค่าปรับสําหรับการยกเลิกการเดินทาง ซึงไม่สามารถ

เรียกร้องไดจ้ากผูใ้ด โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามจาํนวนค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุ

ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ทงันีค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจะตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หบ้ริการต่างๆ ที

เกียวขอ้งสาํหรับการเดินทางนนัๆ  

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลกิการเดนิทาง) 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการเดินทาง หรือบริษทันาํเทียว  หรือบริษทัจดัการขนส่ง หรือผูใ้หบ้ริการทีพกัทราบ

ทนัทีเมือจาํเป็นตอ้งยกเลิกการเดินทาง 

กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไม่แจง้บริษทัจดัการเดินทาง หรือบริษทันาํเทียว หรือผูจ้ดัการขนส่ง หรือผูใ้หบ้ริการทีพกัทราบทนัที

หรือแจง้หลงัจาก 48 ชวัโมงนบัจากทีทราบสาเหตุทีตอ้งยกเลิกการเดินทาง โดยทีการล่าชา้ในการแจง้ดงักล่าวนันเป็นความผิดของ

ผูเ้อาประกนัภยั และหากค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน ณ วนัทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหผู้เ้กียวขอ้งทราบสูงกว่าค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน ณ วนัทีผูเ้อา

ประกนัภยัควรจะไดแ้จง้ผูเ้กียวขอ้งทราบ บริษทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยัตามจาํนวนค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน ณ วนัทีจะแจง้ผูเ้กียวขอ้ง

ทราบเท่านนั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบส่วนต่างทีไม่ไดรั้บการชดใชจ้ากบริษทัดว้ยตนเอง 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลกิการเดนิทาง) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการยกเลกิการเดินทางอันเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ หรือเกิดขึนใน

กรณีดงัต่อไปนี 

1.   การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ทีเกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรือรัฐบาลของประเทศปลายทาง  

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัอืน หรือโปรแกรมความคุ้มครองของ

รัฐบาล หรือ กรณีเรียกคืนได้จากโรงแรม สายการบิน ตวัแทนจดัการเดนิทาง ผู้ให้บริการท่องเทียว หรือผู้ให้บริการทีพักอาศัย  

3. การไม่ฉีดวัคซีนตามตารางเวลา หรือตามกฎเกณฑ์ของประเทศปลายทาง 

4. เหตุการณ์ทีผู้เอาประกนัภัยคาดหมายว่าจะเกดิขนึ หรือรู้ในวนัทีหรือก่อนวนัทีออกกรมธรรม์ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การลดจํานวนวนัเดนิทาง 

คํานิยาม 

สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถึง ลมพาย ุพายฝุน พายหิุมะ พายหุมอก พายไุตฝุ้่ น ควนัและเขม่าหนาแน่นในอากาศทีเกิดจาก

การปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภยัในการเดินทาง  

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนีให้ความคุ้มครองเมือการเดินทางทีไดรั้บการยืนยนัแลว้ของ          

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งลดจาํนวนวนัเดินทางใหส้ันลง หลงัจากทีผูเ้อาประกันภยัไดอ้อกเดินทางไปแลว้ และการเดินทางยงัไม่สินสุด

ตามกาํหนดการเดินทาง เนืองจากเหตุการณที์ไม่ไดค้าดหมาย และอยูเ่หนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั อนัมีสาเหตุดงัต่อไปนี 

ก. การบาดเจ็บสาหสั การเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ 

ข.     การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของ ญาติสนิท หรือผู ้ใกลชิ้ดทางธุรกิจของผูเ้อา

ประกนัภยั หรือ  

ค. การปรับตารางการเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะ เนืองจากการจลาจล การนดัหยุดงาน การประท้วง  การก่อความ

วุน่วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรือ 

ง.      การถูกหมายเรียกเพือไปใหก้ารเป็นพยานในศาลของผูเ้อาประกนัภยั      

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรับค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการลดจาํนวนวนัเดินทางสาํหรับ  

1. ค่าใชจ่้ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพกั และค่าใชจ่้ายในการจองโปรแกรมการท่องเทียวทีผูเ้อาประกนัภยัได้

จ่ายไปล่วงหนา้ซึงไม่สามารถเรียกคืนได ้หรือถูกริบมดัจาํ 

2. ค่าใชจ้่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพกั และค่าใชจ่้ายในการจองโปรแกรมการท่องเทียวทีผูเ้อาประกนัภยั

ตอ้งจ่ายเพิมเติม เนืองจากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งลดจาํนวนวนัเดินทางอนัเป็นผลจากสาเหตุขา้งตน้  

 โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามจาํนวนค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง แต่สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวใ้น

หน้าตารางกรมธรรมป์ระกันภยั ทงันีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจะตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการต่างๆ ที

เกียวขอ้งสาํหรับการเดินทางนนัๆ  

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดนิทาง) 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการเดินทาง บริษทันาํเทียว บริษทัจดัการขนส่ง ผูใ้หบ้ริการทีพกั หรือให้บริการที

เกียวขอ้ง ซึงผูเ้อาประกนัภยัติดต่อสาํหรับการเดินทางนนัๆ ทราบทนัทีเมือจาํเป็นตอ้งลดจาํนวนวนัเดินทาง 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจาํนวนวันเดนิทาง) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทางอันเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ หรือ

เกดิขึนในกรณีดงัต่อไปนี 

1.   การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ทีเกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรือรัฐบาลของประเทศปลายทาง   

2. การสูญเสียหรือความเสียหายทีได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรือโปรแกรมความคุ้มครองของ

รัฐบาล หรือกรณีเรียกคืนได้จากโรงแรม สายการบิน ตัวแทนจัดการเดินทาง ผู้ให้บริการท่องเทียว ผู้ให้บริการทีพักอาศัย หรือ

ให้บริการทีเกยีวข้อง ซึงผู้ เอาประกนัภยัติดต่อสําหรับการเดนิทาง 

3. เหตุการณ์ทีผู้เอาประกนัภัยคาดหมายว่าจะเกดิขนึ หรือรู้ในวนัทีหรือก่อนวนัทีออกกรมธรรม์ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การล่าช้าในการเดนิทาง 

คํานิยาม 

สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถึง ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไตฝุ้่ น ควนัและเขม่าหนาแน่นในอากาศทีเกิด

จากการปะทุของภเูขาไฟ ซึงส่งผลตอ่ความปลอดภยัในการเดินทาง  

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองเมือตารางการเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะทีผู ้

เอาประกนัภยัไดจ้ดัไวเ้พือการเดินทางล่าชา้กว่ากาํหนดมากกว่า 5 ชวัโมงติดต่อกนั นบัจากเวลาทีระบุในตารางเดินทางทีไดแ้จง้ไว้

ต่อผูเ้อาประกนัภยั ซึงมีสาเหตุมาจากการนดัหยุดงาน การประทว้ง สภาพอากาศเลวร้าย เครืองยนตข์ดัขอ้งหรือความบกพร่องทาง

โครงสร้างของยานพาหนะของผูข้นส่งสาธารณะ หรือไฟไหมอ้ย่างรุนแรง ณ สถานทีออกเดินทาง จนทาํให้ไม่สามารถเดินทางได ้

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าอาหาร และค่าทีพักตามความเหมาะสมตามจาํนวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไวห้น้าตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัสาํหรับการล่าชา้กว่ากาํหนดของยานพาหนะสาธารณะทุกๆ 5 ชวัโมงเต็ม  ทงันีไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดทีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดนิทาง) 

การคาํนวณผลประโยชน์จะคาํนวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของ ผูเ้อาประกนัภยักบั

เวลาจริงทีถึงจุดหมายปลายทาง 

หากผูข้นส่งสาธารณะไดมี้การจดัหายานพาหนะอืนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั การคาํนวณผลประโยชน์จะคาํนวณจากผลต่าง

ระหวา่งเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผูเ้อาประกนัภยักบัเวลาจริงทีถึงจุดหมายของยานพาหนะทีผูข้นส่งสาธารณะ

จดัหาให ้

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดนิทาง) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ 

ดงัต่อไปนี 

1. ความล่าช้าทีมีสาเหตุดงัต่อไปนี 

1.1 การทผีู้เอาประกันภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดนิทางได้ทันเวลาไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 

1.2 การนัดหยุดงานหรือการประท้วงซึงได้เริมขึนและได้มีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบก่อนวันทีกรมธรรม์

ประกันภัยเริมความคุ้มครองโดยทีผู้ เอาประกนัภัยสามารถเปลยีนแปลงการเดนิทางได้ 

2. การสูญเสียหรือเสียหายทีสามารถเรียกร้องได้จากผู้ทีเกยีวข้องอืนๆ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตวั 

คํานิยาม 

สัมภาระในการเดินทางและ 

ทรัพย์สินส่วนตวั 

หมายถึง ของใชส่้วนตวัและทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั หรือทรัพยสิ์นที ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

รับผิดชอบ และเป็นทรัพย์สินทีผูเ้อาประกันภยันําติดตัวไป หรือซือระหว่างการ

เดินทาง  

สิงของมีค่า หมายถึง เครืองประดบั อญัมณี นาฬิกา สิงของทีทาํมาจากวตัถุมีค่าหรือหินมีค่า ขนสัตว ์เครือง

หนงั  

คู่  หรือ ชุด หมายถึง จาํนวนชินของสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัซึงประกอบกนัเป็นชุด

หรือสามารถใชด้ว้ยกนั 

เงินพกติดตวั หมายถึง เหรียญกษาปณ์ ธนบตัร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตวัเดินทางบัตรโรงแรมทีพกั 

บตัรวนัหยุดพกัผอ่น หรือบตัรของขวญั (Gift Vouchers) ซึงสามารถเปลียนเป็นเงินสดหรือ

ออกใหม่ทดแทนได ้

เอกสารส่วนตวั หมายถึง กรีนการ์ด หนงัสือเดินทาง บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี  

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองสาํหรับการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายทีเกิดขึน

ภายในระยะเวลาการเดินทางสาํหรับสัมภาระในการเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํไปหรือซือในระหว่าง

การเดินทาง โดยบริษทัจะชดใชส้ําหรับการสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสูญหายตามจาํนวนเงินทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน

จาํกัดแต่ละรายการ แลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกว่า และทงันีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีได้ระบุไวใ้นหน้าตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั  

ในกรณีทีการสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึน ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าทีตาํรวจในทอ้งทีทีเกิด

เหตุการณ์ดังกล่าว หรือหากอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือผูข้นส่งสาธารณะจะตอ้งแจง้ฝ่ายบริหารของ

โรงแรม หรือฝ่ายบริหารของผูข้นส่งสาธารณะ โดยตอ้งแจง้ภายใน 24 ชวัโมงหลงัจากพบการสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสูญหาย 

เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควรซึงไม่อาจแจ้งภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีสามารถจะ

กระทาํไดแ้ลว้ และตอ้งเก็บเอกสารบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ทีตาํรวจ หรือเอกสารรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานที

เกียวขอ้ง เช่น โรงแรม หรือสายการบินไวเ้ป็นหลกัฐาน  

ในกรณีทรัพย์สินทีสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสูญหายเป็นส่วนหนึงของคู่หรือชุด การพิจารณาชดใช้จะไม่นํามูลค่า

ทรัพยสิ์นทีเป็นคู่หรือชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยสิ์นรายการนันๆ ทีเสียหายหรือสูญ

หายเท่านนั ทงันีจะไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

บริษทัสามารถเลือกทีจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหผู้เ้อาประกนัภยัเป็นเงินสด โดยหักค่าเสือมจากวงเงินทีจะชดใช ้หรือ

ซ่อมแซมสัมภาระในการเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั  กรณีทีสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั

ของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความเสียหายสินเชิงจนไม่สามารถซ่อมแซมได ้บริษทัจะชดใชใ้หเ้สมือนว่าสัมภาระในการเดินทาง หรือ

ทรัพยสิ์นส่วนตวันนัไดสู้ญหายไป และเมือบริษทัไดช้ดใชค้่าทดแทนดงักล่าวแลว้ บริษทัมีสิทธิทีจะครอบครองทรัพยสิ์นดงักล่าว

และดาํเนินการขายซากตามความเหมาะสม  

ในกรณีพบทรัพย์สินทีสูญหายไป ผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบโดยจดหมายลงทะเบียนทันทีทีผูเ้อา

ประกนัภยัไดรั้บแจง้วา่ทรัพยสิ์นทีสูญหายไปถูกคน้พบ กรณีบริษทัยงัไม่ไดช้ดใชค้่าทดแทนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งเรียกคืนทรัพยสิ์นนนั ถา้ทรัพยสิ์นนนัไดรั้บความเสียหายและอยู่ภายใตค้วามคุม้ครองนี บริษทัจะจ่ายค่าเสียหาย และวงเงิน

ชดเชยสาํหรับรายการทีเสียหายของสมัภาระในการเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัเท่านัน กรณีทีบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทน

ให้กบัผูเ้อาประกนัภยัแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกทีจะสละสิทธิในทรัพยสิ์นนนั หรือเรียกคืนทรัพยสิ์นนัน โดยคืนวงเงินที

บริษทัไดช้ดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยักลบัคืนบริษทัโดยหักรายการทีไม่ไดรั้บคืนออกไป ถา้ผูเ้อาประกันภยัไม่เรียกคืนทรัพยสิ์นนัน

ภายใน 15 วนัจากวนัทีไดรั้บแจง้ บริษทัจะถือวา่ผูเ้อาประกนัภยัเลือกทีจะสละสิทธิในทรัพยสิ์นนนั 
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ทงันี การประกนัภยัภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง

นีและขอ้ตกลงคุม้ครองการล่าชา้ของสัมภาระในการเดินทางพร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและ

ทรัพย์สินส่วนตวั) 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นส่วนตวัทงัหมด 

2. ในกรณีทีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนีแลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยั 

เพือใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบุคคล หรือองค์การใดๆ เฉพาะในส่วนทีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ ในการนีผู ้

เอาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าทีจาํเป็น และตอ้งไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นทีเสียหายต่อบริษทั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สิน

ส่วนตวั)               

การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง 

1.   สัตว์ รถยนต์ (รวมทังอุปกรณ์ประดับยนต์) เรือ ยานพาหนะอืน ผลไม้ อาหาร เครืองใช้ในบ้าน วัตถุโบราณ งานหัตถกรรม 

เครืองแก้ว เครืองกระเบือง กระเบืองเคลือบ หินอ่อน เครืองปันดินเผา หรือสิงของแตกง่ายอืนๆ รูปวาด งานศิลปะ แว่นตา 

(เลนส์ และกรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่วนตวั เอกสารสําคัญทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตวั บัตรเครดติ ซิมการ์ด กุญแจ   

2. การสูญเสีย หรือเสียหายสิงของมีค่าทีไม่ได้เกบ็ไว้กบัตวัผู้เอาประกนัภัย ยกเว้นได้เกบ็ลอ็คในตู้นิรภยั 

3. การสูญเสียหรือเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่วน รอยคราบ การเสียหายจากสภาพบรรยากาศหรือสภาพอากาศ การ

เสือมสภาพ การรัวไหลของของเหลว การเปรอะเปือนนํามันหรือสารหล่อลืน การเปรอะเปือนสีหรือสนิมของสัมภาระในการ

เดนิทาง การบกพร่องของเครืองจักรหรือเครืองไฟฟ้า แมลง หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรือความเสียหายจากขบวนการผลติ/

ประกอบ หรือขณะกาํลังผลติ/ประกอบ และความเสียหายนันเนืองมาจาก การผลติ/ประกอบนัน 

4. การลกัทรัพย์โดยปราศจากการงัดแงะ บุกรุก หรือการใช้กญุแจผ ี

5. การสูญเสีย หรือเสียหาย ของกระเป๋าเดนิทางทีไม่มีการปิดลอ็ค หรือถูกทิงไว้โดยไม่มคีนดูแล 

6. การสูญเสีย หรือเสียหายทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรือได้รับการชดใช้โดยผู้ขนส่งสาธารณะ 

โรงแรม หรือจากแหล่งอืนแล้ว  

7. การสูญเสีย หรือเสียหายต่อกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกนัภัยทีได้ส่งไปล่วงหน้า หรือขนส่งแยกไปต่างหาก 

8. การสูญเสีย หรือเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า ตลอดจนอุปกรณ์ทุกชนิด 

9. การสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกนัภัยจากการยดึ ทําลาย โดยคําสังของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือ

เจ้าหน้าทีศุลกากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศปลายทาง 

10. ทรัพย์สินทซืีอหลงัจากมาถึงสถานทีปลายทางทีระบุในตวัเดินทาง 

11. การลกัทรัพย์โดยลูกจ้าง พนักงานของผู้เอาประกนัภยั 

12. การสูญเสียหรือเสียหายทีเกิดขึนในประเทศไทย ยกเว้นการลักทรัพย์ การสูญเสียหรือเสียหายจากสายการบินหรือตัวแทนของ

สายการบิน 

13. การสูญเสียหรือเสียหายของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ยกเว้นเป็นการสูญเสียหรือเสียหายทีเกิดขึนจากอุบัติเหตุต่อผู้ เอา

ประกนัภยั 

14. การสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณ์ทีเช่า หรือให้เช่า 

15. การสูญเสียหรือเสียหายของข้อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดสิก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิงอืนใดในทํานองเดยีวกัน  
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

การล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง 

ความคุ้มครอง  

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองกรณีสัมภาระในการเดินทางไปถึงทีหมายล่าชา้ 

หรือถูกส่งไปผิดที หรือสูญหายไปชัวคราวในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับการซือเสือผา้ 

เครืองแต่งตวั หรือเครืองใช้ส่วนตัวทีจําเป็นเร่งด่วนให้แก่ผูเ้อาประกันภัยโดยจะจ่ายตามจํานวนเงินตามทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับทุกๆ 5 ชวัโมงนับจากเวลาทีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระในการเดินทาง ณ จุดหมาย

ปลายทาง ทงันีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทงันี การประกนัภยัภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง

นีและขอ้ตกลงคุม้ครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวั พร้อมกนัในเหตุการณ์

เดียวกนัได ้

ดงันนั ในกรณีพิสูจน์ไดว้่าสัมภาระในการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัไดสู้ญหายไปอย่างถาวร บริษทัจะหกัจาํนวนเงินที

บริษทัไดจ่้ายไปภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี จากจาํนวนเงินค่าทดแทนทีบริษทัใหค้วามคุม้ครองภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองการสูญเสีย

หรือเสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวั 

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง)  

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีเพือใหม้นัใจว่าสัมภาระไดปิ้ดลอ็คและมีการระบุขอ้มูลบนป้ายถูกตอ้งและ

ชดัเจน 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง)  

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง   

1. การล่าช้าซึงเกิดขึนโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วงทีเกิดขึนขณะจัดการเดินทาง หรือ

ก่อนกรมธรรม์ประกนัภยัจะเริมความคุ้มครอง แล้วแต่วันไหนจะถึงทีหลงั 

2. สัมภาระในการเดินทางทีมีเอกสารรับรองสําหรับการขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้า (Bill of Loading)  ใบตราส่งสินค้า

ทางอากาศ (Air waybill)  ใบตราส่งสินค้าทางรถไฟ (Rail Way Bill) หรือใบรับพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post 

Receipt) เป็นต้น  

3. สัมภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสังของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าทีศุลกากร หรือหน่วย

ราชการอืนของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ 

4. การล่าช้าทีเกดิขึนในประเทศไทย  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง 

คํานิยาม 

สภาพอากาศเลวร้าย  หมายถึง ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไตฝุ่้น ควนัและเขม่าหนาแน่นในอากาศที

เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึงส่งผลต่อความปลอดภยัในการเดินทาง  

ยานพาหนะขนส่งสาธารณะ หมายถึง เครืองบินพาณิชย์ รถยนต์โดยสาร เรือสําราญเดินสมุทร รถไฟ รถไฟฟ้า ทีไดรั้บ

อนุญาตประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลถูกตอ้งตามกฎหมายในการประกอบ

ธุรกิจการขนส่งผูโ้ดยสาร 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อยานพาหนะ

ขนส่งสาธารณะเพือการเดินทางต่อเนืองตามตารางการเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะทีไดย้ืนยนัการเดินทางไวแ้ลว้ เนืองจากการ

เดินทางมาถึงล่าช้าของผูข้นส่งสาธารณะทีผูเ้อาประกันภยัใชบ้ริการอยู่ ซึงมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้วง สภาพ

อากาศเลวร้าย เครืองยนตข์ดัขอ้งหรือความบกพร่องทางโครงสร้างของยานพาหนะของผูข้นส่งสาธารณะ หรือไฟไหมอ้ย่างรุนแรง 

ณ สถานทีออกเดินทาง และเมือเดินทางมาถึงยงัจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะแลว้ยงัไม่สามารถจดัหายานพาหนะอืนทีจะออกเดินทาง

ต่อเนือง ไดภ้ายในระยะเวลา 5 ชวัโมงนบัแต่เวลาทีเดินทางมาถึงจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะ  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวห้น้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัให้กบั  ผูเ้อาประกนัภยั

สาํหรับการล่าชา้กวา่กาํหนดของยานพาหนะขนส่งสาธารณะอยา่งต่อเนืองทุกๆ 5 ชวัโมงติดต่อกนัไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั

สูงสุดทีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

นอกจากนีบริษทั และ/ หรือบริษทัทีได้รับมอบอาํนาจจะดาํเนินการจดัการและรับผิดชอบสําหรับค่าทีพกัค้างคืนใน

โรงแรมตามความเหมาะสม กรณีทีมีการล่าชา้ในการต่อยานพาหนะขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนือง 5 ชวัโมง ตามจาํนวนเงินทีระบุ

ไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ทงันีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัรวมสาํหรับความคุม้ครองนีไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุด

ตามทีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง) 

 การคาํนวณผลประโยชน์จะคาํนวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเดินทางมาถึงจริงกับเวลาทีออกเดินทางโดยยานพาหนะ

ทดแทน  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง) 

  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ 

ดงัต่อไปนี  

1.  ความล่าช้าจากสาเหตดุงัต่อไปนี 

1.1 การทีผู้ เอาประกนัภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดนิทางได้ทันเวลาไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 

1.2 การนัดหยดุงาน การประท้วงซึงได้เริมขึน และได้มกีารประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบก่อนวนัทีกรมธรรม์ประกันภัยจะ

เริมความคุ้มครอง โดยทีผู้ เอาประกนัภยัสามารถเปลยีนแปลงการเดินทางได้ 

2.   การสูญเสียหรือเสียหายทสีามารถเรียกร้องได้จากผู้ทีเกยีวข้องอืนๆ 

3.   ค่าทีพักค้างคืนทีไม่ได้จดัการโดยบริษัทหรือบริษัททีได้รับมอบอาํนาจ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การจียานพาหนะขนส่งสาธารณะ 

คํานิยาม 

ยานพาหนะขนส่งสาธารณะ หมายถึง เครืองบินพาณิชย ์รถยนตโ์ดยสาร เรือสําราญเดินสมุทร รถไฟ รถไฟฟ้า ทีไดรั้บ

อนุญาตประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลถูกตอ้งตามกฎหมายในการ

ประกอบธุรกิจการขนส่งผูโ้ดยสาร 

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัถูกกกัขงั หน่วงเหนียว

โดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 ชวัโมงติดต่อกนั ในระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง อนั

เนืองมาจากการจียานพาหนะขนส่งสาธารณะทีผูเ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดินทาง โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ใหผู้เ้อาประกนัภยั

ตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสําหรับทุกๆ 5 ชวัโมงทีผูเ้อาประกนัภยัถูกกกัขงัหน่วงเหนียว ทงันีไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการจียานพาหนะขนส่งสาธารณะ) 

 การจียานพาหนะขนส่งสาธารณะดงักล่าวตอ้งไดรั้บการยืนยนัและมีเอกสารรายงานของเจา้หน้าทีตาํรวจทีมีอาํนาจใน

ทอ้งถินของสถานทีเกิดเหตุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  

ความรับผดิตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 

คํานิยาม 

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆนอกเหนือจากญาติ หรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั หรือบุคคลที

อยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูใ่นระหว่างทางการทีจา้ง  

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนีให้ความคุ ้มครองสําหรับความรับผิดตามกฎหมายต่อ

บุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัทีเกิดขึนระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทางโดยอบุติัเหตุสาํหรับ  

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกใด  ๆ

2. การสูญเสีย หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกใดๆ 

บริษทัจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั ตามค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงสาํหรับค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี 

ก. ค่าใชจ่้ายทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชดใชใ้หก้บับุคคลภายนอกใด  ๆตามจาํนวนเงินทีสูญเสีย หรือเสียหายจริง  

ข. ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมซึงผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปดว้ยความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบริษทั  

ค. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ 

 ทงันีจาํนวนเงินความรับผิดของบริษทัต่อเหตุการณ์หรือต่อเหตุการณ์ต่อเนืองจากสาเหตุเดียวกนัทีเกิดขึนระหว่างการ

เดินทางจะไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก) 

1. ถา้ในขณะเกิดเหตุการณ์หรือการเรียกร้องภายใตก้รมธรรม์ประกันภยันี มีกรมธรรม์ประกนัภยัประเภทอืนให้ความ

คุม้ครองเหตุการณ์หรือการเรียกร้องนีอยู่แลว้ บริษทัจะร่วมเฉลียค่าเสียหายไม่เกินกวา่สัดส่วนทีบริษทัตอ้งรับผิดชอบ 

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงยอมรับผิด เสนอ สัญญา จ่ายเงิน หรือชดใชใ้ดๆโดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากบริษทัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

3. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งจดหมาย เอกสารการเรียกร้อง หมายแจง้ความ หมายศาล หรือเอกสารอืนทีเกียวขอ้งกบัความ

เสียหาย หรือเหตุอนัจะนาํไปสู่การเรียกร้องใหบ้ริษทัทนัที 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)   

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง    

1. การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ทีผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากเหตุการณ์ทีเกิดขึนจากการกระทําโดยเจตนา 

หรือการกระทําอันผดิกฎหมายของผู้เอาประกนัภยั 

2.   ความรับผดิใดๆ ซึงเกดิจากหรือสืบเนืองจาก 

2.1. การให้บริการทางวิชาชีพ หรือการไม่ปฏิบัตติามวชิาชีพ 

2.2 การประกอบการค้า ธุรกจิ หรือวิชาชีพของผู้เอาประกนัภยั 

2.3. การใช้ปืน หรืออาวุธ 

2.4. ผู้ เอาประกนัภยัเข้าร่วมในกจิกรรมทีอนัตราย ยกเว้นได้มกีารขยายความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

2.5. การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ยานพาหนะลากจงูทีติดอยู่กบัยานพาหนะ เครืองบิน เรือ 

2.6   การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ทีดนิ อาคาร ยกเว้นเพือประโยชน์ของการพักอาศัยของ ผู้ เอาประกันภัยในระหว่างการ  

  เดนิทาง 

2.7. การคุกคามทางเพศ การประทุษร้ายต่อร่างกาย และจติใจ 

2.8 การก่อให้เกดิมลภาวะ หรือปนเปือนของดนิ นํา อากาศ  

3. ความรับผดิตามกฏหมายต่อผู้ใกล้ชิดทางธุรกจิ หรือต่อบุคคลภายนอกจากการว่าจ้างงาน หรือการฝึกงานกบัผู้เอาประกนัภยั 

4. ความรับผดิซึงเกดิจากสัญญาซึงถ้าไม่มีสัญญาดงักล่าวความรับผดิของผู้เอาประกนัภยัจะไม่เกดิขึน 

5. ความรับผดิทางกฏหมายทีเกดิขนึจากสัตว์ (ยกเว้น สุนัข แมว ม้า) ทอียู่ภายใต้การดแูลหรือควบคุมของผู้เอาประกนัภัย 

6. การเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็ต่อร่างกาย หรือการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของญาติสนิท 
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7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกนัภัย หรือทีครอบครอง ดูแล ควบคุมโดยผู้เอาประกนัภยั 

8. ค่าปรับทางแพ่ง อาญา หรือโดยสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel (Online)) 

(Lion Care) 

In reliance upon the statements that are contained in the insurance application which is an integral part of this Policy, and 

in consideration of the premium paid by the Insured subject to the general terms and conditions, exclusions, insuring agreements 

and attachments of this insurance Policy, the Company agrees with the Insured as follows: 

Section 1: Definitions  

1. Policy means Policy schedule, general condition, terms and conditions, exclusions, insuring 

agreements, attachments, endorsements, summary documents showing the material 

contents under this Policy, which are all regarded as being part of the insurance contract. 

2. Company means Muang Thai Insurance Public Company Limited 

3. Policyholder means Private individual as the policyholder on schedule or certificate which provided for 

insured-s benefit. 

4. Insured means The person named as the Insured in this schedule and/or attachments, and under coverage 

of this Policy. 

5. Period of Insurance means Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of 

insurance as specified in schedule. 

6. Accident means An event which happens suddenly due to an external cause and gives rise to a result 

which is not intended or anticipated by the Insured. 

7. Injury   means Bodily injury directly resulting from an Accident that happens solely and independently 

from other causes. 

8. Sickness means A symptom, irregularity, sickness, or disease contracted by the Insured. 

9. Serious Injury or 

Sickness 

means 9.1 In case of Insured, it means Serious Injury or Sickness that need medical treatment 

from physician and physician confirm that insured cannot continue travelling on travel 

schedule. 

9.2 In case of Close relative, it means Serious Injury or Sickness that physician confirm 

to have lethal effects and insured cannot continue travelling on travel schedule. 

10. Period of travel means Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of 

insurance 

10.1 Round Trip  

The coverage starts at departure from insured’s residence for the journey or two 

hours prior to the departure from Country of Residence, whichever is later, and continues 

until the Insured travels back to his or her residence in Thailand, or for two hours upon 

arrival to Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever is earlier 

(unless specified otherwise in this Policy). 

10.2 One-way 

The coverage starts at departure from insured’s residence for the journey or two 

hours prior to the departure from Thailand, whichever is later, and continues until the 

Insured arrives at destination, or until the expiry date of the period of insurance, 

whichever is earlier (unless specified otherwise in this Policy). 

Travelling back to Thailand or from Thailand is based on going through the 

immigration properly. 

Round Trip 
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10.3 Extended period of each trip 

In case that insured receives medical treatment during period of insurance and need 

to receive continued medical treatment as inpatient, this policy will extend coverage until 

company or Authorized company considers that insured is able to travel back to insured’s 

residence or Country of residence. However, company will limit sum insured as specified 

in the schedule. 

11. Transport company means A road, railroad, fly or shipping transport company which has license for carrying 

passengers in specified and regular routes. 

12. Physician means A person who graduated with a degree in Medical Sciences and is legally registered with 

the Medical Council to perform as a medical professional in the locality in which medical 

services or  surgeries are provided. A Physician shall not be: the Insured, or legal spouse 

or child of the Insured. 

13. Nurse means A person who is legally licensed to engage in the nursing profession. 

14. Hospital means Any medical facility that provides medical services, can accommodate overnight patients, 

has an adequate number of medical personnel and facilities and a complete range of 

services, particularly a major operating room, and is registered as a Hospital in 

accordance with the law on medical facilities in that locality. 

15. Inpatient means A person who is required to receive medical treatment in a Hospital at least 6 hours in a 

row and registered as an Inpatient by diagnosis and advice of the Physician based on 

indication of Medical Standards for treatment of such Injury or Sickness. It must be 

included the case of death after registered as an inpatient within 6 hours. 

16. Medical Facility   means Any medical facility that provides medical services, can accommodate overnight patients, 

and is permitted to be registered as a Medical Facility in accordance with the law in that 

locality. 

17. Clinic means A modern medical facility that is permitted by law to provide medical treatment and diagnoses 

by Physicians, but cannot accommodate overnight patients. 

18. Residence means The country of which the insured is a citizen and defined by insured. 

19. Close Relatives means Spouse of the Insured, Father, mother, son, daughter, brothers and sisters of full blood, 

overseer, grandfathers, grandmothers and Father, mother of the spouse. 

20. Business close 

person 

means 20.1 A person who relates to insured in business way ( Not insured’s employee) 

20.2 A person who travels along with insured with the same purpose and is necessary for 

insured’s business or 

20.3 An insured’s employee 

21. Medical Standards   means International rules or practices of modern medical providers for creating suitable treatment plans 

that are based on Medical Necessity and appropriateness, taking into account the conclusions 

drawn from the Injury or Sickness record, medical findings, diagnosis results and other pertinent 

information (if any). 

22 Medical Necessity   means medical services provided under the following conditions: 

22.1 The services correspond with the diagnosis, and the treatment is consistent   with the 

treated person’s Injury or Sickness; 

22.2 There are clear medical indications based on current Medical Standards; 
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22.3 The services must not be solely for the convenience of the treated person or his or 

her family or the treatment provider; and 

22.4 The services must be medical services provided in accordance with Medical 

Standards and suitable for caring for the patient based on the patient’s needs in light 

of the Injury or Sickness. 

23. Necessary and 

Reasonable 

Expenses   

means Medical treatment costs and/or other expenses that correspond to the amounts normally 

charged to general patients for similar services by the Hospital, Medical Facility or Clinic 

where the Insured has been treated. 

24. Pre-existing 

condition 

means Any disease (including complications), symptom or abnormality of the Insured occurring 

within 24 months preceding the effective date of coverage of this Policy with sufficient 

indication for a general person to seek for diagnosis, care or treatment, or for which a 

Physician shall provide diagnosis, care or treatment. 

25. AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome which is caused by HIV virus infection, and 

shall include opportunistic infection, Malignant Neoplasm, infections or any Sickness 

that reveals an HIV (Human Immunodeficiency Virus) positive blood test result. 

Opportunistic infection shall include, but is not limited to, Pneumocystis Carinii 

Pneumonia, Organism of Chronic Enteritis, virus, and/or Disseminated Fungi Infection. 

Malignant Neoplasm shall include Kaposi’s sarcoma, Central Nervous System 

Lymphoma, and/or other severe disease which is presently known to be a symptom of 

Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which causes sudden death, Sickness, or 

disability to infected persons. 

AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency Virus), Encephalopathy Dementia, 

and outbreak of virus. 

26. Terrorism means Any action using force or violence and/or involving threat by any person or group of 

persons regardless of whether such action is taken alone, on behalf of, or in relation to 

any organization or government with an aim for results involving politics, religions or 

cults, or similar purposes, and to cause the government and/or the public or any part 

thereof to be in panic. 

27. Authorized 

Company   

means A juristic person who is solely authorized by the Company to provide service and 

assistance in emergency case to the Insured as stated on schedule of the policy. 

28. House means A place where insured lives in Thailand 

29. Office means A place where insured works in Thailand 

30. Overseas Trip means A trip taken outside Thailand 

 

Section 2: General Terms and Conditions  

2.1 Insurance Contract 

 This insurance contract arises from the fact that the Company relies upon the statements of the Insured in the insurance 

application as well as additional declarations (if any) that the Insured has signed in evidence of his or her acceptance of the 

insurance contract, this Policy and summary documents, general conditions, exclusions and insuring agreements of the material 

contents of which are issued by the Company. 
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 In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations mentioned in paragraph one, or 

knowingly conceals relevant facts which, if made known to the Company, might motivate the Company to demand a higher 

premium or refuse to execute the insurance contract, this insurance contract shall become void in accordance with section 865 of 

the Civil and Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate the insurance contract. 

 The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations made in the documents in 

accordance with paragraph one.  

2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract 

 This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of the insurance contract. Any 

change of wording in the insurance contract must be approved by the Company and recorded in the Policy or attachments before 

such change becomes valid.  

2.3 Period of Insurance 

 2.3.1 Single Trip coverage will cover as definition of “Period of each trip” every time that insured travel in period of 

insurance. 

2.4 Interpretation 

 In relation to any such dispute arising out of or incidental to this Insurance Policy, such dispute shall be determined in 

accordance with the Thai law and the parties agree to submit to the jurisdiction of any competent court in Thailand.  

2.5 Medical Examination  

The Company has the right to examine the Insured’s medical record and diagnosis records as may be necessary for this 

insurance. The Company also has the right to conduct an autopsy, if necessary and not contrary to the law, at the Company’s 

expense. 

2.6 Subrogation 

 In the event of any payment under this Insurance Policy, the Company shall be subrogated to the policyholder and/or insured 

's rights of recovery thereof against any person or organization and the policyholder and/or insured shall execute and deliver 

instruments and documents and do whatever else is necessary to secure such rights. The policyholder and/or insured shall take 

no action after the loss to prejudice such rights. 

2.7 Notification and Claim 

The policyholder and/or insured, beneficiary or representative of such person as the case may be shall notify the Company of 

any loss or damage without delay. In case of loss of life, the Company must be notified immediately unless it can be proven that 

there is practical reason for the failure to do so and the notification has been made as early as possible. For other situations, the 

notification must be as early as possible within 30 days from date of occurrence. 

In case that policyholder and/or insured cannot notify within defined period, the policyholder and/or insured still have a right 

to claim if policyholder and/or insured can prove that it is not an error of policyholder and/or insured for unable to notify within 

defined period and policyholder and/or insured manages to notify as early as possible. 

2.8 Claim and Evidence for claim 

 2.8.1 In case of Medical Expenses Benefit  

 For claim for cost of medical treatment, the policy holder and/or insured shall, at his or her expense, submit the 

following evidence to the Company within 30 days from the date on which the policyholder/insured is discharged from the 

Hospital, Medical Facility or Clinic.  

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2.  Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment. 

3.  Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt. 
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4.  Copy of the Insured’s passport or travel evidence. 

 The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts that certify the 

amount paid to the Insured to further claim the remaining amount from another insurer. If the Insured has been indemnified by 

government welfare, other welfare, or other insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid 

by government welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company. 

 2.8.2 In case of Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit 

  The policy holder and/or insured shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within 30 

days from the date on which the Physician concludes that the policyholder and/or insured suffers permanent disability or 

dismemberment.  

1. Claim form as prescribed by the Company 

2. Physician’s report indicating the permanent disability or dismemberment 

3. Copy of the Insured’s passport or travel evidence.  

 2.8.3 In case of Loss of Life Benefit 

  The beneficiary shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within 30 days from the 

date of insured’s death. 

1. Claim form as prescribed by the Company 

2. Death certificate  

3. Copy of autopsy report 

4. Copy of police report 

5. Copies of ID card and house registration of the Insured with the wording "Deceased" thereon 

6. Copy of the Insured’s passport or travel evidence  

7. Copies of ID card and house registration of the beneficiary  

 2.8.4 In case of other Benefit 

  The policy holder and/or insured shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within 30 

days from the date of claim notification. 

1. Claim form as prescribed by the Company 

2. Original receipt  

3. Copy of the Insured’s passport or travel evidence 

4. Police report (if any) 

5. Invoice and other relating documents 

6. Letter of notification from the Transport Company and relating travel information (if any) 

7. In case of Trip cancellation and Trip curtailment benefit, insured shall submit additional documents as follow 

a. Confirmation letter that insured pays deposit and accommodation cost including original copy of additional paid 

travel and accommodation expense. 

b. Medical expense document or Death certificate of insured, close relative or business close person or a copy of 

conscription notice    

8. Copy of notice of bail 

9. Documents or evidence according to the company required  

If the documents are not submitted within specified period, insured still has right to claim in case that there is(are) 

appropriately reason(s) of not submitting documents within specified period but submitting as soon as possible. 
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2.9 Compensation Payment 

 The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the Company has received a complete 

and correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for death will be paid to the beneficiary while other types of 

compensation will be paid to the Insured. If there is a reasonable doubt that the aforesaid claim was not made in accordance with 

the insuring agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be extended if 

necessary but in no event shall this period last more than 90 days from the date on which all documents are received by the 

Company. 

 If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable to pay interest at 15 percent 

per annum of the amount due accrued from the due date of the compensation. 

 In case of medical expense in oversea hospital or medical facility or clinic, the company shall compensate in currenry 

exchange rate of the date of medical expense receipt. 

2.10 Fraudulent Claims 

 The Company shall not be liable for the claim which the policyholder and/or insured, the beneficiary or the representative 

of such Person, uses fraudulent or dishonest means to obtain the benefits under this insurance policy and the company has the 

right to void this insurance policy immediately. In this case, the company shall refund the premium to the insured by deducting 

the premium for the period of insurance which this policy has already been enforced on the pro-rata basis. 

2.11 Payment of Premium and Premium Refund 

2.11.1 Premium will be due immediately which shall be paid by the policyholder and/or the insured, and the policy will be 

effective on the date stated on the policy schedule. 

2.11.2 Single trip coverage:  If the cancellation of the policy is made after assurance of the policy, premium will not be 

refunded, unless the insured is not granted the VISA. The insured shall provide the Company evidence issued by the 

Embassy and inform the Company before the effective date of coverage.  

 Cancellation of this insurance policy under this condition, regardless of the cancellation is made by either parties, must be 

for the entire policy. Cancel some parts of the policy during policy year is not allowed.   

2.12  Dispute Resolution by Arbitration 

 In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to claim under the Policy and 

the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of arbitration, the Company shall comply and allow the case to 

be decided by an arbitrator according to the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration. 

2.13  Conditions Precedent 

 The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the policyholder and/or insured, the beneficiary, or 

the representative of the said person, as the case may be, has fully complied with the insurance contract and the conditions of the 

Policy. 

Section 3: General Exclusions 

 This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of the following causes or 

which occurs at the times as follows. 

1. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of alcohol, addictive substance, or 

narcotics 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 an alcohol level of 150 milligram percent and over. 

2. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including narcotic addiction, or genetic disorder. 
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3. Any expense relating directly or indirectly from disease about sexual relations or immunodeficiency for example Human 

Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or other type of HIV or 

AIDS. 

4. While the Insured as a soldier, police, emergency medical treatment provider, fireman or a volunteer and participates in 

war or crime suppression 

5. While the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping arrest. 

6. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

7. Insured travels to the country that the government or government sector announces suggestion or warning about strike, 

riot, climate, communicable disease spreading. 

8. War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or not), civil war, uprising, 

insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, proclamations of martial law, or any events which 

lead to the proclamation or maintenance of martial law. 

9. Terrorism 

10. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion of nuclear fuel or any 

process of self-sustaining nuclear fission/fusion. 

11. Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause an explosion in a nuclear process. 

12. Any loss or damage at any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the attachment (if 

any). 

13. When insured act illegally or does not follow government policy including Visa conditions 

14. Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury. 

15. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother, spouse, or child of the 

Insured. 

16. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage(excluding injury from covered accident under the 

insurance policy) 

17. While insured is at cargo ship, oil rig platform or underground mine or works relating to explosive. 

18. While insured practices or attend professional sport event or sport event or practice as non-professional. 

19. While the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline. 

20. 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. 

21. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, 

parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot air balloon, or gliding. 

22. Travel under medical prohibition or Travel for oversea medical treatment. 

23. Pre-Existing condition 

24. In case that insured is diagnosed to be in the last stage of sickness. 

25. Any loss or damage from epidemic. 

26. Any loss or damage from or as a consequence of pollution in destination country. 
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Section 4: Scope of Service by the Company and/ or the Authorized Company 

The Company and/or the Authorized Company’s Scope of Assistance are carried out under the Thai national laws and 

regulations. The Company and/or the Authorized Company’s services are subject to the required authorizations by relevant 

authorities. The Company and/or the Authorized Company shall not be held liable for delays in, or prevention of, the agreed 

services resulting from a case of force majeure or from events such as strikes, riots, civil commotion, and restrictions to free 

circulation, sabotage, terrorist attacks, civil or foreign war, and any consequences of a source of radioactivity or of any Act of 

God.  

 

Section 5: Insuring Agreement 

 Whilst the Insurance Policy is in force under general terms and conditions, insuring agreements, exclusions and 

attachments of this Insurance Policy and in consideration of the premium paid by the policyholder and/or insured , the Company 

shall provide coverage as follows: 
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Insuring Agreement  

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit 

Additional Definitions 

Dismemberment means The cutting of a wrist or ankle from the body, and shall include total loss of usability of the 

aforesaid organ, and there is a clear medical indication that it will never be able to function 

again. 

Loss of Sight means Total blindness that is incurable. 

Total Permanent 

Disability 

means Disability to the extent of permanent inability to perform any function in a full-time job or any 

other occupation. 

Coverage  

This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an Accident, which causes 

death, dismemberment, loss of vision or permanent disability to the Insured within 180 days from the date of Accident; or Injury 

for which continuous treatment as an Inpatient in a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which 

subsequently causes death at any time. The Company shall pay the following compensation. 

1. 100%  of the sum insured In case of death. 

2. 100%  of the sum insured In case of permanent disability which must continue for not less than 12 months from the date 

of Accident, or there is a clear medical indication that the Insured has become permanently 

disabled. 

3. 100%  of the sum insured For both hands from wrists, both feet from ankles, or sight of both eyes. 

4. 100%  of the sum insured For one hand from the wrist and one foot from the ankle. 

5. 100%  of the sum insured For one hand from the wrist and sight of one eye. 

6. 100%  of the sum insured For one foot from the ankle and sight of one eye. 

7. 60%  of the sum insured For one hand from the wrist. 

8. 60%  of the sum insured For one foot from the ankle. 

9. 60%  of the sum insured For sight of one eye. 

 The Company shall pay compensation in accordance with this clause only for one maximum item throughout the period 

of insurance. The Company shall compensate the consequence arising in accordance with this insuring agreement in aggregate 

not exceeding the amount specified in the schedule. If the Company has not compensated the full sum insured, the Company 

shall continue to provide coverage until the expiry of the period of insurance only in the amount of the remaining sum insured.  

Exclusions (only apply to Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident 

Benefit) 

1. Infectious parasite, with an exception of infection of tetanus or rabies from a wound suffered as the result of an 

Accident. 

2. While riding or as a passenger on motorcycle. 
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Insuring Agreement  

Overseas Medical Expenses Benefit 

Coverage 

During the validity of the Policy, the Company shall reimburse the Insured the Necessary and Reasonable Expenses 

incurred from medical treatment based on Medical Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more than 

the sum insured specified in the insurance schedule, if the Insured is injured from an Accident or has a sudden or unanticipated 

Sickness during the period of insurance, causing the Insured to receive medical treatment whether as an Inpatient or Outpatient. 

Exclusions (only apply to the Overseas Medical Expenses Benefit Agreement) 

The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses. 

1. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

2. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily checkups, other treatment costs 

unrelated to the Injury or Sickness. 

3. Any non-conventional medicine treatment including alternative treatment for example Acupuncture, Naturopathy, 

or Chiropractic 

4. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device, 

pacemaker. 

5. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not include the expense for dental 

reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, filling, dentures, or expenses for treatment necessary for 

natural phonation due to dental treatment after an Accident. 

6. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy. 

7. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or treatment to remedy 

bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence of an Accident to reconstruct or 

restore the function of an organ. 

8. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after being injured by an 

animal and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

9. Any medical expense happening in Thailand 

10. While riding or as a passenger on motorcycle. 
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 Insuring Agreement 

Daily Hospital Benefit in case of insured is hospitalized as an inpatient at a hospital 

Coverage 

The insurance covers in case that insured has got the injury arising from accident or has a sudden or unanticipated 

sickness while abroad during the period of insurance that causes to have the medical treatment in the hospital or medical center 

and also including the case that insured injured and diagnosing by operation or procedure is medically needed so insured must be 

an inpatient. Medical evolution leads that insured does not need to be treated in hospital. Company will pay daily hospital benefit 

for 1 day for diagnosing by following operation or procedure (Insured must be diagnosed as an inpatient.): 

1. ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy 

2. Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization 

3. Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens 

4. Laparoscopic 

5. Endoscope 

6. Sinus Operation 

7. Excision Breast Mass 

8. Bone Biopsy 

9. Amputation 

10. Liver Puncture/Liver Aspiration 

11. Bone Marrow Asipiration 

12. Lumbar Puncture 

13. Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis 

14. Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping 

15. Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage 

16. Colposcope , Loop diathermy 

17. Marsupialization of Bartholin’s Cyst 

18. Gamma knife 

In case that the number of procedure is more than 2 time (Both inpatient and outpatient) from same reason or disease with 

less than 90 days apart from each procedure, this will be counted as same medical procedure. 

The company shall pay 2,500 baht per day as the daily hospital benefit and maximum 2 days from the first date of 

admission. In case insured has to get continued medical treatment in Thailand, insured must receive continued medical treatment 

in hospital or medical center as an inpatient and company shall pay - baht per day with maximum - days which company will 

pay the compensation after medical treatment period. 

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Daily Hospital Benefit in case of insured is hospitalized 

as an inpatient at a hospital Agreement) 

 The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of 

the date of occurrence; 

 1. Claim form as prescribed by the Company. 

 2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment. 

 3. Copy of the Insured’s passport or travel evidence. 

 4. Documents or evidence according to the company required (if any). 
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 The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts that certify the amount 

paid to the Insured to further claim the remaining amount from another insurer. If the Insured has been indemnified by 

government welfare, other welfare, or other insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid 

by government welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company.  

Exclusions (only apply to the Daily Hospital Benefit in case of insured is hospitalized as an inpatient at a hospital 

 Agreement) 

The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses. 

1.  Pre-existing Conditions. 

2.  Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3.  Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily checkups, other treatment 

costs unrelated to the Injury or Sickness. 

4.  Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including narcotic addiction, or genetic 

disorder. 

5.  AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD). 

6.  Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Medical treatment that is not conventional medicine including alternative medicine such as Acupuncture therapy, 

Massage Therapy, Acupressure  and Chiropractic 

8. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy. 

9. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or treatment to remedy 

bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence of an Accident to reconstruct or 

restore the function of an organ. 

10. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, 

parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot air balloon, or gliding. 

11. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

12. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping arrest. 

13. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of alcohol, addictive substance, or 

narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

14 Injury 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. 

15. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline. 
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Insuring Agreement 

Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence 

and/or Repatriation of Body or Ashes to Country of Residence Benefit 

Additional Definitions 

Emergency Medical  means 1. Emergency Transportation from the place that insured has an accident or sickness to  

Evacuation  the nearest hospital which is able to give proper medical treatment or 

  2. Emergency Transportation from the local hospital that gives initial medical treatment 

  and insured can be transferred to other hospital for further medical treatment or to residence  

  for convalescence 

Covered expenses means Expenses for evacuation, medical treatment, medical need, transportation to country of  

  residence. Any expense have to be approved and managed by Authorized company   

Repatriation of Body means A necessary management for repatriation of body or ashes to country of residence 

or Ashes  in case of insured’s death during period of insurance 

Coverage 

Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage for emergency medical evacuation for injury 

from an accident or sickness during period of insurance by the most proper method based on opinion or advice of Authorized 

Company. The company shall compensate expenses directly from Authorized Company. 

 The means of Emergency Medical Evacuation arranged by the Authorized Company may include air ambulance, surface 

ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. 

 All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by the Authorized Company, and 

will be based solely upon the medical necessity to treat the insured only. 

Repatriation of Body or Ashes 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage for repatriation of body or ashes to country of 

residence in case of insured’s death or sickness during period of insurance which is managed by Authorized Company. The 

company shall compensate expenses directly from Authorized Company. 

 In case of repatriation of body or ashes outside Thailand, the sum insured will not exceed the cost for repatriation of body 

or ashes to Thailand. 

 The company shall compensate actual costs of services and arrangement by a funeral director (undertaker), casket, 

embalming, and cremation but exclude funeral arranging cost. 

 The total sum insured of emergency medical evacuation or transportation to country of residence and/or repatriation of 

body or ashes to country of residence benefit will not exceed sum insured defined in the policy schedule. 

Conditions for Coverage (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence 

and/or Repatriation of Body or Ashes to Country of Residence Benefit) 

 The Company has appointed the Authorized Company to assist the Insured Person with any oversea medical emergency 

per the following conditions: 

 1. Various decisions will be best performed solely in the insured’s medical interest. 

2. The Authorized Company’s doctors and/or medical personnel shall contact the local medical facilities or, if needed, shall 

request the information from the insured’s usual doctor to take the decisions best suited to the insured’s health condition. 

3. The insured accepts that the insured’s evacuation shall be decided and managed by the medical personnel of Authorized 

Company with officially acknowledged qualifications in the said personnel’s country of usual practice. 
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4. The Authorized Company’s arrangements are carried out under the national and international laws and regulations. The 

Authorized Company’s services are subject to the required authorizations by relevant authorities. 

5. In case that insured refuses to follow Authorized Company’s decisions, it means that exempts the Company and the 

Authorized Company from any liability concerning the consequences of such initiative and the Insured Person will then lose all 

of his/her rights to receive the services from the Authorized Company and the indemnities from the Company. 

6. When Authorized Company gives assistance; the company reserves the right to own original return ticket, insured has to sent 

the ticket to Authorized Company or return money from travel agency to company. If insured does not book and purchase for 

return ticket, insured shall pay an amount of money for return ticket to company.  

Exclusions (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence and/or 

Repatriation of Body or Ashes to Country of Residence Benefit)  

The insurance under this insuring agreement does not cover injury, sickness, loss or damage from the following 

1. Any action that is not approved or managed by Authorized Company, unless there is  a reasonable cause for the 

immoderate and incontrollable action and the insured is unable to notify Authorized Company and has incurred 

during emergency medical treatment at any place. In this case, the Company reserves the right to compensate the 

amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from those services under the situation specified by 

Authorized Company and in the maximum amount not exceeding the sum insured specified in the schedule. 

2. Exclusions of medical assistance and expense: Any loss or damage from epidemic 
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Insuring Agreement 

Travel Expense to visit insured 

Additional Definitions    

Family Member means Father, mother, brother and sister of full blood, brother and sister of half blood, grandfathers,  

  grandmothers, great grandfathers and great grandmothers, son, daughter, spouse of the Insured, 

  and father, mother, brother and sister of full blood, brother and sister of half blood, grandfathers, 

  grandmothers, great grandfathers and great grandmothers of the spouse. 

Legal age means Reaching full age of 20 years old 

Coverage 

 If the Insured has to receive medical treatment in hospital or medical facility as an Inpatient more than 5 days 

continuously and insured cannot be evacuated and there is no legal-aged family member with insured oversea, company shall 

pay travel expense of low cost airline ticket , Class 1 train ticket or ticket from travelling by boat that actually paid  maximum 

35,000 baht for family member or insured’s friend maximum 2 people. The Company shall compensate the actual expenses as 

specified in the schedule or certificate for family member or insured’s friend to visit insured oversea.  

 AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. will provide low cost airline ticket , Class 1 train ticket or ticket from travelling by 

boat for family member or insured’s friend maximum 2 people to visit insured and AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. will 

compensate actual cost for being with insured until physician confirm that insured can evacuate back to the country of 

residence. The Company shall compensate the actual expenses as specified in the schedule or certificate. If family member(s) or 

insured’s friend(s) who is(are) going to visit insured do(es) not travel from the country of residence, actual travel expense must 

not exceed travel expense from Thailand. 

 However any procedure and compensation for visiting patient in hospital shall receive approval from AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. In case that insured could not inform to AWP Services (Thailand) Co.,Ltd., the company shall have a right 

to consider about compensation for visiting patient in hospital that paid beforehand and company shall not compensate more 

than sum insured as specified in schedule or certificate. 

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Travel Expense to visit insured ) 

 The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of 

the date of occurrence; 

 1. Claim form as prescribed by the Company. 

 2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment. 

 3.Comfirmation letter from the hospital that there is no family member with insured in the period that insured receive 

medical treatment  

 4.Copy of travel ticket of family member who visit insured. 

 5.Copy of passport or travel evidence of family member who visit insured. 

 6. Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt. 

 7. Copy of the Insured’s passport or travel evidence. 

 8. Documents or evidence according to the company required (if any). 

 

 

 

 

 



 

43/52 
 

Insuring Agreement 

Child Guard Benefit 

Additional Definitions    

Child means A legal child of insured whose age is under 12 years old 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage of travelling for child guard in case that insured 

who travels with child is evacuated back to country of residence or dies or receives medical treatment as inpatient in hospital or 

medical facility from accidental injury or sickness during period of insurance. The company shall compensate low cost round 

trip ticket arranged by Authorized Company for a close relative who travel to take insured’s child back to country of residence. 

The company shall pay actual cost of ticket but not exceed sum insured as defined in policy schedule. 

Exclusions (only apply to the Child Guard Benefit)  

 The insurance under this insuring agreement does not cover in case of unapproved or managed action by 

Authorized Company, unless there is  a reasonable cause for the immoderate and incontrollable action and the insured is 

unable to notify Authorized Company and has incurred during emergency medical treatment at any place. In this case, 

the Company reserves the right to compensate the amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from 

those services under the situation specified by Authorized Company and in the maximum amount not exceeding the sum 

insured specified in the schedule. 
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Insuring Agreement 

Trip Cancellation Benefit 

Additional Definitions    

Severe weather means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano  

  eruption affected safety during travel 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured’s travel plan confirms to cancel 

within 30 days before the date of departure due to unexpected and incontrollable events as follows. 

 a. Death, or serious injury or sickness of the insured or his or her close relative or business close person or 

 b. Cancellation of Transport Company schedule due to riot, strike, protest, severe weather or 

 c. The Insured is subpoenaed to present as a witness in court, or receives a mandatory writ from the court. 

 The Company shall reimburse the insured for Loss or Damage of trip cancellation occurring after the Policy has become 

effective, i.e. accommodation expense, advanced travel deposit, any expense during travel booking program or penalty from 

cancellation that reimbursement is not provided by other sources. The company shall compensate actual costs but not exceed 

sum insured specified in policy schedule. However, costs must be certified in writing by responsible service provider relating to 

that trip. 

Conditions for Coverage (only apply to the Trip Cancellation Benefit) 

 The insured must notify travel agency or transport company or accommodation provider as soon as possible when trip is 

cancelled. 

 If the insured does not notify travel agency or transport company or accommodation provider as soon as possible or 48 

hours after insured informs about cause of trip cancellation. Late notification is an insured’s fault. If expense on the date of 

notification is higher than expense on the date that insured should notify, the company shall compensate the amount of cost on 

the date of notification. The insured must be responsible for difference that insured cannot claim. 

Exclusions (only apply to the Trip Cancellation Benefit) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover trip cancellation arising from or as a result of the 

following causes. 

1. Any Loss or Damage arising from the Thai and/or destination country government’s control or rules and regulations. 

2. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, or compensation from other 

sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operator of business related to travel, and accommodation. 

3. Non-vaccination under time schedule or destination’s regulation 

4. Any situation that insured knows in advance or expects to happen before the issue date of policy. 
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Insuring Agreement 

Trip Curtailment Benefit 

Additional Definitions 

Severe weather means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano  

  eruption affected safety during travel 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured’s travel plan must be shorten 

from curtailment after the date of departure but between period of trip as travel plan due to unexpected and incontrollable events 

as follows. 

a. The insured suffering serious injury or sickness, OR 

b. Death, or serious injury or sickness of the insured or his or her close relative or business close person OR 

c. Adjusting of Transport Company schedule due to riot, strike, protest, severe weather OR 

d. The Insured is subpoenaed to present as a witness in court, or receives a mandatory writ from the court. 

 The company shall compensate for following expenses. 

1.  Advance expense of vehicle expense, accommodation expense, any expense relating to booking travel program that 

reimbursement is not provided by other sources. 

2. Additional expense of vehicle expense, accommodation expense, any expense relating to booking travel program that 

insured has to pay due to trip curtailment from above causes. 

 The company shall compensate actual costs but not exceed sum insured specified in policy schedule. However, costs 

must be certified in writing by responsible service provider relating to that trip. 

Conditions for Coverage (only apply to the Trip Curtailment Benefit) 

 The insured must notify travel agency or transport company or accommodation provider as soon as possible when trip is 

curtailed. 

Exclusions (only apply to the Trip Curtailment Benefit) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover trip curtailment arising from or as a result of the 

following causes. 

1. Any Loss or Damage arising from the Thai and/or destination country government’s control or rules and regulations. 

2. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, or compensation from other 

sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operator of business related to travel, and accommodation. 

3. Any situation that insured knows in advance or expects to happen before the issue date of policy. 
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Insuring Agreement 

Trip Delay Benefit 

Additional Definitions 

Severe weather means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano  

  eruption affected safety during travel 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when transport company’s travel schedule 

prepared for insured’s trip delays for a minimum of five (5) consecutive hours counting from the time specified in the travel plan, 

provided to the Insured due to strike, riot, severe weather, defective tools and equipment, structure impairment of transport 

company’s vehicle or severe fire from departure preventing it from travelling. The Company shall pay compensation for food and 

accommodation in the amount of the sum insured as specified in the schedule for Public Conveyance delay with respect to every 

five (5) full consecutive hours of delay. 

Conditions for Coverage (only apply to the Trip Delay Benefit) 

 Benefit will be calculated from difference between the schedule time of destination arrival and the actual time that 

insured arrive at destination. 

 If Transport Company provides other vehicle for insured, benefit will be calculated from difference between the schedule 

time of destination arrival and the actual time that other vehicle provided by Transport Company arrives at destination. 

Exclusions (only apply to the Trip Curtailment Benefit) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover trip delay arising from or as a result of the following 

causes. 

1. Delay from following causes ; 

1.1 Failure of the Insured Person to check in at the checkpoint of the Air Port in time  regardless of what cause it 

may be 

1.2 Strike or Riot that happen and is publicly announced before the date of departure that insured can modify his or 

her travel plan. 

2. Any loss or damage that is recoverable from any other sources. 
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Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit 

Additional Definitions 

Baggage or  means An insured’s baggage or personal effect under insured’s responsibility and carried by  

Personal Effects  insured or bought during period of travel 

Valuables means Accessories, jewelry, watch, or precious stone including gold ornaments and silverware,  

  fur, leatherwork 

Pair or set   means Number of baggage or personal effect that is integral part or used together. 

Carried money means Coin, banknote, various currency of money, travel check, travel documents, holiday 

  vouchers, gift voucher that can change to be cash or can be reprinted 

Personal documents means Green card, passport, identification card, driving license 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage for any loss or damage of baggage or personal 

effect within period of insurance. The company shall compensate an actual cost but not exceed sum insured limit of each item 

and accumulated coverage amount specified in policy schedule. 

 Insured must report to a police officer or hotel executive or transport company executive at the place of the loss or 

damage within 24 hours from the incident or as soon as possible, and such police report or confirmation letter/document from 

relating sources must be provided in the claim of indemnity. 

 In case of loss or damage of a part of pair or set, benefit shall not be considered from total value of pair or set but 

considered for only a part of pair or set that loses or damages not more than sum insured per item, pair or set, as specified in the 

schedule. 

 The company can choose to compensate in cash by deducting depreciation from sum insured or from repairing cost of 

baggage or personal effect. In case of major damage of baggage or person effect that the item is unable to repair, company shall 

compensate as loss of the item and company will obtain right of the item and manage to sell the item after compensation is paid 

to insured. 

 The insured must notify company as soon as the lost item is found.  If company has not yet compensated benefit to 

insured, insured must request the return of the item. In case of damaged item under this coverage, company shall compensate 

within limit of sum insured for damage of baggage or person effect only. If company has compensated the claim to insured, 

insured can select between disclaiming the item or requesting the return of the item, then insure must return received 

compensation of that item. In case that insured does not request the return of the item within 15 days from date of notification, 

company will assume that insured disclaim the item. 

 Under this insuring agreement in insurance policy, insured may not claim indemnity under the benefit under this insuring 

agreement and baggage delay benefit insuring agreement for the same incident. 

Conditions for Coverage (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit) 

1. Insured must absolutely protect his or her own personal effect. 

2. In case that company compensated benefit under this insuring agreement and company own a right in the item, insured must 

cooperate with company for claiming with other sources in the part that company paid for compensation by preparing necessary 

documents and not doing any action that affects company negatively. 

Exclusions (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit)  

The insurance under this insuring agreement does not cover  
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1. Animal, vehicle driven by engine (including essential part of such vehicle), boat, other vehicles, fruit, houseware, 

antique object, handiwork, glassware, chinaware, glazed tile, marble, pottery or breakable item, drawing, art piece, 

eye glasses (lens and frame), contact lens, personal documents, important financial documents, stamp, carried money, 

credit card, sim card, key 

2. Any loss or damage from valuables that not kept with insured excluding valuables kept in locked safety 

3. Any loss or damage caused by wear and tear, drying mark, damage from weather, deterioration, liquid leakage, oil 

contamination, rust on baggage , engine or  electrical equipment impairment, insect, mouse, item condition, damage 

from or as a result of  production process. 

4. Robbery without breaking in, trespassing or using passkey 

5. Any loss or damage of baggage that is not locked or left without responsible person. 

6. Any loss or damage of baggage that cover under other insurance policy and insured receive reimbursement from 

Transport Company or accommodation or other sources. 

7. Any loss or damage of baggage that sent to destination beforehand or moved separately from insured 

8. Any loss or damage of product or product sample or any equipment 

9. Any loss or damage of insured’s personal effect from seizing or destroying under command government or 

government sector or immigration of Thailand and/or destination country 

10. Personal effects that bought after insured arrival at destination 

11.Robbery by insured’s employee 

12. Any loss or damage in Thailand excluding robbery, loss or damage from airline or airline agent 

13. Any loss or damage of artificial organs and equipment excluding loss or damage from accident 

14. Any loss or damage of rental equipment 

15.Any loss or damage of data in program, disk, data recording card or other similar items. 
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Insuring Agreement  

Baggage Delay Benefit 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured’s baggage arrive delay or send to 

wrong destination or temporary loss during period of travel. The Company shall pay compensation for necessary clothes or 

personal items for insured in the amount of the sum insured as specified in the schedule with respect to every five (5) full 

consecutive hours of delay counting from the arrival time of insured at destination. 

 Under this insuring agreement in insurance policy, insured may not claim indemnity under the benefit under this insuring 

agreement and Loss or damage of baggage or personal effects benefit insuring agreement for the same incident. 

 In case that there is an approval of permanent loss of baggage, company will deduct paid amount of compensation under 

this insuring agreement from amount of Loss or damage of baggage or personal effects benefit. 

Conditions for Coverage (only apply to the Baggage Delay Benefit) 

 Insured must absolutely protect his or her own baggage by locking and identifying correct data on baggage tag. 

Exclusions (only apply to the Baggage Delay Benefit)  

The insurance under this insuring agreement does not cover  

1. Delay directly or indirectly from strike or riot while traveling or before the issue date of insurance, whichever occurs 

earlier. 

2. Baggage that has a transportation certificate for example Bill of Loading, Air waybill, Rail Way Bill or Parcel Post 

Receipt. 

3. Baggage that is seized or destroyed under command government or government sector or immigration of Thailand 

and/or destination country 

4. Delay happens in Thailand 
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Insuring Agreement 

Missed Connecting Flight Benefit 

Additional Definitions 

Severe weather means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano  

  eruption affected safety during travel 

Public Conveyance   means Aircraft, bus, yacht, train, sky train that receive an approval from government for public  

  passenger transportation. 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when the insured misses his or her confirmed 

onward connecting schedule trip by public conveyance caused by delay of Transport Company from strike, riot, severe weather, 

defective tools and equipment, structure impairment of Transport Company’s vehicle or severe fire from departure. When insured 

arrives at transfer point, Transport Company cannot provide other vehicle for connecting schedule within five (5) hours from the 

time that insured arrive at transfer point. 

 The company shall compensate as specified amount of sum insured in policy schedule with respect to every five (5) full 

consecutive hours of delay but no more than maximum accumulated sum insured defined in the schedule. 

 The company or authorized company may manage and responsible for accommodation expense for overnight stay in case 

that insured misses connecting his or her schedule for consecutive five (5) hours as specified in policy schedule but not exceed 

maximum accumulated sum insured in the schedule. 

Conditions for Coverage (only apply to the Missed Connecting Flight Benefit) 

 Benefit will be calculated from difference between the actual time that insured arrive at transfer point and the actual time 

of transfer point departure by other vehicle provided by Transport Company.  

Exclusions (only apply to the Missed Connecting Flight Benefit)  

1. Delay from following causes ; 

1.1 Insured and insured’s travel documents are not checked at departure within defined period of time. 

1.2 Strike or Riot that happen and is publicly announced before the date of departure that insured can modify his or 

her travel plan. 

2. Any loss or damage that is able to reimburse from other sources. 

3. Accommodation expense that is not provided by company or authorized company 
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Insuring Agreement  

Aircraft Hijacking Benefit 

Additional Definitional 

Public Conveyance   means Aircraft, bus, yacht, train, sky train that receive an approval from government for public  

  passenger transportation. 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured is imprisoned or hold illegally for 

five (5) consecutive hours during period of travel from hijacking. The Company shall compensate as specified in policy 

schedule for every five (5) full consecutive hours of imprisoning but not exceed the maximum sum insured stated in the policy 

schedule. 

Exclusions (only apply to the Aircraft Hijacking Benefit)  

 The Hijacking must be confirmed and local police report must be provided in the claim of indemnity. 
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Insuring Agreement 

Third-Party Liability Benefit 

Additional Definitions    

Third Party means Any person except relatives or family members who stays with the Insured, or insured’s employee 

Coverage 

 During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage of Loss or Damage of a Third Party incurred 

during period of travel in case of:  

1. Death or injury of any person; 

2. Loss or damage of property of Third Party. 

The Company shall compensate on behalf of insured with actual costs for following expense: 

a. compensation that insured must compensate to third party as actual loss or damage 

b. Any expense or charge that insured pay with consent. 

c. Managing expense for judicial expense or arbitration 

The sum insured per incident or consecutive incident from same reason during period of travel shall not exceed sum 

insured specified in policy schedule. 

Conditions for Coverage (only apply to the Third-Party Liability Benefit) 

1. If there are other insurance policies that cover the incident, company shall compensate in average but  not exceed proportion 

that company must be responsible. 

2. Insured must not confess, offer, promise, pay or compensate without company approval in writing. 

3. Insured must send a letter, claim form, summons or other documents relating to damage or as result of claim to company 

immediately. 

Exclusions (only apply to the Third-Party Liability Benefit) 

The insurance under this insuring agreement does not cover  

1. Any loss or damage from incident that happens by insured’s intention or illegal action of insured 

2. Any liability from or as a result of 

 2.1 Professional liabilities and non-compliance with the profession 

2.2 Insured’s business or profession 

2.3 Use of firearm or weapon 

2.4 Insured’s harmful activities excluding extended coverage under the insurance policy 

2.5 Ownership, possession, or use of any wheeled vehicles, aircraft or watercraft. 

2.6 Ownership, possession, or use of land, building except residence place of insured during period of travel. 

2.7 Sexual harassment, criminal violence affected to body and mind 

2.8 Pollution or contamination of soil, water or air. 

3. Liability of business close person or third-party from employment or internship with insured. 

4. Liability from contract. If there is no contract, insured’s liability will not happen. 

5. Liability from animals (Except dog, cat or horse) under insured’s responsibility or control 

6. Loss of life or injury of body or loss or damage of close relative’s personal effect. 

7. Any loss or damage of insured’s personal effect. 

8. Expenses for criminal proceedings.  

 

 


