กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม (แบบรายเที่ยว)
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ง ถือเป็ นส่ วนหนึ่ง ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อ
เป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ ภายใต้ขอ้ บังคับเงื่อนไข
และข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ บริ ษทั ให้
สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็ น
ความหมายเดี ยวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นในกรมธรรม์
ประกันภัย
1.1 “บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.2 “กรมธรรม์ประกันภัย”
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย เงื่ อ นไข และข้อ ก าหนดทั่ว ไป
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อ ระบุ พิ เศษ
ข้ อ รั บ รอง ใบ สลั ก หลั ง กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ใบรั บ รอง
ประกันภัย และเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไปข้อตกลงคุม้ ครองและ
ข้อ ยกเว้น ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ่ งถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ ง
สัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.3 “ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้เอาประกั น ภั ย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ใบรับรองประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบซึ่ งเป็ น
บุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.4“ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง บุ ค คลหรื อ องค์ ก ร ที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้ถื อ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัยนี้
ซึ่ งเป็ นผู ้ จ ั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้เ อา
ประกันภัย
1.5 “อุบตั ิเหตุ”
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และ
ทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
1.6 “การบาดเจ็บ”
หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ างกายอั น เป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ั ติ เหตุ
ซึ่ งเกิ ดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอื่นในระหว่างที่
สัญญามีผลบังคับ
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1.7 “การเจ็บป่ วย”

หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ อาประกันภัย
1.8 “ความรับผิดส่ วนแรก”
หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
1.9 “แพทย์”
หมายถึง ผูท้ ี่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต ได้ข้ ึ น
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งตามแพทยสภาและได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชี พ สาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่ ให้บ ริ การทางการ
แ พ ท ย์ ห รื อ ท างด้ า น ศั ล ย ก ร รม ซึ่ งไม่ ใช่ แ พ ท ย์ ที่ เป็ น
ผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ คู่ ส มรส หรื อ บิ ด า มารดา หรื อ บุ ต รของ
ผูเ้ อาประกันภัย
1.10 “พยาบาล”
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.11 “โรงพยาบาล”
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถ
รั บ ผูป้ ่ วยไว้ค้างคื น และมี อ งค์ป ระกอบทางด้านสถานที่ ที่ มี
จานวนบุ คลากรทางการแพทย์ที่ เพี ยงพอตลอดจนการจัดการ
ให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัด
ใหญ่ และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ยนด าเนิ นการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.12 “สถานพยาบาลเวชกรรม” หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการ
เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
1.13 “คลินิก”
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จ จุ บ ัน ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
ดาเนิ น การโดยแพทย์ท าการรัก ษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค
และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
1.14 “ผูข้ นส่ ง”
หมายถึง สายการบิ นพาณิ ชย์ รถไฟ เรื อเดิ นสมุ ทร เรื อเฟอร์ รี่ รถขนส่ ง
ผู้ โ ด ยส าร รถ โด ย ส ารป รั บ อ าก าศ ป ระ เภ ท รถ โค้ ช ที่
ผูเ้ อาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
1.15 “เอดส์ ”
หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่ งเกิ ดจากการติดเชื้ อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการ
ติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ฉ วย โอ ก าส เนื้ อ งอ ก ร้ าย แ รง(Malignant
Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผล
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การตรวจเลื อ ด แสดงเป็ นเลื อ ดบวกของไวรั ส HIV (Human
Immuno Deficiency Virus) ก ารติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ฉ วยโอ ก าส
ให้รวมถึ งแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้ อที่ ทาให้เกิ ดโรคปอดบวมหรื อ
ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ทาให้เกิด
โรคล าไส้ อ ัก เสบหรื อ เรื้ อ รั ง (Organism Or Chronic Enteritis)
เชื้ อไวรั ส (Virus) และ/หรื อเชื้ อราที่ แ พร่ ก ระจายอยู่ ท ั่ ว ไป
(Disseminated Fungi Infection) เนื้ องอกร้ า ยแรง (Malignant
Neoplasm) ให้ ร วมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s
Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ า ยแรง
อื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นที่ รู้ จกั ในปั จ จุ บ ัน นี้ ว่า เป็ นอาการของภู มิ คุ ้ม กัน
บ ก พ ร่ อ ง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ห รื อ
ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ ค นที่ เป็ นเสี ยชี วิ ต อย่ า งกระทั น หั น
เจ็ บ ป่ วย หรื อทุ พ พลภาพ โรคภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อ ง (AIDS)
ให้ ร วมถึ ง เชื้ อ ไวรั ส HIV (Human Immuno Deficiency Virus)
โรคที่ ท าให้ เยื่อ สมองเสื่ อ ม (Encephalopathy Dementia) และ
การระบาดของเชื้อไวรัส
หมวดที่ 2 เงือ่ นไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป
2.1 สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิ ดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ผูเ้ อาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่ มเติ ม (ถ้ามี ) ที่ผูถ้ ื อกรมธรรม์ป ระกันภัย และ/หรื อ
ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาบริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จใน
ข้อแถลงตามวรรคหนึ่ งหรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทา
สัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มี
สิ ทธิบอกล้างสัญญาได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม (แบบรายเที่ยว) หน้ า 3/16
บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน) DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2248 0059. 2239 2200
63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
63/2 Rama 9 Road, Huay Kwang,
Fax: +66 (0) 2248 7850
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Bangkok 10310 Thailand
www.dhipaya.co.th

24/03/2016

2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ รวมทั้ง ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและเอกสารแนบท้า ยประกอบกัน เป็ นสั ญ ญา
ประกันภัยการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึก
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองประกันภัย และ/หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จะให้ ค วามคุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายของผูเ้ อาประกัน ภัย
ซึ่ งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาการเดินทาง ทั้งนี้จะจากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน ติดต่อกัน
หากมี ก รณี เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ การจี้ เครื่ อ งบิ น การล่ า ช้ า หรื อขัด ข้ อ งของเครื่ องบิ น ที่
ผูเ้ อาประกัน ภัย ใช้โดยสาร ซึ่ งท าให้ ผูเ้ อาประกัน ภัย ไม่ ส ามารถเดิ น ทางกลับ ได้ภ ายในก าหนดระยะเวลา
เอาประกันภัย กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ จะขยายความคุ ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
2.3.1 ระยะเวลาเดินทางแต่ ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้ นและสิ้นสุ ดภายในระยะเวลา
เอาประกันภัย
2.3.1.1 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน
กรณีเช็คอิน ณ เคาน์ เตอร์ สายการบิน หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัย
ที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่ งเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยให้เริ่ มตั้งแต่ผเู ้ อาประกันภัยทาการ
เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เพื่อรับตัว๋ โดยสารที่สถานีตน้ ทาง และดาเนิ นต่อเนื่ องต่อไปจนกระทัง่
ครบกาหนด 2 ชัง่ โมง ภายหลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางถึ งสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่ มเดิ นทาง
นั้น
กรณีเช็ คอินโดยวิธีอื่น หมายถึง ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับความ
คุม้ ครองซึ่ งเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให้เริ่ มตั้งแต่ผเู ้ อาประกันภัยผ่านจุดตรวจบัตร
ประจาตัวประชาชน (ID check point) ที่สถานีตน้ ทาง และดาเนินต่อเนื่ องต่อไปจนกระทัง่ ครบกาหนด 2 ชัว่ โมง
ภายหลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่ มเดินทางนั้น
2.3.1.2 กรณีเดินทางไปกลับโดยเรือเฟอร์ รี่ – รถโค้ ช – เครื่องบิน และเครื่องบิน – รถโค้ ช –
เรื อเฟอร์ รี่ หมายถึง ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครั้ง ของผูเ้ อาประกันภัยที่ ได้รับความคุ ม้ ครอง ซึ่ งเริ่ มต้นและ
สิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให้เริ่ มตั้งแต่ผเู ้ อาประกันภัยทาการเช็คอิน ณ ท่าเรื อต้นทางเพื่อรับตัว๋
โดยสารและดาเนิ นต่อเนื่องไป จนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงยังท่าเรื อต้นทางของการเริ่ มเดินทาง
นั้น
2.3.1.3 กรณีเดินทางเที่ ยวเดียวโดยเครื่ องบิน – รถโค้ ช – เรื อเฟอร์ รี่ หมายถึง ระยะเวลาการ
เดินทางซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ผเู ้ อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์หรื อจุดตรวจบัตรประจาตัว
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ประชาชน (ID check point) เพื่อรับตัว๋ โดยสารจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางถึ งจุดหมายปลายทางของการ
เริ่ มเดินทางนั้น
2.3.1.4 กรณีเดินทางเที่ยวเดียวโดยเรือเฟอร์ รี่ – รถโค้ ช – เครื่องบิน หมายถึง ระยะเวลาเดินทาง
ซึ่ ง เริ่ ม ตั้ง แต่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ท าการเช็ ค อิ น ณ ท่ าเรื อต้น ทาง จนกระทัง่ ครบก าหนด 2 ชั่วโมง ภายหลังจาก
ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่ มเดินทางนั้น
2.4 การเปลีย่ นแปลงยานพาหนะในการเดินทาง
ถ้าผูเ้ อาประกัน ภัย มี ค วามจ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นยานพาหนะเดิ น ทางในส่ วนหนึ่ งของการเดิ น ทางที่
คุ ้ม ครองเนื่ องจากสาเหตุ ที่ อยู่น อกเหนื อความควบคุ ม ของผูเ้ อาประกัน ภัย ความคุ ้ม ครองภายใต้ก รมธรรม์
ประกันภัยนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยูเ่ สมือนกับไม่ได้เปลี่ยนยานพาหนะ
2.5 การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึงการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะ
พิ สู จน์ ได้ว่ามี เหตุ จาเป็ นอันสมควรจึ งไม่ อาจแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบในทันที ได้ แต่ ได้แจ้งโดยเร็ วที่ สุ ดเท่ าที่ จะ
กระทาได้แล้ว
2.6 หน้ าทีใ่ นการรักษาสิ ทธิของบริษัทเพื่อการรับช่ วงสิ ทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ นหรื อเท่าที่บริ ษทั ร้องขอให้ทา
ตามสมควรไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการรับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั เพื่อรักษาสิ ทธิ ของบริ ษทั ในการเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอกแทนผูเ้ อาประกันภัย
2.7 หน้ าทีใ่ นการรักษาซากทรัพย์ทไี่ ด้ รับความเสี ยหาย
เมื่อเกิดความเสี ยหายกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่ละทิ้งทรัพย์สินนั้นและต้อง
ส่ งมอบต่อบริ ษทั หากบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องใช้ซากทรัพย์สินนั้น เพื่อการพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทน
2.8 การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิตให้แก่ผูร้ ั บประโยชน์ ส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน
อย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดง
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มี เหตุ อนั ควรสงสั ย ว่า การเรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนเพื่ อให้ บ ริ ษ ทั ชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัยที่
กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีก ได้ ตามความจาเป็ นแต่ท้ งั นี้ จะไม่ เกิ น 90 วัน นับ แต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว
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หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยข้างต้น
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ตอ้ งจ่ายทั้งนี้ นบั แต่
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
2.9 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มีข ้อพิ พ าท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยฉบับ นี้ ระหว่าง
ผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย กับ บริ ษ ัท และหากผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งประสงค์ และเห็ น ควรยุติ
ข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย (คปภ.) ว่ า ด้ ว ย
อนุญาโตตุลาการ
2.10 การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ จะสิ้ น สุ ด โดยอัต โนมัติ ส าหรั บ ผูเ้ อาประกัน ภัย ที่
ก่ออาชญากรรม หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.11 เงือ่ นไขบังคับก่อน
บริ ษ ัท อาจจะไม่ รับ ผิดชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ เว้น แต่ ผูถ้ ื อกรมธรรม์
ประกัน ภัย ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อ ตัวแทนของบุ ค คลดังกล่ าวแล้วแต่ ก รณี ได้ป ฏิ บ ัติถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
2.12 การชาระเบีย้ ประกันภัย
2.12.1 ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
2.12.1 การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการออกเดินทาง หลังจากบริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว บริ ษทั ฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยให้กบั ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยโดยหักค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน
2.13 การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
ทั้งบริษัทและผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยได้ ตามสาเหตุดงั นี้
2.13.1. เป็ นไปตามเงื่อนไข และข้อกาหนดการบอกเลิกตัว๋ เดินทางของสายการบินที่ผเู ้ อาประกันภัย
เดินทาง
2.13.2. กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่ยงั คงเดินทางตามตารางการ
บินผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้สายการบิน และ/หรื อ บริ ษทั ทราบก่อนเวลาเดินทาง 24 ชัว่ โมง
2.13.3. เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย โดยมีผลมาจากสายการบิน ผูเ้ อาประกันภัยสามารถ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความรับผิดส่ วนแรกที่ผ้ เู อาประกันภัยต้ องรับผิดเองตามทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย (ถ้ ามี)
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
2.1 สงคราม (ไม่ ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ กต็ าม) การรุ กราน หรือการกระทาของศัตรู ต่างชาติ
สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ การทีป่ ระชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึน้
ต่ อต้ านรัฐบาล การจลาจล
2.2 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่ รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกาก
นิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตก
แยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่ อกันไปโดยตัวของมันเอง
3. การก่อการร้ าย (ไม่ ใช้ กบั ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การจีเ้ ครื่องบิน)
4. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ิได้ จดทะเบียน
เพือ่ บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
5. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
6. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรื อขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
7. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข ้อบังคับ ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่ อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป และเอกสารแนบท้าย
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้
ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัตเิ หตุ
คาจากัดความ
การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง

หมายถึง
การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึ ง
การสู ญ เสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัย วะดังกล่ าวข้างต้น โดย
สิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้า ที่ ก ารงานใด ในอาชี พ
ประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป

ความคุม้ ครอง
การประกัน ภัย นี้ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ย หายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็บ ทางร่ างกายของ
ผูเ้ อาประกันภัย โดยอุ บตั ิ เหตุ และทาให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุ พพลภาพถาวร
สิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับ แต่ วนั ที่ เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ หรื อการบาดเจ็บ ที่ ได้รับ ท าให้ผูเ้ อาประกันภัย ต้องรั ก ษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล และเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้น ได้เป็ นไปติ ดต่ อกัน ไม่ น้อยกว่า 12 เดื อน
นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชัดเจนว่า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย ส าหรั บ มื อสองข้างตั้งแต่ ข ้อมื อ หรื อเท้าสองข้างตั้ง แต่ ข ้อเท้า
หรื อสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
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ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้น ตามข้อตกลงคุม้ ครอง
นี้ รวมกันไม่เกิ นจานวนเงิ นดังระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย หากบริ ษ ทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณะบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ การสู ญเสี ยอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วัน
นั บ จากวัน ที่ แ พทย์ล งความเห็ น ว่ า สู ญ เสี ยอวัย วะ สายตา หรื อทุ พ พลถาวรสิ้ นเชิ ง โดยค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1.1 ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษ
จนไม่ สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ ีการตรวจเลือด ให้ ถือเกณฑ์
มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
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3. การได้ รับเชื้อโรค เว้นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับ
มาจากอุบัติเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ ทจี่ าเป็ นจะต้ องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บ ซึ่งได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
5. การแท้ งลูก
6. อาหารเป็ นพิษ
1.2 ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
1. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยแข่ งรถหรือแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน
หรือเครื่องร่ อน เล่นบันจีจ้ ัมพ์ ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
เงือ่ นไขเฉพาะหมวด
บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ จ ะขอตรวจร่ า งกายของผู ้เอาประกัน ภัย ในระหว่า งที่ บ ริ ษ ัท พิ จ ารณาการเรี ย กร้ อ ง
ค่าสิ นไหมทดแทนตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การบอกเลิกการเดินทาง
คาจากัดความ
ผู้ขนส่ ง หมายถึง สายการบินพาณิ ชย์ รถไฟ เรื อเดินสมุทร เรื อเฟอร์รี่ รถขนส่ งผูโ้ ดยสาร รถโดยสารปรับ
อากาศประเภทรถโค้ช ที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า บริ ษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันออกเดินทาง
ที่ผเู ้ อาประกันภัย ได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วนหรื อทั้งหมด เพื่อเป็ นค่ามัดจา หรื อจองล่วงหน้าสาหรับค่าเดินทาง
หรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ รวมทั้งค่าปรับสาหรับการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้น อันมีสาเหตุมาจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ ไม่สามารถ
เดินทางได้
2. การเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยซึ่งอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร
ของผูเ้ อาประกันภัย บิดาหรื อมารดาของคู่สมรสผูเ้ อาประกันภัย
3. ผูข้ นส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
4. การประท้วงหรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งแต่ไม่เกิ นจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ ได้
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การบอกเลิกการเดินทาง
1. ใบรับรองแพทย์ของผูป้ ่ วยหรื อใบมรณะบัตรของผูเ้ สี ยชีวติ หรื อเอกสารการยกเลิกการเดิ นทางจาก
ผูข้ นส่ ง
2. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับแสดงค่ามัดจาหรื อค่าจองล่วงหน้าสาหรับการเดินทาง หรื อที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้
บริ การหรื อใบแจ้งหนี้ค่าปรับที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระเพิ่มเติม
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครองการบอกเลิกการเดินทางซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. การประท้ วงหรือนัดหยุดงานทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการประกันภัย
2. สาเหตุใดๆ ทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัยดังนี้
2.1 ผู้เอาประกันภัยเสี ยชี วติ บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่ วย
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2.2 การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่ วยซึ่งอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร
ของผู้เอาประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรสผู้เอาประกันภัย
2.3 ผู้ขนส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศทีเ่ ลวร้ ายจนไม่ สามารถเดินทางได้
2.4 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานทีม่ ีผลต่ อการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยเสี ยชี วติ บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากหรือสื บเนื่องมาจาก
3.1 การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะหรือการเจ็บป่ วยใดๆ ทีเ่ ป็ นสภาพทางการแพทย์ ทเี่ ป็ นมาก่อนวันที่
ทาประกันภัย รวมถึงอาการหรือภาวะแทรกซ้ อนที่อาจมีขึน้ มาภายหลังด้ วย
3.2 การตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้ งบุตร ทาแท้ง
3.3 โรคเอดส์ การเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บที่ผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV
และโรคอื่นๆ ทีส่ ั มพันธ์ กบั เอดส์
3.4 โรคติดต่ อหรือโรคระบาดใดๆ ทีไ่ ด้ รับการประกาศโดยองค์ การอนามัยโลกหรือรัฐบาลท้องถิ่น
ของประเทศนั้นๆ ว่ากาลังอยู่ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรค
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การจีเ้ ครื่องบิน
คาจากัดความ
การจี้เครื่ องบิน หมายถึง การเข้ายึดครองหรื อเข้าควบคุ มเครื่ องบินโดยการใช้กาลังบังคับหรื อใช้ความ
รุ นแรง หรื อขู่วา่ จะใช้กาลังหรื อความรุ นแรงด้วยเจตนาร้าย
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นตัวประกัน
ในเหตุการณ์ จ้ ีเครื่ องบิ น และการจี้เครื่ องบินนั้นเกิ ดขึ้ นเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงติดต่อกัน บริ ษทั จะ
จ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผเู ้ อาประกันภัย
สาหรับทุก 12 ชัว่ โมง ที่ตกเป็ นตัวประกัน
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การจีเ้ ครื่องบิน
1. ตัว๋ เครื่ องบิน แสดงว่าผูเ้ อาประกันภัยได้โดยสารไปกับเครื่ องบินที่ถูกจี้น้ นั
2. เอกสารยืนยันการถูกจี้เครื่ องบิน (ถ้ามี)
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่าช้ าของการเดินทาง
คาจากัดความ
ผู้ ขนส่ ง หมายถึ ง สายการบิ นพาณิ ช ย์ รถไฟ เรื อเดิ น สมุ ท ร เรื อเฟอร์ รี่ รถขนส่ งผูโ้ ดยสาร รถโดยสาร
ปรับอากาศประเภทรถโค้ช ที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายให้ในกรณี ที่การเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัยถูกเลื่ อนหรื อล่าช้าออกไป
ตั้งแต่ 6 ชัว่ โมงจากกาหนดการ โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกิ นจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ ระบุ ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผเู ้ อาประกันภัย สาหรับทุก 6 ชัว่ โมง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. สภาพอากาศเลวร้ายทาให้ผขู ้ นส่ งต้องเลื่อนการเดินทางออกไป
2. การชารุ ดของเครื่ องจักรกลของผูข้ นส่ ง
3. การประท้วงหรื อนัดหยุดงาน ซึ่ งเริ่ ม ขึ้ นหลังจากที่ บ ริ ษ ทั ได้ตกลงรั บ ประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การล่ าช้ าของการเดินทาง
1. ใบแจ้งและยืนยันการล่าช้าจากผูข้ นส่ งอธิ บายเหตุผลของการล่าช้า
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครองการล่ าช้ าของการเดินทาง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. คาสั่ งให้ ยกเลิกการบริการของผู้ขนส่ งด้ วยคาสั่ งหรือคาแนะนาจากรัฐบาลในประเทศ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางส่ วนตัว
คาจากัดความ
กระเป๋ าเดิ น ทางส่ วนตั ว หมายถึ ง กระเป๋ าเดิ น ทางส่ วนตัว ของผูเ้ อาประกัน ภัย ที่ น าไป หรื อ ซื้ อ เพิ่ ม
เพื่ อใช้ส่ วนตัวในระหว่างการเดิ น ทาง รวมถึ งทรั พ ย์สิ น เสื้ อ ผ้า และของใช้ส่ วนตัวในกระเป๋ าเดิ น ทางของ
ผูเ้ อาประกันภัย
ผู้ขนส่ ง หมายถึง สายการบินพาณิ ชย์ รถไฟ เรื อเดินสมุทร เรื อเฟอร์รี่ รถขนส่ งผูโ้ ดยสาร รถโดยสารปรับ
อากกาศประเภทรถโค้ช ที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
การลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย
การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ ตกลงกันว่าบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อกระเป๋ าเดิ นทางส่ วนตัว
ของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งเกิดจาก
1. ความผิดพลาดในการขนส่ งกระเป๋ าเดินทางของผูข้ นส่ ง หรื อการขนย้ายกระเป๋ าของพนักงานโรงแรม
2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อการดาเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุ นแรง
3. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผูเ้ อาประกันภัยที่ถูกล็อกไว้
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เกินจากการจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยสามารถ
เรี ยกร้องได้ ทั้งนี้ บริ ษทั โดยความยินยอมของผูเ้ อาประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังต่อไปนี้
 ซ่อมแซมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง หรื อ
 จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรื อ
 จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริ ง (ไม่รวมกาไร) ของทรัพย์สินนั้น
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
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การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางส่ วนตัว
1. บันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจตามที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แจ้งความไว้
2. เอกสารแสดงเหตุการณ์ที่ทาให้น่าเชื่อว่ากระเป๋ าเดินทางสู ญหายซึ่งออกโดยผูข้ นส่ ง ผูจ้ ดั การหรื อ
เจ้าของสถานพานักที่ผเู ้ อาประกันภัยพัก กรณี ที่กระเป๋ าเดินทางอยูใ่ นความดูแลของผูข้ นส่ งหรื อ
พนักงานของสถานพานัก
3. เอกสารแสดงการชดใช้ของผูข้ นส่ ง ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าของสถานพานักนั้น
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองนี้ไม่ ค้ ุ มครองการสู ญเสี ยหรื อ เสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรั พ ย์ สิน
ส่ วนตัว ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. ความเสี ย หายหรื อ การถู ก ท าลายอั น เนื่ อ งมาจากการเสื่ อ มสภาพของกระเป๋ าเดิ น ทาง รวมทั้ ง
ความเสี ยหายอันเกิดจากแมลง หรือสั ตว์กดั แทะ หรือความเสี ยหายที่เกิดขึน้ เนื่องจากกระบวนการซึ่งดาเนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยเพือ่ การซ่ อมแซม ทาความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไข ทรัพย์สินใดๆ
2. ความเสี ยหายที่เกิดจากการริ บ ถู กยึด หรื อกักเก็บกระเป๋ าของศุ ลกากรหรื อเจ้ าหน้ าที่สนามบินหรื อ
ทางราชการ ตารวจของประเทศนั้นๆ
3. ความเสี ยหายหรื อ สู ญ หายของกระเป๋ าเดิ น ทางของผู้ เอาประกัน ภั ย ขณะถู ก ทิ้งไว้ ในที่ส าธารณะ
โดยไม่ มีผ้ ดู ูแล
4. ความเสี ย หายหรื อ สู ญ หายของเงิ น ทอง อัญ มณี ศิ ล ปวั ต ถุ เหรี ย ญ เงิ น ตรา ธนบั ต ร บั ต รเครดิ ต
บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี เครื่องแก้ว ข้ อมูลทีบ่ ันทึกในเทป โปรแกรม หรือแผ่นดิสเก็ตต์ โทรศัพท์มือถือ
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