กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางในประเทศและต่ างประเทศแบบกลุ่ม (แบบเทียวเดียว)
โดยการเชื อถื อคํ าแถลงในใบคํ าขอเอาประกันภัยซึงถื อเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ ประกันภัยนี ' และเพื อเป็ น
การตอบแทน เบี 'ยประกันภัยทีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผู้เอาประกันภัยต้ องชําระ ภายใต้ ข้อบังคับ เงือนไขทัวไป
และข้ อกํ าหนด ข้ อตกลงคุ้ม ครอง ข้ อยกเว้ น และเอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยนี ' บริ ษัทให้ สัญญา
กับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี '
หมวดที 1 คําจํากัดความ
ถ้ อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะถือเป็ น
ความหมายเดียวกันทังหมด
'
ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์
ประกันภัย
1.1 บริ ษัท
หมายถึง บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
1.2 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไขทัวไป
และข้ อกําหนด ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น เอกสารแนบท้ าย
ข้ อระบุพิเศษ ข้ อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ซึงถือเป็ นส่วนหนึงแห่งสัญญาประกันภัย
1.3 ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี ' และ/หรื อเอกสารแนบซึงเป็ นบุคคลทีได้ รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี '
1.4 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรื อองค์กร ทีระบุชือเป็ นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี ' ซึงเป็ นผู้จดั ให้ มีการประกันภัย
เพือประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
1.5 อุบตั เิ หตุ
หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึ 'นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่างกาย
และ ทําให้ เกิดผลทีผู้เอาประกันภัยมิได้ เจตนาหรื อมุง่ หวัง
1.6 ความสูญเสีย หรื อ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุและ
ความเสียหายใดๆ
ทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพหรื อได้ รับบาดเจ็บ
1.7 การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ
ซึงเกิดขึ 'นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอืนในระหว่าง
ทีสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ
1.8 การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ หรื อ การติ ด โรคที เกิ ด ขึ น'
กับผู้เอาประกันภัย
1.9 ความรับผิดส่วนแรก
หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเอง
ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง'
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1.10 แพทย์

หมายถึง

1.11 พยาบาล
1.12 โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

1.13 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.14 คลินิก

หมายถึง

1.15 ผู้ขนส่ง

หมายถึง

1.16 เอดส์

หมายถึง

ผู้ทีสํ าเร็ จการศึกษาได้ รับปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต ได้ ขึน'
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้ องจากแพทยสภา และได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้ องถินทีให้ บริ การทางการ
แพทย์ หรื อทางด้ านศัลยกรรม
ผู้ทีได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้ บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รั บ ผู้ ป่ วยไว้ ค้ างคื น และมี อ งค์ ป ระกอบทางด้ านสถานที
ที มี จํ า นวนบุค ลากร ทางการแพทย์ ที เพี ย งพอตลอดจนการ
จัดการให้ บริ การที ครบถ้ วน โดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องสํ าหรั บ
การผ่ าตัด ใหญ่ และได้ รับ อนุญ าตให้ จ ดทะเบี ย นดํ า เนิ นการ
เป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขต
นันๆ
'
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้ บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผู้ป่วย ไว้ ค้างคืนและได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนดําเนินการ
เป็ นสถานพยาบาล เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนันๆ
'
สถานพยาบาลแผนปั จ จุ บัน ที ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
ดําเนินการ โดยแพทย์ทําการรั กษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค
และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนได้
สายการบินพาณิชย์ รถไฟ เรื อเดินสมุทร เรื อเฟอร์ รี รถขนส่ง
ผู้โดยสาร รถโดยสารปรับอากาศประเภทรถโค้ ช
ทีผู้เอาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
ภู มิ ค้ ุ มกั น บกพร่ อ ง(Acquired
Immune
Deficiency
Syndrome) ซึงเกิดจากการติดเชื 'อไวรัสเอดส์และให้ หมายความ
รวมถึ ง การติ ด เชื อ' จุ ล ชี พ ฉวยโอกาส เนื อ' งอกร้ ายแรง
(Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ
ซึงโดยผลการตรวจเลื อดแสดงเป็ นเลื อดบวกของไวรั ส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื 'อจุลชี พ
ฉวยโอกาส ให้ รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื 'อทีทําให้ เกิดโรคปอด
บวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื 'อ
ทีทําให้ เกิดโรคลําไส้ อกั เสบหรื อเรื อ' รัง (Organism Or Chronic
Enteritis) เชื 'อไวรัส (Virus) และ/หรื อ เชื 'อราทีแพร่ กระจายอยู่
ทัวไป (Disseminated Fungi Infection) เนื 'องอกร้ ายแรง
(Malignant Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื 'องอก
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1.17 การก่อการร้ าย

หมายถึง

Kaposi’s Sarcoma เนื 'องอกเซลนํ 'าเหลืองทีระบบศูนย์ประสาท
ส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรื อ
โรคร้ ายแรงอื นๆ ซึงเป็ นที รู้ จักในปั จจุบนั นี ว' ่าเป็ นอาการของ
ภู มิ ค้ ุ มกั น บกพร่ อ ง(Acquired
Immune
Deficiency
Syndrome) หรื อ ซึ งเป็ นสาเหตุที ทํ า ให้ ค นที เป็ นเสี ย ชี วิ ต
อย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิค้ ุมกัน
บกพร่ อง (AIDS) ให้ รวมถึงเชื 'อไวรัส HIV (Human Immuno
Deficiency
Virus)
โรคที ทํ า ให้ เยื อสมองเสื อม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื 'อไวรัส
การกระทํ า ซึ งใช้ กํ าลัง หรื อ ความรุ น แรง และ/หรื อมี ก ารข่ม ขู่
โดยบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง
การกระทํ า การแทน หรื อ ที เกี ยวเนื องกั บ องค์ ก รใด หรื อ
รัฐบาลใด ซึงกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อ
จุดประสงค์ทีคล้ ายคลึงกัน รวมทังเพื
' อต้ องการส่งผลให้ รัฐบาล
และ/หรื อ สาธารณชน หรื อ ส่ ว นหนึ งส่ ว นใดของสาธารณชน
ตกอยูใ่ น ภาวะตืนตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที 2 เงือนไขและข้ อกําหนดทัวไป
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี 'เกิดขึ 'นจากการทีบริ ษัทเชือถือคําแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย
และคําแถลงเพิมเติม (ถ้ ามี) ทีผู้เอาประกันภัยลงลายมือชือให้ ไว้ เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
บริ ษัทจึงได้ ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี 'ไว้ ให้
ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ ว แต่แถลงข้ อความอันเป็ นเท็จในคําแถลงตามวรรคหนึง หรื อรู้ อยูแ่ ล้ วใน
ข้ อความจริ งใด แต่ปกปิ ดข้ อความจริ งนันไว้
' โดยไม่แจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึงถ้ าบริ ษัททราบข้ อความจริ งนันๆ
' อาจจะได้
เป็ นเหตุจงู ใจให้ บริ ษัทเรี ยกเบี 'ยประกันภัยสูงขึ 'นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทําสัญญา สัญญาประกันภัยนี 'จะตกเป็ นโมฆียะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทมีสิทธิบอกล้ างสัญญาได้
บริ ษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยคําแถลงนอกเหนือจากทีผู้เอาประกันภัยได้ แถลงไว้ ในเอกสารตาม
วรรคหนึง
2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาประกันภัยและการเปลียนแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี ' รวมทังข้
' อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลียนแปลงข้ อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทและได้ บนั ทึกไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี ' หรื อในเอกสารแนบท้ ายแล้ วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี ' จะให้ ความคุ้มครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผู้เอาประกันภัย ซึงเกิดขึน'
ภายในระยะเวลาการเดินทาง ทังนี
' 'จะจํากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง' ไม่เกินตามทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
หากมีกรณี เหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย์ การจี 'เครื องบิน การล่าช้ าหรื อขัดข้ องของเครื องบินทีผู้เอาประกันภัย
ใช้ โดยสาร ซึงทํ าให้ ผ้ ูเอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ ภายในกํ าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย กรมธรรม์
ประกันภัยนี ' จะขยายความคุ้มครองออกไป โดยอัตโนมัตติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี '
ระยะเวลาเดินทางแต่ละครัง' ของผู้เอาประกันภัยซึงเริ มต้ นและสิน' สุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที
ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สําหรั บการเดินทางแบบเทียวเดียว
ระยะเวลาคุ้มครองเริ มต้ นและสิ 'นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีเช็คอิน ณ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
ความคุ้มครองเริ มต้ นตังแต่
' ผ้ เู อาประกันภัยได้ เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน เพือรับบัตรทีนัง (Boarding pass)
ณ สถานีต้นทางและดําเนินต่อเนืองไปจนกระทัง
1. ครบ 2 ชัวโมง ภายหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ มเดินทางนัน'
หรื อ เมือผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีพักอาศัย แล้ วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
2. ณ วันทีบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
3. วันทีกรมธรรม์ประกันภัยสิ 'นผลบังคับ
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กรณีเช็คอินโดยวิธีอืน
ความคุ้มครองเริ มต้ นตังแต่
' ผ้ เู อาประกันภัยผ่านจุดตรวจบัตรประจําตัวประชาชน (ID check point) ทีสถานีต้นทาง
และดําเนินต่อเนืองต่อไปจนกระทัง
1. ครบ 2 ชัวโมง ภายหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ มเดินทางนัน'
หรื อ เมือผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีพักอาศัย แล้ วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
2. ณ วันทีบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
3. วันทีกรมธรรม์ประกันภัยสิ 'นผลบังคับ
2.4 การเปลียนแปลงยานพาหนะในการเดินทาง
ถ้ าผู้เอาประกันภัยมีความจําเป็ นต้ องเปลียนยานพาหนะเดินทางในส่วนหนึงของการเดินทางทีคุ้มครอง
เนืองจากสาเหตุทีอยูน่ อกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี '
จะยังคงมีผลบังคับใช้ อยูเ่ สมือนกับไม่ได้ เปลียนยานพาหนะ
2.5 การแจ้ งและการเรี ยกร้ อง
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
การบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีทีมีการเสียชีวิตต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบทันที เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่า
มีเหตุจําเป็ นอันสมควร จึงไม่อาจแจ้ งให้ บริ ษัททราบในทันทีได้ แต่ได้ แจ้ งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ แล้ ว
2.6 หน้ าทีในการรั กษาสิทธิของบริษัทเพือการรั บช่ วงสิทธิ
โดยค่า ใช้ จ่ า ยของบริ ษั ท ผู้เ อาประกั น ภัย ต้ อ งกระทํ า ทุก อย่ า งเท่ า ที จํ า เป็ นหรื อ เท่ า ที บริ ษั ท ร้ องขอให้
ทําตามสมควรไม่ว่าก่อน หรื อหลังการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัท เพือรักษาสิทธิ ของบริ ษัทในการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกแทนผู้เอาประกันภัย
2.7 หน้ าทีในการรั กษาซากทรั พย์ ทได้
ี รับความเสียหาย
เมือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินทีเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้ องไม่ละทิ 'งทรัพย์สินนัน' และต้ องส่งมอบ
ต่อบริ ษัท หากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ ซากทรัพย์สินนันเพื
' อการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
2.8 การจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับกรณี การเสียชีวิตให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอืน
จะจ่ายให้ แก่ ผู้เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับหลักฐานแสดงความสูญเสีย
หรื อความเสียหายทีครบถ้ วน และถูกต้ องแล้ ว
ในกรณี มี เ หตุอันควรสงสัยว่า การเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนเพื อให้ บริ ษัทชดใช้ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ดัง กล่าวข้ างต้ นไม่เ ป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้ม ครองในกรมธรรม์ ประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ที กํ าหนดไว้
อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั ' 'จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
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หากบริ ษั ท ไม่ อ าจจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แ ล้ วเสร็ จ ภายในกํ า หนดระยะเวลาเอาประกั น ภั ย ข้ างต้ น
บริ ษัทจะรับผิดชดใช้ ดอกเบี 'ยให้ อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินเอาประกันภัยทีต้ องจ่ายทังนี
' 'นับแต่วนั ที
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง หรื อวรรคสองแล้ วแต่กรณี
2.9 ความรั บผิดชอบสูงสุด
บริ ษัทกําหนดความรับผิดชอบสูงสุดต่อเหตุการณ์ความสูญเสียหรื อเสียหายแต่ละครัง' ไม่เกิน 60,000,000 บาท
2.10 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทีมีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี 'ระหว่างผู้มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ตามกรมธรรม์ ป ระกันภัย กับ บริ ษั ท และหากผู้มี สิ ท ธิ เ รี ยกร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุติ ข้ อ พิ พ าทนัน' โดยวิ ธี ก าร
อนุญ าโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยิ นยอมและให้ ทําการวิ นิจ ฉัยชี ข' าดโดยอนุญ าโตตุล าการตามระเบี ยบสํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
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2.11 การสิน? สุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี 'จะสิ 'นสุดโดยอัตโนมัตสิ ําหรับผู้เอาประกันภัยทีก่ออาชญากรรม
หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมโดยเจ้ าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายของอาณาเขตนัน' ๆ
2.12 เงือนไขบังคับก่ อน
บริ ษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ' เว้ นแต่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี ได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วนตามสัญญา
ประกันภัยและเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
2.13 การชําระเบีย? ประกันภัยและการคืนเบีย? ประกันภัย
2.13.1 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ต้ องชําระเบี 'ยประกันภัยทันที หรื อก่อนความคุ้มครองจะเริ มต้ น
2.13.2 การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการออกเดินทาง หลังจากบริ ษัทได้ ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ ว
บริ ษัทฯ จะคืนเบี 'ยประกันภัยให้ กบั ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยโดยหักค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
2.14 การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
ทัง? บริษัทและผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยได้ ตามสาเหตุดงั นี '
2.14.1. เป็ นไปตามเงือนไขและข้ อกําหนดการบอกเลิกตัวs เดินทางของสายการบินทีผู้เอาประกันภัยเดินทาง
2.14.2. กรณีทีผู้เอาประกันภัยต้ องการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยทียังคงเดินทางตามตารางการบิน
ผู้เอาประกันภัยต้ องแจ้ งให้ สายการบิน และ/หรื อ บริ ษัททราบก่อนเวลาเดินทาง 24 ชัวโมง
2.14.3. เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ 'นกับผู้เอาประกันภัย โดยมีผลมาจากสายการบิน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้
หมวดที 3 ข้ อยกเว้ นทัวไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ? ม่ ค้ ุมครอง
1. ความรั บผิดส่ วนแรกทีผู้เอาประกันภัยต้ องรั บผิดเองตามทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
(ถ้ ามี)
2. ขณะทีผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย
แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือรั กษาชีวิต) ขณะกําลังขึน? หรื อกําลังลงหรื อโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรื อ เครื องร่ อน เล่ นบันจีจ? Bัมพ์ ดํานํา? ทีต้ องใช้ ถังอากาศและเครื องช่ วยหายใจใต้ นํา?
รวมถึงกิจกรรม หรื อการปื นเขาทีมีความสูงเกินกว่ า 3,000 เมตร
3. การเจ็บป่ วยใด ๆ หรื อความผิดปกติทางจิตวิทยา รวมถึง ความวิกลจริต โรคซึมเศร้ า ความเครี ยด
ความวิตกกังวล โรคทางจิต หรื อ โรคจิตสรี ระแปรปรวน
4. ระเบียบทางราชการ การแทรกแซง หรื อ การดําเนินคดีอาญา
4.1 ผู้เอาประกันภัย ญาติ หุ้นส่ วนหรื อผู้ร่วมเดินทางทําหน้ าทีในการละเมิดหรื อฝ่ าฝื นกฏหมายหรือ
ระเบียบข้ อบังคับใดๆอํานาจรั ฐบาลหรื อขัดขวางการปฏิบัตหิ น้ าทีของทางราชการในการจับกุม
ระงับ ยับยัง? อายัดหรื อทําลายของผู้เอาประกันภัย
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4.2 การฟ้องคดีอาญากับผู้เอาประกันภัย ไม่ ว่ามีการตัดสินแล้ วว่ าผิดจริงหรื อไม่ ก็ตาม
4.3 การรบกวนใดๆ กับแผนการเดินทางของผู้เอาประกันภัยโดยรั ฐบาล กฎระเบียบของรั ฐบาล
หรื อ ผู้มีอาํ นาจอย่ างเป็ นทางการรวมถึง ทัง? นีไ? ม่ รวมถึงการปฏิเสธวีซ่า หรื อใบอนุญาตผู้เอา
ประกันภัย หรื อผู้ร่วมเดินทางของการเข้ าประเทศใดๆ
5. การเดินทางนัน? ขัดแย้ งกับคําแนะนําของแพทย์ ผู้เอาประกันภัยไม่ ปฏิบัติตามคําแนะนํา หรื อ
คําสังของแพทย์ บริษัท หรื อ Travel Assist ทัง? นีไ? ม่ รวมถึงการเดินทางกลับไปยังประเทศภูมิลาํ เนา
6. ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์ เพือเข้ ารั บการรั กษาทางการแพทย์
7. ความสูญเสียหรื อความเสียหายใดๆอันเกิดจากหรื อสืบเนืองจากสาเหตุดังต่ อไปนี ?
7.1 สงคราม(ไม่ ว่าจะมีการประกาศหรื อไม่ ก็ตาม) การรุ กราน หรื อการกระทําของศัตรู ต่างชาติ
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การทีประชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึน? ต่ อต้ านรั ฐบาล
การจลาจล
7.2 อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ การแผ่ รั ง สี หรื อ กั ม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชื อ? เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จาก
ก า ก นิ ว เ ค ลี ย ร์ ใ ด ๆ อั น เ นื อ ง จ า ก ก า ร เ ผ า ไ ห ม้ ข อ ง เ ชื ? อ เ พ ลิ ง นิ ว เ ค ลี ย ร์ แ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี ใ ด ๆ
แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึงดําเนินการติดต่ อกันไปโดยตัวของมันเอง
7.3 ระเบิดนิวเคลียร์ รวมถึงผลกระทบดังกล่ าวทัง? หมดหรื อปนเปื ? อนสารกัมมันตรั งสีทีเกิดจากการ
ไอออไนซ์ หรื อรั งสีปนเปื ? อนโดยกัมมันตภาพรั งสีจากเชือ? เพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ แทรก
ซ้ อนการเผาไหม้ และการเผาไหม้ อย่ างต่ อเนืองหรื อเชือ? เพลิงนิวเคลียร์ หรื อกัมมันตภาพรั งสีพิษระเบิดหรื อ
อืนๆ สมบัตทิ ีเป็ นอันตรายจากอุปกรณ์ ใดๆ นิวเคลียร์ หรื อส่ วนประกอบดังกล่ าว
7.4 กระจายหรื อการใช้ ทีทําให้ เกิดโรคหรื อวัสดุชีวภาพหรื อสารเคมีทีเป็ นพิษหรื อการเปิ ดตัวของ
เชือ? โรคหรื อวัสดุชีวภาพหรื อสารเคมีทีเป็ นพิษ
8. ขณะทีผู้เอาประกันภัยกําลังขึน? หรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้ จดทะเบียน
เพือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
9. ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขีหรื อปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
10. ขณะทีผู้เอาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรื อขณะทีถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
11. ขณะทีผู้เอาประกันภัยปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัตกิ ารใน
สงครามหรื อปราบปราม
12. ความสูญเสียหรื อความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยหรื อความรั บผิดตามกฎหมาย อันเกิด
จาก หรื อสืบเนืองจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึน? ในเวลาดังต่ อไปนีไ? ม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
12.1 การเดินทางไป หรื อการเดินทางผ่ าน หรื อการเดินทางภายในประเทศอัฟกานิสถาน คิวบา
สาธารณรั ฐประชาธิปไตยคองโก อิหร่ าน, อิรัก, ไลบีเรี ย, ซูดานหรื อซีเรี ย
12.2 การทีผู้เอาประกันภัยกระทําการทีเกียวเนืองกับ
1. การก่ อการร้ าย หรื อ
2. การเป็ นสมาชิกขององค์ กรการก่ อการร้ าย หรื อ
3. การลักลอบขนยาเสพติด หรื อการค้ าทีเกียวเนืองกับยาเสพติด หรื อ
4. การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรื ออาวุธชีวภาพ
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หมวดที 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ ข้อบังคับ ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น เงือนไขและข้ อกําหนดทัวไป และเอกสารแนบท้ ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบี 'ยประกันภัยทีผู้เอาประกันภัยต้ องชําระ บริ ษัทตกลงจะให้
ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี '
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิน? เชิงเนืองจากอุบัตเิ หตุ
คําจํากัดความ
การสูญเสียอวัยวะ หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่
' ข้อมือ หรื อข้ อเท้ าและให้ หมายความ
รวมถึ ง การสูญ เสี ย สมรรถภาพในการใช้ ง านของอวัย วะดัง กล่ า วข้ า งต้ น โดยมี ข้ อ บ่ง ชี ท' างการแพทย์ ชัด เจนว่ า
ไม่สามารถกลับมาใช้ งานได้ อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ น? เชิ ง หมายความถึ ง ทุพ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ส ามารถประกอบหน้ าที การงานใด ๆ
ในอาชีพประจํา และอาชีพอืน ๆ ได้ โดยสิ 'นเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกั น ภั ย นี ค' ้ ุม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายของ
ผู้เอาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ 'นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บทีได้ รับทําให้ ผ้ เู อาประกันภัยต้ องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิต เพราะการบาดเจ็บนันเมื
' อใดก็ดี บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ดงั นี '
1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ 'นเชิง และ
การทุพพลภาพถาวรสิ 'นเชิงนัน' ได้ เป็ นไปติดต่อกันไม่
น้ อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ หรื อมีข้อ
บ่งชี 'ทางการแพทย์ชดั เจนว่า
ผู้เอาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ 'นเชิง
3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือสองข้ างตังแต่
' ข้อมือ หรื อเท้ าสองข้ างตังแต่
'
ข้ อเท้ า หรื อสายตาสองข้ าง
4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
' ข้อมือ และเท้ าหนึงข้ างตังแต่
'
ข้ อเท้ า
5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
' ข้อมือ และสายตาหนึงข้ าง
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเท้ าหนึงข้ างตังแต่
' ข้อเท้ า และสายตาหนึงข้ าง
7
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้ างตังแต่
' ข้อมือ
8
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเท้ าหนึงข้ างตังแต่
' ข้อเท้ า
9
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับสายตาหนึงข้ าง
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนี 'เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน'
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ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึ 'นตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 'รวมกัน
ไม่เกินจํานวนเงินดังระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 'ยังไม่เต็ม
จํานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษัทจะยังคงให้ ความคุ้มครองจนสิ 'นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงิน
เอาประกันภัยทีเหลืออยูเ่ ท่านัน'
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผู้รับประโยชน์ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี 'ให้ แก่บริ ษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
โดยค่าใช้ จา่ ยของผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบมรณะบัตร
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดีหรื อหน่วยงานทีออกรายงาน
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดี หรื อหน่วยงานทีออกรายงาน
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับประโยชน์
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ การสูญเสียอวัยวะสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิน? เชิง
ผู้เอาประกันภัย และ/หรื อ ผู้รับประโยชน์ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี 'ให้ แก่บริ ษัท ภายใน 30 วัน นับจาก
วันทีแพทย์ลงความเห็นว่า สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลถาวรสิ 'นเชิง โดยค่าใช้ จ่ายของผู้เอาประกันภัย และ/หรื อ
ผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบรายงานแพทย์ทียืนยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ 'นเชิง
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทําให้ สิทธิในการเรี ยกร้ องเสียไป หากแสดงให้ เห็นได้ วา่ มีเหตุ
อันสมควร ทีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่ได้ สง่ โดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ แล้ ว
ข้ อยกเว้ นเฉพาะหมวด
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ? ม่ ค้ ุมครอง
1.1 ความสูญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสืบเนืองจากสาเหตุดังต่ อไปนี ?
1. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิWสุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่
สามารถ ครองสติได้ คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิWสุรา” นัน? ในกรณีทีมีการตรวจเลือด ให้ ถือเกณฑ์ มีระดับ
แอลกอฮอล์ ในเลือด ตัง? แต่ 150 มิลลิกรั มเปอร์ เซ็นต์ ขึน? ไป
2. การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
3. การได้ รับเชือ? โรค เว้ นแต่ การติดเชือ? โรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํา? ซึงเกิดจากบาดแผล
ทีได้ รับมาจากอุบัตเิ หตุ
4. การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ ทีจําเป็ นจะต้ องกระทําเนืองจากได้ รับบาดเจ็บ
ซึงได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี ? และได้ กระทําภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ ใน
กรมธรรม์ ประกันภัย
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5. การแท้ งลูก
6. อาหารเป็ นพิษ
1.2 ความสูญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึน? ในเวลาต่ อไปนี ?
1. ขณะทีผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย
แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือรั กษาชีวิต) ขณะกําลังขึน? หรื อกําลังลงหรื อโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรื อเครื องร่ อน เล่ นบันจีจ? Bัมพ์ ดํานํา? ทีต้ องใช้ ถังอากาศและเครื องช่ วยหายใจใต้ นํา?
2. ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะทีผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัวยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
เงือนไขเฉพาะหมวด
บริ ษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยในระหว่างทีบริ ษัทพิจารณาการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ตามทีเห็นสมควร รวมทังการชั
'
นสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจําเป็ น
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การบอกเลิกการเดินทาง
คําจํากัดความ
ผู้ ขนส่ ง หมายถึง สายการบินพาณิ ชย์ รถไฟ เรื อเดินสมุทร เรื อเฟอร์ รี รถขนส่งผู้โดยสาร รถโดยสาร
ปรับอากาศประเภทรถโค้ ช ทีผู้เอาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
เป็ นที ตกลงกันว่า บริ ษัทจะชดเชยค่าใช้ จ่ายอันเนื องมาจากการบอกเลิ กการเดินทางก่อนวัน ออกเดินทาง
ทีผู้เอาประกันภัย ได้ จา่ ยไปล่วงหน้ าบางส่วนหรื อทังหมด
'
เพือเป็ นค่ามัดจํา หรื อจองล่วงหน้ าสําหรับค่าเดินทางหรื อ
ค่าทีพักทียังไม่ได้ ใช้ บริ การ รวมทังค่
' าปรับสําหรับการบอกเลิกการเดินทางทีเกิดขึ 'น อันมีสาเหตุมาจาก
1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยทีต้ องได้ รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่สามารถ
เดินทางได้
2. การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยซึงอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตของบิดา มารดา คูส่ มรส บุตรของ
ผู้เอาประกันภัย บิดาหรื อมารดาของคูส่ มรสผู้เอาประกันภัย
3. ผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนืองจากสภาพอากาศทีเลวร้ ายจนไม่สามารถเดินทางได้
4. การประท้ วงหรื อการนัดหยุดงานทีมีผลต่อการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
ทังนี
' ' บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ตามค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ 'นจริ งแต่ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีได้ ระบุไว้ ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ การบอกเลิกการเดินทาง
1. ใบรับรองแพทย์ของผู้ป่วยหรื อใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต หรื อเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผู้ขนส่ง
2. ใบเสร็ จรับเงินต้ นฉบับแสดงค่ามัดจําหรื อค่าจองล่วงหน้ าสําหรับการเดินทางหรื อทีพักทียังไม่ได้ ใช้ บริ การ
หรื อใบแจ้ งหนี 'ค่าปรับ ทีผู้เอาประกันภัยต้ องชําระเพิมเติม
ข้ อยกเว้ นเฉพาะหมวด
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ? ม่ ค้ ุมครองการบอกเลิกการเดินทางซึงมีสาเหตุมาจาก
1. การประท้ วงหรื อนัดหยุดงานทีเกิดขึน? ก่ อนการประกันภัย
2. สาเหตุใดๆ ทีผู้เอาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัยดังนี ?
2.1 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วย
2.2 การบาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยซึงอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร
ของผู้เอาประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรสผู้เอาประกันภัย
2.3 ผู้ขนส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนืองจากสภาพอากาศทีเลวร้ ายจนไม่ สามารถเดินทางได้
2.4 การประท้ วงหรื อการนัดหยุดงานทีมีผลต่ อการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอันเนืองมาจากหรื อสืบเนืองมาจาก
3.1 การรั กษาอาการเรื อ? รั ง สภาวะหรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ทีเป็ นสภาพทางการแพทย์ ทีเป็ นมา
ก่ อนวันทีทําประกันภัย รวมถึงอาการหรื อภาวะแทรกซ้ อนทีอาจมีขึน? มาภายหลังด้ วย
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3.2 การตัง? ครรภ์ คลอดบุตร แท้ งบุตร ทําแท้ ง
3.3 โรคเอดส์ การเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บทีผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรั ส
HIV และโรคอืนๆ ทีสัมพันธ์ กับเอดส์
3.4 โรคติดต่ อหรื อโรคระบาดใดๆ ทีได้ รับการประกาศโดยองค์ การอนามัยโลกหรื อรั ฐบาล
ท้ องถินของ ประเทศนัน? ๆ ว่ ากําลังอยู่ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรค
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การจีเ? ครื องบิน
คําจํากัดความ
การจีเ? ครื องบิน หมายถึง การเข้ ายึดครองหรื อเข้ าควบคุมเครื องบินโดยการใช้ กําลังบังคับหรื อใช้
ความรุนแรง หรื อขู่วา่ จะใช้ กําลังหรื อความรุนแรงด้ วยเจตนาร้ าย
ความคุ้มครอง
เป็ นทีตกลงกันว่า ในระหว่างทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยตกเป็ นตัวประกัน
ในเหตุการณ์จี 'เครื องบิน และการจี 'เครื องบินนันเกิ
' ดขึ 'นเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย...12....ชัวโมงติดต่อกัน
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแก่
ผู้เอาประกันภัยสําหรับทุก....12......ชัวโมงทีตกเป็ นตัวประกัน
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ การจีเ? ครื องบิน
ผู้เอาประกันภัย จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี 'ให้ แก่บริ ษัทภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเกิดการสูญเสีย
หรื อ ความเสียหาย โดยค่าใช้ จา่ ยของตนเอง
1. ตัวs เครื องบิน แสดงว่าผู้เอาประกันภัยได้ โดยสารไปกับเครื องบินทีถูกจี 'นัน'
2. เอกสารยืนยันการถูกจี 'เครื องบิน (ถ้ ามี)
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทําให้ สิทธิในการเรี ยกร้ องเสียไป หากแสดงให้ เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดแต่ได้ สง่ โดยเร็ วทีสุด
เท่าทีจะกระทําได้ แล้ ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่ าช้ าของการเดินทาง
คําจํากัดความ
ผู้ขนส่ ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์ รถไฟ เรื อเดินสมุทร เรื อเฟอร์ รี รถขนส่งผู้โดยสาร รถโดยสาร
ปรับอากาศประเภทรถโค้ ช ทีผู้เอาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้ จา่ ยให้ ในกรณีทีการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกเลือนหรื อล่าช้ าออกไปตังแต่
'
6 ชัวโมงจากกําหนดการ โดยบริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยแก่ผ้ เู อาประกันภัย สําหรับทุก 6 ชัวโมง ซึงมีสาเหตุมาจาก
1. สภาพอากาศเลวร้ ายทําให้ ผ้ ขู นส่งต้ องเลือนการเดินทางออกไป
2. การชํารุ ดของเครื องจักรกลของผู้ขนส่ง
3. การประท้ วงหรื อนัดหยุดงาน ซึงเริ มขึ 'นหลังจากทีบริ ษัทได้ ตกลงรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี '
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ การล่ าช้ าของการเดินทาง
1. ใบแจ้ งและยืนยันการล่าช้ าจากผู้ขนส่งอธิบายเหตุผลของการล่าช้ า
ข้ อยกเว้ นเฉพาะหมวด
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ? ม่ ค้ ุมครองการล่ าช้ าของการเดินทาง ซึงมีสาเหตุมาจาก
1. คําสังให้ ยกเลิกการบริการของผู้ขนส่ งด้ วยคําสังหรื อคําแนะนําจากรั ฐบาลในประเทศ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรื อความเสียหายของกระเป๋าเดินทางส่ วนตัว
คําจํากัดความ
กระเป๋าเดินทางส่ วนตัว
หมายถึง กระเป๋ าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยทีนําไป หรื อซื 'อเพิม
เพือใช้ สว่ นตัวในระหว่างการเดินทาง รวมถึงทรัพย์สิน เสื 'อผ้ าและของใช้ สว่ นตัวในกระเป๋ าเดินทางของผู้เอาประกันภัย
ผู้ขนส่ ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์ รถไฟ เรื อเดินสมุทร เรื อเฟอร์ รี รถขนส่งผู้โดยสาร รถโดยสารปรับ
อากาศประเภทรถโค้ ช ทีผู้เอาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
การลักทรั พย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อืนหรื อทีผู้อืนเป็ นเจ้ าของรวมอยูด่ ้ วยไปโดยทุจริ ต
การชิงทรั พย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ กําลังประทุษร้ ายหรื อขูเ่ ข็ญว่าจะใช้ กําลังประทุษร้ าย
การปล้ นทรั พย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทําความผิดตังแต่
' 3 คนขึ 'นไป
ความคุ้มครอง
เป็ นที ตกลงกันว่าบริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนต่อความสูญ เสี ยหรื อความเสี ยหายต่อกระเป๋ าเดินทางส่วนตัว
ของผู้เอาประกันภัย ซึงเกิดจาก
1. ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋ าเดินทางของผู้ขนส่ง หรื อการขนย้ ายกระเป๋ าของพนักงานโรงแรม
2. การชิงทรัพย์ การปล้ นทรัพย์ หรื อการดําเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ ความรุนแรง
3. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะภายในห้ องพักของผู้เอาประกันภัยทีถูกล็อกไว้
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้ จ่ายในส่วนที เกิ นจากการจ่ายค่าทดแทนค่าใช้ จ่ายที ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรี ยกร้ องได้ ทังนี
' 'บริ ษัท โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนด้ วยวิธีใดวิธีหนึง
ดังต่อไปนี '
• ซ่อมแซมตามความเสียหายทีแท้ จริ ง หรื อ
• จัดหาทรัพย์สินทีคล้ ายคลึงกันมาทดแทน หรื อ
• จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าทีแท้ จริ ง (ไม่รวมกําไร) ของทรัพย์สินนัน'
อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีได้ ระบุไว้ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ความสูญเสียหรื อความเสียหายของกระเป๋าเดินทางส่ วนตัว
1. บันทึกประจําวันของเจ้ าหน้ าทีตํารวจตามทีผู้เอาประกันภัยได้ แจ้ งความไว้
2. เอกสารแสดงเหตุการณ์ทีทําให้ นา่ เชือว่ากระเป๋ าเดินทางสูญหายซึงออกโดยผู้ขนส่ง ผู้จดั การหรื อเจ้ าของ
สถานพํานัก ทีผู้เอาประกันภัยพัก กรณีทีกระเป๋ าเดินทางอยูใ่ นความดูแลของผู้ขนส่งหรื อพนักงานของสถานพํานัก
3. เอกสารแสดงการชดใช้ ของผู้ขนส่ง ผู้จดั การหรื อเจ้ าของสถานพํานักนัน'

17

ข้ อยกเว้ นเฉพาะหมวด
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ? ม่ ค้ ุมครองการสูญเสียหรื อเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ
ทรั พย์ สินส่ วนตัว ซึงมีสาเหตุมาจาก
1. ความเสียหายหรื อการถูกทําลายอันเนืองมาจากการเสือมสภาพของกระเป๋าเดินทาง รวมทัง?
ความเสียหายอันเกิดจากแมลง หรื อสัตว์ กัดแทะ หรื อความเสียหายทีเกิดขึน? เนืองจากกระบวนการ
ซึงดําเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพือการซ่ อมแซม ทําความสะอาด หรื อการดัดแปลงแก้ ไข ทรั พย์ สินใดๆ
2. ความเสียหายทีเกิดจากการริบ ถูกยึด หรื อกักเก็บกระเป๋าของศุลกากรหรื อเจ้ าหน้ าทีสนามบิน
หรื อ ทางราชการ ตํารวจของประเทศนัน? ๆ
3. ความเสียหายหรื อสูญหายของกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิง? ไว้ ในทีสาธารณะ
โดยไม่ มีผ้ ูดูแล
4. ความเสียหายหรื อสูญหายของเงิน ทอง อัญมณี ศิลปวัตถุ เหรี ยญ เงินตรา ธนบัตร
บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี เครื องแก้ ว ข้ อมูลทีบันทึกในเทป โปรแกรม หรื อ
แผ่ นดิสเก็ตต์ โทรศัพท์ มือถือ
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