กรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศแบบพิเศษ
(ไมโครอินชัวรันส)
โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทน
เบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ผู เ อาประกั น ภั ย ต อ งชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และ
เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษทั ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

หมวดที่ 1 คําจํากัดความ

ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกัน
ทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้
หมายถึง บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท
หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่ อนไขและขอกําหนด
กรมธรรมประกันภัย
ทั่ ว ไป ข อ ตกลงคุ ม ครอง ข อ ยกเว น เอกสารแนบท า ย ข อ ระบุ พิ เ ศษ
ข อ รับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสําคัญ
ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
ผูเอาประกันภัย
และ/หรือ เอกสารแนบ
หมายถึง ผูอยูในอุปการะของผูเอาประกั นภัยและไดระบุชื่อไวในตารางกรมธรรม
ผูอยูใ นอุปการะ
ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบทาย ไดแก
1. คู ส มรสของผู เ อาประกั น ภั ย ที่ มี อายุไมเกิน 60 ปบริบูรณในวันที่
กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก
2. บุ ต รตามกฎหมายของผู เ อาประกั น ภั ย หรื อ ของคู ส มรสซึ่ ง ยั ง
มิ ไ ด ส มรส ที่ มีอ ายุ ตั้ง แต 1 ป ถึ ง 20 ป บ ริบูร ณ หรื อ อายุไ ม เ กิน
23 ป บ ริ บู ร ณ ซึ่ ง กํา ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
อุ ด มศึกษา ในวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก
หมายถึง ผู เ อาประกั น ภั ย และ/หรื อ ผู อ ยู ใ นอุ ป การะของผู เ อาประกั น ภั ย
ผูไดรับความคุมครอง
เฉพาะบุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อ ไว ใ นตารางกรมธรรม ป ระกั น ภั ย และ/หรื อ
เอกสารแนบทาย
หมายถึง คู ส มรส (รวมถึ ง คู ส มรสที่ มิ ไ ด จ ดทะเบี ย นสมรส) บิ ด ามารดาตาม
ญาติใกลชิด
กฎหมาย บุตรตามกฎหมาย หรือพี่นองรว มบิดาหรือ มารดาเดีย วกัน
หมายถึง การเดินทางออกนอกประเทศภูมลิ ําเนา
การเดินทางตางประเทศ
หมายถึง ประเทศที่อยูอาศัยของผูไดรับความคุมครอง
ประเทศภูมลิ ําเนา
หมายถึง เหตุ ก ารณที่เ กิ ดขึ้น อย างฉับ พลัน จากปจจั ย ภายนอกร า งกาย และทําให
อุบัติเหตุ
เกิดผลทีผ่ ูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

4-0006-01-TAC 12-60

1

การบาดเจ็บ

หมายถึง

การเจ็บปวย

หมายถึง

ความสูญเสียหรือความเสียหาย ใดๆ

หมายถึง

แพทย

หมายถึง

ผูปวยใน

หมายถึง

ผูปวยนอก

หมายถึง

โรงพยาบาล

หมายถึง

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

คลินิก

หมายถึง

การบาดเจ็ บ ทางร า งกายอั น เป น ผลโดยตรงจากอุ บั ติ เ หตุ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรื อ การได รั บ เชื้ อ โรคต า งๆ ซึ่งจําเปน
ต อ งได รั บ การรั ก ษาจากแพทย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ไ ด รั บ ความคุ ม ครอง
ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ
การบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ และทําให
ผูไดรับความคุมครองเสีย ชีวิ ต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ไดรับบาดเจ็บ
ผู ที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาได รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ได ขึ้ น ทะเบี ย น
อยางถูกต อง และไดรับอนุญ าตใหประกอบวิ ช าชี พสาขาเวชกรรมใน
ทองถิ่นที่ใหบริก ารทางการแพทย หรือทางดานศัล ยกรรม แต ไม
รวมถึงแพทย ที่ เ ป น ผู ไ ด รั บ ความคุ ม ครองเองหรื อ คู ส มรสตาม
กฎหมายหรื อ บุตรตามกฎหมาย
ผู ท่ี จํา เป น ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล
เวชกรรม ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน
โดยได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย และคํา แนะนํา จากแพทย ต ามข อ บ ง ชี้ ซึ่ ง เป น
มาตรฐานทางการแพทย แ ละในระยะเวลาที่ เ หมาะสมสํา หรั บ
การรั ก ษาการบาดเจ็ บ หรื อ การเจ็ บ ป ว ยนั้ น ๆ และให ร วมถึ ง กรณี
รั บ ตั ว ไว เปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
ผู ท่ี รั บ บริ ก ารอั น เนื่ อ งจากการรั ก ษาพยาบาลในแผนกผู ป ว ยนอกหรื อ
ในห อ งรั ก ษาฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อ คลิ นิ ก ซึ่ ง ไม มี ค วามจํา เป น ตามข อ วิ นิ จ ฉั ย และข อ บ ง ชี้ ที่ เ ป น
มาตรฐานทางการแพทยในการเขารักษาเปนผูปวยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไว
ค า งคื น และมี อ งค ป ระกอบทางด า นสถานที่ มี จํา นวนบุ ค ลากรทาง
การแพทย ที่ เ พี ย งพอ ตลอดจนการจั ด การให บ ริ ก ารที่
ครบถ ว น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง มี ห อ งสํา หรั บ การผ า ตั ด ใหญ และ
ได รั บ อนุ ญ าตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูป วยไว
คางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาล
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดําเนินการโดย
แพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไว
คางคืนได
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ศูนยบริการ

หมายถึง

มาตรฐานทางการแพทย

หมายถึง

คาใชจายที่จําเปนและสมควร

หมายถึง

ความจําเปนทางการแพทย

หมายถึง

สภาพที่เปนมากอน
การเอาประกันภัย
(Pre–existing Condition)

หมายถึง

บริษทั ที่ใหความชวยเหลือทางการแพทย ซึ่งบริษทั ไดแตงตั้งขึน้
ในเวลาใดๆ และกํา หนดไว ใ นเอกสารแสดงการคุ ม ครองซึ่ ง บริ ษั ท
ออกให ก อ นการเดินทาง
หลักเกณฑหรื อแนวทางปฏิบัติ ทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล
และนํา มาซึ่ ง แผนการรั ก ษาที่เ หมาะสมกั บ ผู ป ว ยตามความจํา เป น ทาง
การแพทย แ ละสอดคล อ งกั บ ข อ สรุ ป จากประวั ติ ก ารบาดเจ็ บ
การเจ็บปวย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
คารักษาพยาบาล และ/หรือ คาใชจายใดๆ ที่ค วรจะเป น เมื่ อ เที ยบกั บ
การให บ ริ ก ารที่ โ รงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลิ นิ ก เรียกเก็บกับผู ป ว ยทั่ ว ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูไดรับความคุมครองเขารับการรักษานัน้
การบริการทางการแพทยตางๆ ทีม่ ีเงื่อนไข ดังนี้
1. ต อ งสอดคล อ งกั บ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตามภาวะ
การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผูรับบริการ
2. ตองมีขอบงชี้ทางการแพทย อ ย า งชั ด เจนตามมาตรฐานเวชปฏิ บั ติ
ปจจุบัน
3. ต อ งมิ ใ ช เ พื่ อ ความสะดวกของผู รั บ บริ ก าร หรือของครอบครัว
ผู รั บ บริ ก าร หรื อ ของผู ใ ห บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลเพี ย งฝ า ยเดี ย ว
และต อ งเป น การบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แ ล
ผูปวยที่เ หมาะสมตามความจํา เป น ของภาวะการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บปวยของผูรบั บริการนัน้ ๆ
โรค (รวมทั้ง โรคแทรกซ อ น) อาการ หรื อ ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู ไดรบั ความคุมครอง ภายใน 24 เดือนกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้
จะมี ผ ลบั งคั บ ซึ่ ง มี นั ย สํา คั ญ เพี ย งพอที่ ทํา ให บุ ค คลทั่ ว ไปพึ ง แสวงหา
การวิ นิ จ ฉั ย ดู แ ลหรื อ รั ก ษา หรื อ ทํา ให แ พทย พึ ง ให ก ารวิ นิ จ ฉั ย ดู แ ล
หรื อ รักษา
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เอดส (AIDS)

หมายถึง

ปกรมธรรมประกันภัย

หมายถึง

การกอการราย

หมายถึง

ภู มิ คุ ม กันบกพร อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิด
จากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอดส และให ห มายความรวมถึ ง การติ ด เชื้ อ
จุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค
หรือการเจ็บปวยใดๆ ซึ่ ง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human ImmunoDeficiency Virus) การติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ฉวย
โอกาส ใหร วมถึง แตไมจํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําใหเกิด โรคปอดบวมหรือ
ปอดอั กเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อ ที่ทํา ใหเ กิ ดโรค
ลํา ไส อั ก เสบหรื อ เรื้ อ รั ง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้ อ ไวรั ส
(Virus) และ/หรือ เชื้ อราที่แพร กระจายอยูทั่ วไป (Disseminated
Fungi Infection) เนื้ อ งอกร า ยแรง (Malignant Neoplasm) ให ร วมถึ ง
แต ไมจํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลลน้ําเหลือง
ที่ระบบศูนยประสาทสวนกลาง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรื อ โรคร า ยแรงอื่ น ๆ ซึ่ ง เป น ที่ รู จั ก ในป จ จุ บั น นี้
ว า เป น อาการของภูมิคุม กันบกพร อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรือซึ่งเป น สาเหตุ ที่ ทํา ให ค นที่ เ ป น เสี ย ชี วิ ต อย า ง
กะทั น หั น เจ็ บ ป ว ย หรือ ทุ พ พลภาพ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS)
ให ร วมถึ ง เชื้ อ ไวรั ส HIV (Human ImmunoDeficiency Virus)
โรคที่ ทํา ให เ ยื่ อ สมองเสื่ อ ม (Encephalopathy Dementia) และการ
ระบาดของเชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่งปนบั จากวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับจาก
วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
การกระทํา ซึ่ ง ใช กํา ลั ง หรื อ ความรุ น แรง และ/หรื อ มี ก ารข ม ขู โ ดย
บุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทํา
การแทน หรือทีเ่ กี่ยวเนื่องกับองคกรใดหรื อ รั ฐ บาลใด ซึ่ ง กระทํา เพื่ อ ผล
ทางการเมื อ ง ศาสนา ลั ท ธิ นิ ย ม หรื อ จุ ด ประสงค ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น
รวมทั้ ง เพื่ อ ต อ งการส ง ผลให รั ฐ บาล และ/หรื อ สาธารณชน หรื อ
ส ว นหนึ่ ง สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูไดรับความคุมครองในใบคําขอเอาประกันภัยและขอแถลง
เพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูไดรับความคุมครองไดใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได
ออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
ในกรณีที่ผูไดรบั ความคุมครองรูอ ยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จ ในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความ
จริงใด แตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ ง ถ า บริษัททราบขอความจริ ง นั้ น ๆ อาจจะไดจูงใจให
บริษทั เรียกประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบ์ อกลางสัญญาประกันภัยได
บริ ษั ท จะไม ปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด โดยอาศั ย ขอแถลงนอกเหนือจากที่ ผูเอาประกันภัยได แ ถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรมประกัน ภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัยเปลี่ยนแปลง
ขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรบั ความยิน ยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือใน
เอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะเปนการใหความคุมครองเปนแบบ
รายเที่ยว (Single Trip) เทานั้น โดยความคุมครองจะเริ่มตนตั้งแตผไู ดรับความคุมครองเดินทางออกจากสถานที่อยูอาศัยหรือ
สถานที่ทํางานเพื่อเดินทางโดยตรง (Direct Transit) ไปตางประเทศ และการเดินทางนั้นตอเนื่องกันไป
จนกระทั่งผูไดรบั ความคุมครองเดินทางกลับถึงสถานที่ อ ยู อ าศั ย หรื อ สถานที่ ทํา งาน หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
ตามที่ระบุตารางกรมธรรมประกันภัย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึน้ กอน
หากผูไดรับความคุมครองเขารับการรักษาพยาบาลในชวงระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และจําเปนตองรักษา
ตอเนือ่ งในฐานะผูป วยใน กรมธรรมประกันภัยนีจ้ ะขยายความคุมครองไปจนกระทั่งผูไดรบั ความคุมครองออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
4. การแจงความเสียหาย
ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บปวยโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปน
อันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษทั ทราบในทันทีได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
5. การตรวจทางการแพทย
บริษทั มีสิทธิ์ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรบั ความคุมครองเทาที่จําเปนกับ
การประกันภัยนี้ และมีสิทธิ์ทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของ
บริษทั
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6. การจายคาทดแทน
บริษทั จะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนถูกตองแลว
โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษทั จะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาตอบแทนอยางอืน่ จะจายใหแกผูไดรบั
ความคุมครอง
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลง
คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนีจ้ ะไมเกิน 30 วัน
นับจากบริษทั ไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบริษทั ไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรา
รอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินทีต่ องจาย ทั้งนี้ นับตัง้ แตวันทีค่ รบกําหนดชําระ
หากการรักษาพยาบาลไดเกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษทั จะจาย
ผลประโยชนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในวันทีท่ ี่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
7. การชําระเบี้ยประกันภัย การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
7.1 เบี้ยประกันภัยถึงกําหนดชําระทันที หรือกอนความคุมครองจะเริ่มตนโดยผูเ อาประกันภัย
7.2 การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ซึ่งใหความคุมครองเปนแบบรายเที่ยว (Single Trip) ตามระยะเวลา
การเดินทางที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัย และบริษทั ตางไมมี
สิทธิบ์ อกเลิกความคุมครอง เวนแตในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไมไดรับอนุมัติวีซา (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยัน
จากสถานทูต และผูไดรบั ความคุม ครองตองแจงใหบริษทั ทราบกอนวันเริ่มคุมครองบริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัย
เต็มจํานวน
8. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ข อ ขั ด แย ง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูม ีสิทธิ์เรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิ์เรียกรองประสงคและเห็นควรยุตขิ อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
บริษทั ตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
9. การขยายระยะเวลาคุมครองโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ระยะเวลาประกันภัยสิ้นสุดลงแตผูไดรบั ความคุมครองยังไมสามารถเดินทางกลับมายังประเทศภูมิลําเนาไดเนื่องจาก
การลาชาของยานพาหนะซึ่งอยูนอกเหนือจากการควบคุมของผูไดรับความคุมครอง การประกันภัยนี้จะขยายระยะเวลา
คุมครองไปอีก 24 ชั่วโมง โดยผูเอาประกันภัยไมตองชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
10. เงื่อนไขบังคับกอน
บริษทั อาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูไดรบั ความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
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หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ไมคุมครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
สาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายตอเนื่องทุกประเภท
2. คาใชจายที่เกิดขึ้นหรือความรับผิดเกี่ยวกับติดเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) รวมถึงการเจ็บปวยจาก
โรคเอดส (AIDS) และ/หรือ การเรียกรองใดที่เกิดจากเชื้อโรคทีถ่ ายทอดทางเพศสัมพันธ
3. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคล า ยสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศ
สงคราม หรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมื อ ง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อ าศั ย อยู ใ นประเทศเดียวกัน การแข็งขอ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ
เหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
4. การกอการราย
5. การแผรังสี หรือการแพรกมั มันตภาพรังสีจ ากเชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง
6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียรได
7. ขณะที่ผูไดรบั ความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมั ค ร และเขาปฏิบัตกิ ารในสงครามหรือปราบปราม
8. ขณะที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ ย กเว น ได แ ก ประเทศอั ฟ กานิ ส ถาน อาเซอรไบจาน เกาหลีเหนือ อิรกั อิหราน
ปากีสถาน ทาจิกิสถาน คีรกีซสถาน ปาเลสไตน เลบานอน ซีเรีย เติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน นิการากัว คิวบา และ
ทวี ป แอฟริ ก าทุกประเทศ ยกเวน สาธารณรัฐแอฟริกาใต อียิปต โมร็อกโก

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง

ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และ
เพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครอง ดังตอไปนี้
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
CTA 1

คําจํากัดความเพิ่มเติม
การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง

หมายถึง
หมายถึง

การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอ มือหรือขอเทา และใหหมายรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิงและ
มีขอบงชีท้ างการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
ตาบอดสนิทและไมมที างรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา
และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดย
อุบัติเหตุและทําใหผูไดรับความคุม ครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับจากวันที่
เกิดอุบัตเิ หตุหรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปว ยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษทั จะจายคาทดแทนให ดังนี้
1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

3

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

4
5
6
7
8
9

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวิต
สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครอง
ตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สําหรับมือสองขางตัง้ แตขอมือ หรือเทาสองขางตัง้ แตขอเทา หรือ
สายตาสองขาง
สําหรับมือหนึง่ ขางตัง้ แตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
สําหรับมือหนึง่ ขางตัง้ แตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
สําหรับมือหนึง่ ขางตัง้ แตขอมือ
สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
สําหรับสายตาหนึ่งขาง

บริษทั จะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น
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ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกันไมเกินจํานวนเงินตามที่ระบุ
ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะยัง
คงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยเทากับจํานวนเงิน เอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานัน้

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1. กรณีเรียกรองคาทดแทนเนือ่ งจากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ โดยคาใชจายของตนเอง
1.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
1.2 ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
1.3 สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง
2. กรณีเรียกรองคาทดแทนเนือ่ งจากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผูรับประโยชนจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู ไ ด รั บความคุม ครองเสี ย ชี วิ ต
โดยคาใชจายของผูรับประโยชน
2.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2.2 ใบมรณบัตร
2.3 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
2.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูไดรับความคุมครอง
2.6 สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง หรือหลักฐานการเดินทาง
2.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิใ์ นการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะ

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเนื่องจาก
อุบัติเหตุเทานั้น)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครอง
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
1.1 การกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครอง
สติได คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิส์ ุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตัง้ แต 150
มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
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1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
1.3 การแทงบุตร
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
2.1 ขณะที่ผูไดรับความคุ ม ครองแข ง รถหรื อ แข ง เรื อ ทุ ก ชนิ ด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ ต สกี ด ว ย แขงสเก็ต
ชกมวย โดดรม (เว น แต ก ารโดดร ม เพื่ อ รั ก ษาชี วิ ต ) ขณะกํา ลั ง ขึ้ น หรื อ กํา ลั ง ลงหรื อ โดยสารอยูในบอลลูน หรือ
เครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา
2.2 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
2.3 ขณะที่ผูไดรบั ความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ
CTA 2

คําจํากัดความเพิ่มเติม

คาใชจายสําหรับ
การรักษาพยาบาล

หมายถึง

แพทยทางเลือก

หมายถึง

คาใชจายที่ไดจายไปจริงสําหรับการรั ก ษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บปวย ไดแก คาหอง คาอาหาร ค า แพทย ค า ศั ล ยแพทย ค า พยาบาล
ค า ใช จ า ยที่จําเปนและสมควรตามมาตรฐานทางการแพทย รวมทั้ ง
คาอุ ป กรณ ท างการแพทย และคารักษาฟน เฉพาะฟนแททเี่ สียหายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการปองกันโรคดวยวิธีการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช
การแพทยแผนปจจุบนั

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครอง
1. คาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทย และมาตรฐานทางการแพทย หากผูไดรับความคุมครอง
ไดรับบาดเจ็บทางรางกายโดยอุบตั ิเหตุ หรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันหรือเฉียบพลัน (Acute) และไมสามารถ
คาดการณได ซึ่งการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย จนเปนเหตุใหตองรับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกในตางประเทศ ในฐานะผูป วยใน และ/หรือ ผูปวยนอกแลวแตกรณี
ทั้งนี้ หากผูไดรับความคุมครองมีความจําเปนตองไดรบั การติดตามผลการรักษาตอเนื่องในประเทศไทยหลังจากกลับจาก
การเดินทาง การเขารับการรักษาพยาบาลจะตองกระทําภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และจํานวนเงินสูงสุดที่
บริษทั จะชดใชสําหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยนี้ไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยหรือ
ไมเกิน 7 วัน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
2. คาใชจายในการเคลื่อนยาย หากผูไ ดรับความคุมครองไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยสาหัส รวมถึงคาใชจายสําหรับผูดูแลที่
มีคุณวุฒิสําหรับการนั้นซึ่งใหการดูแลระหวางการเคลื่อนยาย
3. คาใชจา ยในการปลงศพนอกประเทศภูมิลําเนาหรือคาใชจายในการสงศพหรืออัฐิของผูไดรบั ความคุม ครองกลับประเทศ
ภูมิลําเนา
หากผูไดรับความคุมครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันและไมสามารถคาดการณได
ในระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาเอาประกันภัย (ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท)
4. คาใชจายทีเ่ กิดขึน้ สําหรับญาติใกลชิดของผูไดรับความคุมครอง 1 ทานเพื่อดูแลและรวมเดินทางกับผูไดรับความคุมครองกลับ
ประเทศภูมิลําเนา ในกรณีที่ผูไดรบั ความคุมครองไมสามารถชวยตัวเองได โดยใหคาใชจายสําหรับบัตรโดยสารไป-กลับ
ในการเดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาอาหารที่จาํ เปนและเหมาะสม
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บริษทั จะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ตามจํานวนเงินทีจ่ ายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเดินทางแตละครัง้ การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตาม
ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษทั จะจายคาทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว
ในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือ
จากการประกันภัยอื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

เงื่อนไขความคุมครอง

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ เทานั้น)
1. การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน การเคลื่อนยาย ตองไดรบั ความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษัทกอน ยกเวนกรณี
ฉุกเฉินที่อยูในสภาพเปนอันตรายตอชีวิต สามารถกระทําไดทันที แตตองแจงใหศูนยบริการหรือบริษัททราบภายใน 48
ชั่วโมง
2. คาใชจายทีเ่ กิดขึน้ สําหรับญาติใกลชิดของผูไดรับความคุมครอง และคาใชจายในการสงศพกลับภูมิลําเนาตองไดรับ
ความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษทั กอน
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรม โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษทั จะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป
เพื่อใหผูไดรับความคุมครองไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใช
จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูไดรับความคุมครองสงสําเนาใบเสร็จที่มี
การรับรองยอดเงินทีจ่ ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิ์ในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะ

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ เทานั้น)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครอง
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
1.1 การกระทําของผูเ อาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150
มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
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1.2

การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

1.3

การรักษาใดๆ ทีเ่ กี่ยวกับการตั้งครรภ รวมถึงคลอดบุตรและการแทงบุตร

1.4

คาใชจายทีเ่ กี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแต
การรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ

1.5

การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูก
สันหลังเสื่อม (Degeneratation หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis
เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

1.6

การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด

1.7

สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย

1.8

การรักษาพยาบาลที่ไมไดเปนการรักษาแผนปจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทยทางเลือก (Alternative Treatment) เชน
การฝงเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เปนตน

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
2.1 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย
โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน
เลนบันจีจ้ ั๊มพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา
2.2

ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

2.3

ขณะที่ผูไดรบั ความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนเงินสดรายวันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยใน
CTA 3

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองหากผูไดรับความคุมครองตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยในในระหวาง
ระยะเวลาเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยซึง่ ไดรับความคุมครองภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชน
คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ (CTA 2)

บริษทั จะจายคาทดแทนสําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ตามจํานวนวันที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
คิดคาหองพักผูป วยปกติหรือหองพักผูปวยหนัก (ICU, CCU) ตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สูงสุดไมเกิน
จํานวนวันที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเดินทางแตละครั้ง
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิ์ในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว

การเรี ยกรอ งคาสิ นไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุ มครองผลประโยชนเงินสดรายวันระหวางการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยใน

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนความสูญหายหรือเสียหายของกระเปาเดินทางและ
ทรัพยสินสวนตัวที่อยูใ นกระเปาเดินทาง
CTA 4

คําจํากัดความเพิ่มเติม
ทรัพยสินสวนตัว

หมายถึง

ตอรายการ

หมายถึง

ทรัพยสินสวนตัวของผูไดรับความคุมครอง เสื้อผา เครื่องแตงกาย ซึ่งนําติด
ตัวไปหรือซื้อมาในระหวางการเดินทาง และทรัพยสินนัน้ จะตองบรรจุอยู
ในกระเปาเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง และมิไดระบุไวในขอยกเวน
ตอจํานวน 1 ชิ้น หรือ 1 คู หรือ 1 ชุด

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปาเดินทาง
ซึ่งรวมถึงกระเปาเปทบี่ รรจุทรัพยสินสวนตัวที่ใชในการเดินทางของผูไดรับความคุมครองซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
เอาประกันภัย จากเหตุการณดังตอไปนี้
1. การชิงทรัพย การปลนทรัพย หรือการดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่ใชความรุนแรง
2. ความผิดพลาดในการขนกระเปาเดินทางของผูข นสง หรือการขนยายของกระเปาเดินทางที่อยูภายใตการควบคุมดูแล
ของพนักงานโรงแรม
3. การลักทรัพยโดยปรากฏรองรอยงัดแงะภายในหองพักของผูไดรบั ความคุมครองที่ถูกล็อคไว โดยบริษัทจะจายคาทดแทน
สําหรับผลประโยชนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ตามความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจริงแตไมเกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตอรายการและชดเชยรวมกันไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
การประกันภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ผูไดรบั ความคุมครองไมอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง (CTA 5) (ถามี) ในเหตุการณเดียวกันได

เงื่ อ นไขความคุ ม ครอง

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสนิ สวนตัวที่อยูภ ายใน
กระเปาเดินทางเทานั้น)
1. การรับชวงสิทธิ์
ในกรณีที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามขอตกลงคุมครองนีใ้ หแกผูไดรบั ความคุมครองแลว บริษทั จะรับชวงสิทธิ์ของ
ผูไดรับความคุมครองเพื่อเรียกรองต อ บุ ค คลหรื อ องค ก รใดที่ รั บผิ ด ชอบต อ ความสู ญ เสี ย หรือความเสี ย หายเฉพาะในสวน
ที่บริษัทไดจ า ยค า สิ น ไหมทดแทนไป ผู ไ ด รั บ ความคุ ม ครองต อ งให ค วามร ว มมื อ กับบริษัทในการมอบเอกสารตางๆ
พรอมดําเนินการทีจ่ ําเปนเพื่อปองกันสิทธิ์เชนวานั้น และไมกระทําการใดๆ อันเปนที่ เ สี ย หายตอบริษัท
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2. การเฉลี่ยความเสียหาย
ถาในขณะทีเ่ กิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นตอทรัพยสินทีเ่ อาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นไดเอา ประกันภัย
ไวกับบริษัทอื่น บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินทีบ่ ริษัทไดรบั ประกันภัยตอจํานวน
เงินเอาประกันภัยทัง้ สิ้นและไมเกินกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยไว
3. หนาที่ของผูไดรบั ความคุมครองในการรักษาทรัพยสิน
ผูไดรับความคุมครองตองใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาและปองกันทรัพยสินตามสมควรเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ทรัพยสินนั้น

การเรียกรองคาสิ นไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปา
เดินทางและทรัพยสินสวนตัวที่อยูภายในกระเปาเดินทาง

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุกระเปาเดินทางและทรัพยสิน
สวนตัวสูญเสียหรือเสียหาย โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. หนังสือรับรองเปนลายลักษณอักษรจากผูบ ริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดขึ้น
ในขณะที่กระเปาเดินทางและทรัพยสินในกระเปาเดินทางของผูไดรับความคุมครองอยูใ นความดูแลของพนักงานโรงแรม
หรือผูข นสง

3. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในทองทีเ่ กิดเหตุในกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ เกิดจากการใชกําลังประทุษราย
หรือโดยการขูเ ข็ญจากบุคคลอื่น
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง
5. หลักฐานอื่นๆ ทีบ่ ริษทั รองขอตามความจําเปน
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิ์ในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะ

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความสูญหายหรือความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสนิ สวนตัวที่อยูภ ายใน
กระเปาเดินทางเทานั้น)
1. การประกันภัยตามขอตกลงคุม ครองนี้ไมคมุ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินดังตอไปนี้
1.1 กระเปาที่มีลักษณะไมใชก ระเป า เดิ น ทาง ไดแ ก กระเปาสตางค กระเปาถือ กระเปาที่มีลักษณะการใชที่มิใชอยาง
กระเปาเดินทาง กระเปาใสคอมพิวเตอร
1.2

สัตวเลี้ยง

1.3

ยานพาหนะทีเ่ ดินดวยเครื่องยนตและอุปกรณสวนควบ จักรยาน

1.4
1.5

สกีหิมะ เครื่องใชภายในบาน เครือ่ งดนตรี โบราณวัตถุ เครื่องครัว
ของที่ระลึก สินคาหรือสินคาตัวอยาง
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1.6

สุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล

1.7

โทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณสื่อสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

1.8

เครื่องคอมพิวเตอร (รวมอุปกรณสวนควบและโปรแกรมขอมูล) ขอมูลที่บันทึกอยูในเทป โปรแกรมแผนดิสก
บัตรบันทึกขอมูลหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

1.9

อุปกรณที่เชาหรือใหเชา

1.10 ทองแทง เงินแทง เงินรูปพรรณ เครื่องเงิน เครื่องทองทัง้ ปวง เงินสด เหรียญกษาปณ เครื่องประดับมีคา
เชน เพชร อัญมณี
1.11 ใบหุน เอกสารตางๆ ตั๋วเงิน เช็คเดินทาง เอกสารการเดินทาง
1.12 คอนแทคเลนส ฟนปลอม ขาแขนปลอม
1.13 ทรัพยสินที่งายตอการแตกหัก (Fragile Articles) เวนแตเปนความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม ยานพาหนะที่ผูไดรบั
ความคุมครองโดยสารอยู
1.14 กระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัยที่สงไปลวงหนา หรือของที่ระลึก หรือทรัพยสินที่สงทางไปรษณีย หรือแยก
ขนสงไปตางหาก โดยมิไดไปดวยกันกับผูเอาประกันภัย
1.15 ทรัพยสินที่ไดรบั การชดใชจากโรงแรมหรือผูข นสงแลว
2. การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
2.1 การสึกหรอหรือการสึ ก กร อ น การเสื่ อ มสภาพที ล ะน อ ย แมลงกั ด กิ น สัตวทําลาย การเสื่ อ มสภาพในตัวเอง
หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการดําเนินการโดยผูเ อาประกันภัย เพื่อการซอมแซม การทํา
ความสะอาด หรือการดัดแปลงแกไขทรัพยสิน
2.2

การรั่วหรือการซึมของทรัพยสินที่เปนผงหรือของเหลวที่เก็บหรือบรรจุอยูใ นกระเปาเดินทาง

2.3

การถูกหนวงเหนี่ยว การถูกยึด การถูกริบ หรือการถูกทําลายทรั พ ย สิน โดยคําสั่งเจาหนาทีศ่ ุลกากรหรือพนักงาน
ผูมีอํานาจตามกฎหมาย การขนสงสินคาผิดกฎหมาย หรือการทําการอื่นใดทีข่ ัดตอกฎหมาย
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง
CTA 5

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีกระเปาเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง ซึ่งอยูในความดูแลของผูข นสงมาถึงลาชา
หลังจากทีผ่ ูไดรับความคุมครองเดินทางไปถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 12 ชั่วโมง บริษัทจะชดใช
คาใชจายทีผ่ ูไดรับความคุมครองไดจายไปเปนคาเสื้อผาหรือของใชสวนตัวที่จําเปนตามที่ผูไดรับความคุมครองไดจายไปจริง
แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

เงื่อนไขความคุมครอง

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทางเทานั้น)
การรับชวงสิทธิ์
ในกรณีที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามขอตกลงคุมครองนีใ้ หแกผูไดรับความคุมครองแลว บริษัทจะรับชวงสิทธิ์ของ
ผูไดรับความคุมครองเพื่อเรียกรองตอบุคคลหรือองคกรที่รบั ผิดชอบต อ เหตุ ก ารณ ดังกลาว เฉพาะในสวนที่บริษัทไดจาย
คาสินไหมทดแทนไป ผู ไ ด รับความคุมครองจะตองใหความรวมมือกับบริษทั ในการสงมอบเอกสารตางๆ พร อ มดํา เนิ น การ
ที่จําเปนเพื่ อ ปองกันสิทธิ์เชนวานัน้ และจะไมกระทําการใดๆ อันเปนทีเ่ สียหายตอบริษทั
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอ ตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทาง
ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุลาชาของกระเปาเดินทาง โดย
คาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2.

หนังสือยืนยันการลาชาจากผูทําการขนสงหรือสายการบิน

3.

ใบเสร็จรับเงินตนฉบับจากการซื้อเสื้อผาหรือของใชสวนตัวที่จําเปน

4.

สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง

การไมสงหลั ก ฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิ ท ธิ์ ใ นการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะ

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของกระเปาเดินทางเทานั้น)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. การลาชาของกระเปาเดินทางขณะอยูใ นประเทศไทยหรือภายหลังผูไดรับความคุมครองสิ้นสุดการเดินทาง ตามที่ระบุ
ตามตารางกรมธรรมประกันภัย
2. คาใชจายทีผ่ ูไดรับความคุมครองสามารถเรียกรองจากสายการบินหรือผูข นสงได
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการยกเลิกหรือลดจํานวนวันเดินทาง
CTA 6

คําจํากัดความเพิ่มเติม

การบาดเจ็บสาหัส
หรือเจ็บปวยสาหัส

หมายถึง

การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่อยูในขัน้ รุนแรง มีอาการไมแนนอน
แพทยไมสามารถคาดคะเนผลการรักษาได

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทางของผูไดรับความคุมครอง อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บปวยสาหัสของผูไดรับความคุมครอง คูสมรส บุตร บิดามารดาของผูไดรับ
ความคุมครอง หรือบิดามารดาของคูสมรส ทําใหผูไดรับความคุมครองตองยกเลิกหรือลดจํานวนวันเดินทางลงเดินทางกลับ
ประเทศภูมิลําเนากอนกําหนด
2. ที่อยูอาศัยของผูไดรบั ความคุมครองหรือสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผูไดรับความคุมครองถูกไฟไหม ฟาผา ระเบิด
แผนดินไหว แผนดินทรุด พายุ น้ําทวม ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยเจตนาราย ทอน้ําระเบิด ถูกชนโดยยานพาหนะ
หรืออากาศยาน
3. การถูกกักเพราะโรคติดตอ หรือถูกเรียกตัวเปนพยานศาล
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งตองมีการประกาศปดสถานที่รบั -สงจุดหมายปลายทางของขนสงโดยคําสั่ง
ของรัฐบาลหรือมีการยกเลิกการเดินทางโดยผูข นสง แผนดินไหว แผนดินเลื่อน สภาพอากาศที่แปรปรวนผิดปกติของจุดหมาย
ปลายทางทีจ่ ะเดินทางไป โดยที่เหตุการณเหลานี้ตองเกิดขึ้นหรือมีประกาศใหทราบหลังจากการประกันภัยมีผลบังคับแลว
บริษทั จะชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกผูไดรบั ความคุมครองสําหรับคาปรับ หรือคาใชจายทีเ่ พิ่มขึน้ ในการที่ตองยกเลิกหรือลด
จํานวนวันเดินทาง ทั้งนี้ ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย และสาเหตุดังกลาวตองเกิดขึ้นหลังจากการประกันภัยมีผลบังคับแลว

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง

ผูไดรับความคุมครองหรือผูรับผลประโยชนแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรับรองแพทย กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยสาหัส หรือใบมรณบัตรกรณีเสียชีวิต
3. ตั๋วเครื่องบินที่มีการยกเลิก
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง
5. หลักฐานอื่นๆ ทีบ่ ริษทั รองขอตามความจําเปน
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิ์ในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว
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ขอยกเวนเฉพาะ
(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทางเทานั้น)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ความสูญเสียใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการควบคุมหรือกฎขอบังคับของรัฐบาล การลมละลาย การขาดสภาพคลอง หรือขาดการชําระ
หนี้สินของผูจ ัดการทองเที่ยว หรือผูทําการขนสงอันเปนสาเหตุใหมีการยกเลิกหรือการลดจํานวนวันเดินทาง
2. ขอหามหรือกฎระเบียบของทางราชการตางๆ
3. สาเหตุใดๆ ที่ผูไดรับความคุมครองทราบลวงหนากอนการขอเอาประกันภัยนี้
4. ความสูญเสียใดๆ ที่ไดรบั การชดใชจากกรมธรรมประกันภัยอื่น โรงแรม สายการบิน หรือผูจดั การทองเที่ยว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอก
CTA 7

คําจํากัดความเพิ่มเติม

บุคคลภายนอก

หมายถึง

บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผูไดรับ
ความคุมครอง บุคคลที่อยูดวยกันกับผูไดรับความคุมครอง ลูกจางของผูไดรับ
ความคุมครองขณะอยูในระหวางทางการที่จาง และบุคคลผูร วมเดิ น ทาง
ดวยกับผูไดรับความคุมครอง

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหการคุมครองความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกของผูไดรบั ความคุมครองโดยอุบัตเิ หตุอันเนื่องจาก
ความประมาทเลินเลอของผูไดรบั ความคุมครอง ซึ่งเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย โดยบริ ษั ท จะจ า ยคาทดแทนตาม
จํานวนความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สําหรับผลของ
ความเสียหายดังตอไปนี้
1. การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินโดยอุบตั ิเหตุของบุคคลภายนอก

เงื่อนไขความคุมครอง

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น)
หนาทีข่ องผูไดรับความคุมครอง
ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองนี้ ผูไ ดรับความคุมครองตองแจงให
บริษทั ทราบโดยไมชักชา และสงเอกสารแจงการเรียกรองใหบริษทั
ผูไดรับความคุมครองจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก หรือกระทําการอัน
กอใหเกิดการฟองรองหรือตอสูคดี โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษทั ทั้งนี้ บริษทั มีสิทธิ์เขาดําเนินการตอสูคดี
ทําการประนีประนอมในการเรียกรองใดๆ หรือฟองบุคคลใดใหชดใชความเสียหายเพื่อประโยชนของบริษทั ในนามของผูไดรบั
ความคุมครอง ในการนีผ้ ูไดรับความคุมครองตองใหความชวยเหลือตามที่บริษัทตองการ

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอก

1. กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บตอรางกายของบุคคลภายนอก
1.1 กรณีเสียชีวิต
ผูไดรับความคุมครองจะตองแจงใหบริษทั ทราบโดยทันทีทบี่ ุคคลภายนอกเสียชีวิต และผูไดรับความคุมครองจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบ ริ ษั ท ภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ กิดเหตุเสียชีวิตโดยอุบั ติ เ หตุของบุคคลภายนอก
โดยคาใชจายของตนเอง
1.1.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
1.1.2 สําเนาใบมรณบัตรผูเสียชีวิต
21

1.1.3 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
1.1.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
1.1.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเสียชีวิต (ถามี)
1.1.6 กรณีบาดเจ็บตอรางกาย
ผูไ ด รั บ ความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใ ห แ ก บ ริ ษัทภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ กิดเหตุการบาดเจ็บ
ตอรางกายของบุคคลภายนอก โดยคาใชจายของผูไดรบั ความคุมครอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
3. ใบรับรองแพทย
4. สําเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอก
2. กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
ผูไดรับความคุมครองจะตองแจงใหบริษัททราบโดยทันทีที่ทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรบั ความสูญเสียหรือเสียหาย และ
ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ความสูญเสียหรือความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยคาใชจายของผูไดรบั ความคุมครอง
2.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2.2 รูปถายของความสูญเสียหรือความเสียหาย
2.3 ใบเสนอราคาซอม
2.4 ใบเสร็จรับเงินของทรัพยสินที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย (ถามี)
2.5 สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
2.6 หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน
การไม ส ง หลั ก ฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิ์ในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว

ขอยกเวนเฉพาะ

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ความรับผิดจากการมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การใชยานพาหนะ อากาศยาน อาวุธปน หรือสัตวเลี้ยง
2. ความรับผิดทางการคาหรือวิชาชีพ หรือเจาของทีด่ ินหรืออาคาร
3. ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาทางแพงอื่นๆ ทีผ่ ูไดรับความคุมครองทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูไดรับ
ความคุมครองจะไมเกิดขึน้
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4. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการปลอยวัตถุ หรือสารทีท่ ําลายสภาพแวดลอม รวมทั้งการปลอยสารพิษ หรือสารที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของคนหรือสัตวหรือสิ่งแวดลอม
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการกระทําโดยเจตนามุงราย หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของผูไดรับความคุมครอง
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบิน
CTA 8

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีที่อากาศยานของสายการบินพาณิชยซึ่งผูไดรับความคุมครองไดเตรียมเดินทางไวแลว
ตองลาชาออกไปเป น ระยะเวลาอยางนอย 12 ชั่วโมงติดตอกัน นับจากเวลาที่ระบุไวในกําหนดการเดินทางที่ไดแจงผูไดรบั
ความคุมครอง ซึ่ ง เป น เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม ค าดหมาย และอยูนอกเหนือการควบคุมของผูท ําการขนสง เนื่องจากสภาพอากาศ
ไมอํานวยเครื่องจักรหรืออุปกรณของเครื่องบินชํารุดเสียหายหรือขัดของ หรือการนัดหยุดงานหรือหยุดการปฏิบตั ิงานอื่นโดย
พนักงานของสายการบินพาณิชยทําใหไมสามารถเดินทางได

บริษทั จะจายผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบินสําหรับการลาชาของเที่ยวบินนั้นทุก 12 ชั่วโมงเต็ม ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบิน

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการลาชาของเที่ยวบิน โดย
คาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั

2. หนังสือยืนยันระยะเวลาและสาเหตุของการลาชาจากสายการบิน
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําให สิ ท ธิ์ ในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว

ขอยกเวน

(ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการลาชาของเที่ยวบิน)
การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง
1. ผูไดรับความคุมครองไมไปรายงานตัวกับผูขนสงภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. การนัดหยุดงาน หรือหยุดการปฏิบั ติ ง านโดยพนักงานของสายการบินพาณิชย ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น กอนหรือขณะที่ผูไดรับ
ความคุมครองขอเอาประกันภัยนี้
3. การยกเลิกบริการของผูข นสงโดยคําสั่งหรือคําแนะนําจากรัฐบาลของประเทศใดๆ
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการจี้เครื่องบิน
CTA 9

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีที่อากาศยาน หรือยานพาหนะซึ่งผูไดรับความคุมครองโดยสารอยูดวยถูกจี้ ซึ่งเกิดขึ้น
ในระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย โดยบริษัทจะจายผลประโยชนการจีเ้ ครื่องบินใหกับผูไดรบั ความคุมครอง
ทุก24 ชั่วโมงที่ถูกจี้ เปนจํานวนเงินตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการจี้เครื่องบิน

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการจี้เครือ่ งบิน โดยคาใชจาย
ของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
2. หนังสือยืนยันระยะเวลาในการจีเ้ ครื่องบินจากสายการบิน
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผูไดรบั ความคุมครอง
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิ์ในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเ หตุ อั น สมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะกระทําไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนคาโทรศัพทในกรณีฉุกเฉิน
CTA 10

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองผลประโยชนคาโทรศัพทในกรณีฉุกเฉิน บริษัทจะชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชโทรศัพท
ระหวางเกิดเหตุฉุ ก เฉิ นทางการแพทยขณะทีผ่ ูไดรบั ความคุมครองอยูระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
เพื่อจุดประสงคในการติดตอขอใชบริการชวยเหลือฉุกเฉินจากศูนยบริการ ทั้งนี้ บริษัทจะจายคาทดแทนใหผูไดรบั ความคุมครอง
แบบเหมาจาย ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
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