
โดยเช่ือถือขอแถลงในคำขอเอาประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี และเพ่ือเปนการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ี

ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตบังคับแหงคำจำกัดความท่ัวไป เง่ือนไขท่ัวไป ขอตกลงคุมครอง และขอยกเวน บริษัทใหสัญญาตอ

ผูเอาประกันภัยดังน้ี

คำจำกัดความทั่วไป
1.  บริษัท    หมายถึง   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.  ผูเอาประกันภัย  หมายถึง   ผูท่ีไดรับความคุมครองภายใตการประกันภัยคร้ังน้ี และระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัย

      ในตารางกรมธรรม และเปนผูถือกรมธรรมแทนผูเอาประกันภัยรวม (ถามี)

3.  ผูเอาประกันภัยรวม หมายถึง   ผูที่ไดรับความคุมครองภายใตการประกันภัยครั้งนี้ เปนผูที่มีสิทธิและหนาที่

      เชนเดียวกับผูเอาประกันภัยและระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยรวมในเอกสารแนบทาย

      กรมธรรม

4.  ระยะเวลาเดินทาง หมายถึง  ระยะเวลาการเดินทางท่ีไดรับความคุมครองจากกรมธรรม และใหเร่ิมตนนับจาก

      การที่ผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทำงานเพื่อ

      เดินทางโดยตรง (direct transit) ไปตางประเทศ และการเดินทางน้ันตอเน่ืองกันไป

      จนกระท่ังผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงท่ีอยูอาศัย หรือท่ีทำงาน หรือส้ินสุดระยะ

      เวลาประกันภัย ตามที่ระบุในตารางกรมธรรมแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

5. โรงพยาบาล  หมายถึง   สถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหเปนสถานพยาบาลประเภทท่ีสามารถ

      รับผูปวยไวคางคืนได

6.  แพทย    หมายถึง   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปแผนปจจุบันตามกฎหมายของประเทศที่ทำ

      การรักษาและใหการรักษาในขอบเขตวิชาชีพ

7.  เอดส  (AIDS)  หมายถึง  ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) และใหหมายรวมถึง

      การติดเช้ือแทรกซอน (Secondary Infection) เน้ืองอกราย(Malignant) หรือการติดโรค

      หรือการเจ็บปวยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของไวรัส HIV

      (Human Immune Deficiency Virus)

      การติดเช้ือแทรกซอน (Secondary Infection) ใหรวมถึงเช้ือท่ีทำใหเกิดโรคปอดบวม

      (Pneumonia) หรือปอดอักเสบ (Pneumonitis) เช้ือท่ีทำใหเกิดโรคลำไสอักเสบเร้ือรัง

      (Organism of Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือ เช้ือราท่ีแพรกระจาย

      อยูทั่วไป (Disseminated Infection)

      เนื้องอกราย (Malignant)” ใหรวมถึงมะเร็งขอตอกระดูก (Kaposi’s sarcoma)

      เนื้องอกเซลน้ำเหลืองที่ระบบศูนยประสาทสวนกลาง (Central Nervous System

      Lymphoma) และ/หรือ เช้ือโรครายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเปนท่ีรูจักในปจจุบันน้ีวาเปนอาการ

      ของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเปน

      สาเหตุที่ทำใหคนที่เปนเสียชีวิตอยางกระทันหัน เจ็บปวย หรือทุพพลภาพ

      โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ใหรวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immune 

      Deficiency Virus) โรคที่ทำใหเนื้อเยื่อสมองเสื่อม (Dementia) และการระบาด

      ของเชื้อไวรัส HIV
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เงื่อนไขและความคุมครองกรมธรรมประกันภัยการเดินทางต ‡างประเทศ
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8.  ญาติใกลชิด  หมายถึง  คูสมรส (รวมถึงคูสมรสท่ีมิไดจดทะเบียนสมรส) บิดา มารดาตามกฎหมาย บุตรตาม

      กฎหมาย พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

9.  ภูมิลำเนา    หมายถึง   ประเทศที่อยูอาศัยของผูเอาประกันภัย

10. การเดินทางตางประเทศ  หมายถึง   การเดินทางออกนอกประเทศภูมิลำเนา

เงื่อนไขทั่วไป
1.  การแจงความเสียหาย

     ผูเอาประกันภัยหรือตัวแทนผูเอาประกันภัยตองแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนเปนหนังสือตอบริษัททันที หรือภายใน 30 วัน

     นับจากวันท่ีเกิดเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดสิทธิการเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี การไมแจงการเรียกรองดังกลาวภายใน

     เวลากำหนดจะไมทำใหผูเอาประกันภัยเสียสิทธิในการขอรับคาสินไหม หากมีสาเหตุสมควรอันทำใหไมสามารถแจงการเรียกรอง

     ในเวลาที่กำหนดดังกลาว

2.  การจายคาทดแทน

     คาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหกับผูรับประโยชน สวนคาสินไหมทดแทนอยางอ่ืน จะจายใหกับผูเอาประกันภัย

     ภายใน 20 วันนับแตวันท่ีท่ีบริษัทไดรับหลักฐานแสดงการสูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถวนและถูกตองแลว หากบริษัทไมอาจจาย

     คาทดแทนหรือคาสินไหมทดแทนใหแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบ้ียใหอีกในอัตรารอยละ

     12 ตอป ของจำนวนเงินที่ตองจายทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

     ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัย ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรม

     ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวขยายออกไปไดอีกไดตามความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับ

     เอกสารครบถวนแลว ภาระในการพิสูจนวาการเรียกรองคาทดแทนไมเปนตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยเปน

     หนาที่ของบริษัทฯ ในการนี้ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะตองใหขอเท็จจริงและความสะดวกแกบริษัทฯ ตามสมควร

3.  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

     ในกรณีท่ีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

     ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง

     ยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

4.  การขยายระยะเวลาคุมครองโดยอัตโนมัติ

     ในกรณีท่ีระยะเวลาประกันภัยส้ินสุดลงแตผูเอาประกันภัยยังไมสามารถเดินทางกลับมายังประเทศภูมิลำเนาได เน่ืองจากการลาชา

     ของยานพาหนะซ่ึงอยูนอกเหนือจากการควบคุมของผูเอาประกันภัย การประกันภัยน้ีจะขยายระยะเวลาคุมครองไปอีก 24 ช่ัวโมง

     โดยผูเอาประกันภัยไมตองชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง

1.  ความเสียหายตอเนื่องทุกประเภท

2.  การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การเสียชีวิต คาใชจายท่ีเกิดข้ึนหรือความรับผิดเก่ียวกับติดเช้ือไวรัส HIV (Human Immune Deficiency

     Virus) รวมถึงการเจ็บปวยจากโรคเอดส (AIDS) และ/หรือการเรียกรองใดที่เกิดจากเชื้อโรคที่ถายทอดทางเพศสัมพันธ

3.  การสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำ

     ของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล

     การยึดอำนาจทางทหาร

4.  การสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากอาวุธนิวเคลียร การแผรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร

     หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียรและกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกตัวทางนิวเคลียร

     ซึ่งดำเนินการติดตอกันไปโดยตัวของมันเอง

    2



ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนที่ตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยที่มีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาว

ไดใหความคุมครองตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป
1. คำจำกัดความ

    1.1  อุบัติเหตุ     หมายถึง  เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่

      ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

    1.2  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและ

      อาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

    1.3  การบาดเจ็บ     หมายถึง  การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ

         และโดยอิสระจากเหตุอื่น

2.  การตรวจทางการแพทย

     บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกายของผูเอาประกันภัยในระหวางท่ีบริษัทพิจารณาการเรียกรองคาทดแทนตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ัง

     การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย

3.  ขอตกลงคุมครอง

     การประกันภัยน้ีใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ

     และทำใหเกิดผลดังตอไปนี้ :-

     การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

     ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต

     วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขในในโรงพยาบาลและ

     เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้

     1.1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต

     1.2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงน้ัน

   ไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวาผูเอาประกันภัย

   ตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

     1.3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

     1.4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

     1.5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง

     1.6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง

     1.7 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ

     1.8 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

     1.9 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง
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ขอตกลงคุมครอง

อุบัติเหตุสวนบุคคล
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    การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือหรือ ขอเทา และใหหมายรวมถึงการสูญเสีย

    สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

    การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

    ทั้งนี้ บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

ขอยกเวน
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

     1.1  การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

            คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัม

            เปอรเซ็นตขึ้นไป

     1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

     1.3  การแทงลูก

     1.4  การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก

            อุบัติเหตุ

2.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

     2.1  ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม

             (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต)  ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ

             ปนหรือไตเขาที่ตองใชเครื่องมือชวย ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศ และเครื่องชวยหายใจใตน้ำ

     2.2  ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร 

             และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

     2.3  ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนที่ตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยที่มีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาว

ไดใหความคุมครองตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

เงื่อนไข
1. คำจำกัดความ

    1.1  อุบัติเหตุ  หมายถึง   เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่

      ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

    1.2  การบาดเจ็บ   หมายถึง   การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ

      และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน

    1.3  การเจ็บปวย  หมายถึง   การปวยไข หรือการติดโรคที่เริ่มเปน หรือเริ่มขึ้นในระหวางระยะเวลาเดินทาง

    1.4  คาใชจายสำหรับ หมายถึง   คาใชจายที่ไดจายไปจริงสำหรับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย

           การรักษาพยาบาล   ไดแก คาหอง คาอาหาร คาแพทย คาศัลยแพทย คาพยาบาล คาใชจายที่จำเปน

      รวมท้ังคาอุปกรณ ทางการแพทยและคารักษาฟน เฉพาะฟนแทท่ีเสียหายเน่ืองจาก

      อุบัติเหตุ

    1.5  ศูนยบริการ   หมายถึง   ศูนยบริการเมื่อยามฉุกเฉิน เพื่อใหความชวยเหลือทางการแพทย และการโยกยาย

      เพื่อการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท

2.  การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน การเคล่ือนยาย ตองไดรับความเห็นชอบจากศูนยบริการ หรือบริษัทกอน ยกเวนกรณีฉุกเฉิน

     ที่อยูในสภาพเปนอันตรายตอชีวิต สามารถกระทำไดทันที แตตองแจงใหศูนยบริการหรือบริษัททราบภายใน 48 ชั่วโมง

3.  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนสำหรับญาติใกลชิดของผูเอาประกันภัย และคาใชจายในการสงศพกลับภูมิลำเนาตองไดรับความเห็นชอบจาก

     ศูนยบริการหรือบริษัทกอน

ขอตกลงคุมครอง
การประกันภัยนี้ใหความคุมครอง

1.  คาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหวางเดินทางตางประเทศ เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บทางรางกาย

     โดยอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยซึ่งตองรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน

2.  คาใชจายในการเคล่ือนยาย เน่ืองจากผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยสาหัส รวมถึงคาใชจาย สำหรับผูดูแล

     ที่มีคุณวุฒิสำหรับการนั้นซึ่งใหการดูแลระหวางการเคลื่อนยาย

3.  คาใชจายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลำเนา หรือคาใชจายในการสงศพ หรือกระดูกของผูเอาประกันภัยกลับภูมิลำเนา

4.  คาใชจายที่เกิดขึ้นสำหรับญาติใกลชิดของผูเอาประกันภัยเพื่อดูแลและรวมเดินทางกับผูเอาประกันภัยกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่

     ผูเอาประกันภัยไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

ทั้งนี้บริษัทจะรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นภายใตขอตกลงคุมครองนี้ในสวนที่เกินจากการที่ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองได

จากการประกันภัยอื่นที่ใหความคุมครองในประเภทเดียวกัน แตไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม
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ขอตกลงคุมครอง

คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ
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ขอยกเวน
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

     1.1  การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

            คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัม

            เปอรเซ็นตขึ้นไป

     1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

     1.3  การแทงลูก

     1.4  การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก

            อุบัติเหตุ

     1.5  การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis)  กระดูก

            สันหลังเส่ือม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เวนแต

            มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

     1.6  สภาพทางการแพทยหรือทางสุขภาพของผูเอาประกันภัยท่ีเคยไดรับการรักษาหรือไดรับคำแนะนำจากแพทย หรือการรักษา

            ทางยา ภายใน 12 เดือน กอนการเดินทาง

     1.7  โรคเอดส หรือผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของเชื้อไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ที่สัมพันธกับโรคเอดส

2.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

     2.1  ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม

             (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต)  ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ

             ปนหรือไตเขาที่ตองใชเครื่องมือชวย ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศ และเครื่องชวยหายใจใตน้ำ

     2.2  ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร 

             และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

     2.3  ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนที่ตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยที่มีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาว

ไดใหความคุมครองตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง เสื้อผา และทรัพยสินสวนตัวที่อยูภายในกระเปาเดินทางของ

ผูเอาประกันภัย โดยชดใชไมเกินจำนวนเงินตอชิ้นและชดใชรวมกันไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับหมวดนี้ตามที่ระบุไว

ในตารางกรมธรรม ทั้งนี้บริษัทอาจชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง ณ เวลาที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย

ขอยกเวน
1.  การประกันภัยนี้ไมคุมครองทรัพยสินตอไปนี้

     สัตวเลี้ยง ยานพาหนะที่เดินดวยเครื่องยนต (รวมอุปกรณสวนควบยานพาหนะนั้นดวย) สกีหิมะ ของใชในบาน โบราณวัตถุ

     เครื่องประดับมีคา เชน เพชร ทอง เงิน รวมถึงอัญมณีมีคา คอนแทคเลนส เกาอี้มีลอสำหรับคนพิการ ฟนปลอม ขา/แขนปลอม

     ใบหุน เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร กษาปณ ของที่ระลึก

2.  การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีมีสาเหตุจากการสึกกรอน การเส่ือมสภาพทีละนอย แมลงหรือสัตวกัดกิน การเส่ือมสภาพในตัวเอง

     หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการดำเนินการโดยผูเอาประกันภัยเพื่อการซอมแซม การทำความสะอาด หรือ

     การดัดแปลง การแกไขทรัพยสินใดๆ

3.  การสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณที่เชาหรือใหเชา

4.  การยึดทรัพยสิน หรือการกักกันทรัพยสินภายใตกฎหมายศุลกากร การริบทรัพยสินโดยรัฐบาล การขนสงสินคาผิดกฎหมาย

     หรือการทำการอื่นใดที่ขัดตอกฎหมาย

5.  การสูญเสียตอกระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัยท่ีสงไปลวงหนา หรือของท่ีระลึกและส่ิงของท่ีสงทางพัสดุไปรษณีย

     หรือสงทางเรือ โดยมิไดไปดวยกันกับผูเอาประกันภัย

6.  การสูญเสียของสินคา หรือตัวอยางสินคา

7.  การสูญเสียของขอมูลที่บันทึกอยูในเทป ในโปรแกรม แผนดิสก บัตรบันทึกขอมูลหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

8.  การสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือจงใจ หรือในขณะที่ผูเอาประกันภัยมี สภาพผิดปกติทางจิตใจ

     โรคเสนประสาท วิกลจริต

เงื่อนไข
1.  คำจำกัดความ

     ทรัพยสินสวนตัว หมายความถึง ทรัพยสินของผูเอาประกันภัยที่นำติดตัวไปดวยในการเดินทางและเปนทรัพยสินที่มิไดระบุไว

     ในขอยกเวน

2.  การแจงความสูญเสีย

     กรณีการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางเดินทาง  ผูเอาประกันภัยตองแจงการสูญเสียที่เกิดขึ้นตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

     ของอากาศยาน หรือยานพาหนะ หรือโรงแรมและไดรับหลักฐานการแจงเปนหนังสือจากผูมีอำนาจของยานพาหนะนั้นๆ หรือ

     จากโรงแรมแลวแตกรณี
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ขอตกลงคุมครอง

การสูญหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัว
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     กรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการโจรกรรม ลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ผูเอาประกันภัยตอง  แจงการสูญเสียหรือเสียหาย

     ตอเจาหนาท่ีตำรวจภายใน 24 ช่ัวโมง แตการไมแจงภายในกำหนดเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นได

     วามีเหตุจำเปนอันสมควรที่มิสามารถแจงไดภายในกำหนดเวลา แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำได

3.  การรับชวงสิทธิ

     ในกรณีท่ีบริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีแลว บริษัทจะรับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยเพ่ือเรียกรองตอ

     บุคคลหรือองคกรใดท่ีรับผิดชอบตอการสูญเสียน้ันเฉพาะในสวนท่ีบริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนไป ในการน้ีผูเอาประกันภัยตอง

     ใหความรวมมือแกบริษัทในการสงมอบเอกสารตางๆ พรอมดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือปองกันสิทธิเชนวาน้ัน และไมกระทำการใดๆ

     อันเปนที่เสียหายตอบริษัท

4.  การเฉลี่ยความเสียหาย

     ถาในขณะท่ีเกิดการสูญเสียหรือเสียหายข้ึนตอทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินน้ันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทอ่ืน

     บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินสวนเฉล่ียตามจำนวนเงินท่ีบริษัทไดรับประกันภัยตอจำนวนเงินเอาประกันภัยท้ังส้ิน

     และไมเกินกวาจำนวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยไวดวย 

5.  หนาที่ของผูเอาประกันภัยในการรักษาทรัพยสิน

     ผูเอาประกันภัยตองใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาและปองกันทรัพยสินตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินนั้น

     การที่ผูเอาประกันภัยละเลย ประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือลืมกระเปาเดินทาง หรือทรัพยสินสวนตัวในยานพาหนะ หรือ

     สถานที่สาธารณะจะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรม

6.  หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

     กรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นระหวางการเดินทาง ใหสงเอกสาร/หลักฐานภายใน 60 วัน นับแตเกิดเหตุการณดังกลาว

     -  หนังสือรับรองจากโรงแรม หรือผูจัดการเดินทาง แลวแตกรณี และ/หรือ

     -  สำเนาบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจ

     กรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการใชกำลังประทุษรายหรือโดยการขูเข็ญ ใหสงเอกสาร/หลักฐานภายใน 60 วัน นับแต

     วันเกิดเหตุการณดังกลาว
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ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนที่ตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยที่มีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาว

ไดใหความคุมครองตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยใหแกบุคคลภายนอก สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายของ

บุคคลภายนอกท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเดินทางตางประเทศ ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายตามจำนวนท่ีเสียหายจริง

และคาใชจายในการดำเนินคดี สำหรับ

1.  การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุตอบุคคลภายนอก

2.  การสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม

ขอยกเวน
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1.  ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลใด ๆ ซ่ึงเก่ียวของเปนญาติ หรือลูกจาง หรือตามกฎหมายใหถือวาเปนลูกจางของผูเอาประกันภัย 

2.  ความเสียหายตอทรัพยสินซึ่งเปนของผูเอาประกันภัยเอง หรือที่อยูในการครอบครอง ควบคุม หรือดูแลของผูเอาประกันภัย

3.  ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาทางแพงอื่นๆ ที่ผูเอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูเอาประกันภัย

     จะไมเกิดขึ้น

4.  ความเสียหายซึ่งผูเอาประกันภัยกระทำโดยจงใจ มุงราย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

5.  ความรับผิดจากการมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การใชยานพาหนะ อากาศยาน อาวุธปน หรือสัตวเลี้ยง

6.  ความรับผิดทางการคา หรือวิชาชีพ หรือเจาของที่ดิน หรืออาคาร

7.  การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะที่อยูในสภาพการผิดปกติทางจิตใจ โรคเสนประสาท การวิกลจริต

เงื่อนไข
หนาที่ของผูเอาประกันภัย

ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัยตอง

1.  แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา

2.  เมื่อไดรับเอกสารแจงการเรียกรองใหสงเอกสารนั้นตอใหบริษัท

3.  ผูเอาประกันภัยตองไมกระทำการอันเปนการตกลงชดใช หรือยอมรับผิดตอบุคคลภายนอก หรือบุคคลอ่ืนท่ีเสียหายหรือกระทำ

     การอันกอใหเกิดการฟองรอง หรือตอสูคดีโดยไมไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท เวนแตความเสียหายน้ัน ผูเอาประกันภัย

     เปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมายและบริษัทไมจัดการกับการเรียกรองนั้น
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ขอตกลงคุมครอง

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
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ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนที่ตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยที่มีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาว

ไดใหความคุมครองตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีอากาศยานของสายการบินพาณิชยซึ่งผูเอาประกันภัยกำหนดไวเพื่อการเดินทางถูกเลื่อน

ออกไปอยางนอย 12 ช่ัวโมง นับจากเวลาท่ีกำหนดไวในกำหนดการเดินทางท่ีไดแจงผูเอาประกันภัยแลว ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมคาดหมาย

และอยูนอกเหนือการควบคุมของผูทำการขนสง เนื่องจากสภาพอากาศไมอำนวย เครื่องอุปกรณไมสมบูรณ หรือการนัดหยุดงาน

หรือหยุดการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจางของสายการบินพาณิชยที่ทำใหไมสามารถเดินทางได

บริษัทจะจายคาทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวในตารางกรมธรรมสำหรับการลาชาของเท่ียวบินน้ันทุก 12 ช่ัวโมงเต็ม 

เงื่อนไข
หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหม

ในการเรียกรองคาสินไหมสำหรับการลาชาของเท่ียวบิน  ใหสงหนังสือย่ืนยันจากผูทำการขนสงภายใน 60 วันนับแตวันเกิดเหตุการณ
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การลาชาของเที่ยวบิน
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ความคุมครอง
การประกันภัยน้ีใหความคุมครองการเย่ียมไขผูเอาประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตองเขาพักรักษาตัวในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในตางประเทศเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 5 วัน เน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนระหวาง

การเดินทางในตางประเทศภายในระยะเวลาประกันภัย โดยมีเง่ือนไขวา

1.   สภาพการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผูเอาประกันภัยไมเหมาะสมตอการเคล่ือนยาย และ

2.   ไมมีญาติใกลชิดหรือเพ่ือนของผูเอาประกันภัยอยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย

บริษัทจะจายคาใชจายสำหรับการเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนและสมควร สำหรับญาติใกลชิดของ

ผูเอาประกันภัยจำนวน 1 คน ในการเดินทางไปเย่ียมไขผูเอาประกันภัย

บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลประโยชนภายใตขอตกคุมครองน้ี ตามจำนวนเงินท่ีจายจริง ท้ังน้ีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตามท่ีระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเดินทางแตละคร้ัง

เง่ือนไขความคุมครอง (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเย่ียมไข)
บริษัทจะเปนผูพิจารณาวาการเย่ียมไขมีความจำเปนและมีผลตอการรักษาพยาบาลและการเย่ียมไขดังกลาวน้ี จะตองไดรับความยินยอม

จากบริษัท 

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเย่ียมไข
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว 

โดยคาใชจายของตนเอง

1.  แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนท่ีกำหนดโดยบริษัท

2.  เอกสารยืนยันจากแพทยผูใหการรักษาระบุหามการเคล่ือนยายผูเอาประกันภัย

3.  สำเนาหนังสือเดินทางของผูเอาประกันภัย

4.  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษัทรองขอตามความจำเปน

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรท่ีไมสามารถ

สงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แตไดสงโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะกระทำไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง

ผลประโยชนการเยี่ยมไข
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ถาขอความใดในเอกสารน้ีขัดหรือแยงกับขอความท่ีปรากฎในกรมธรรมประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ใหเปนท่ีตกลงกันวา กรมธรรม

ประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆก็ตามไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผล

มาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำกอการราย ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลำดับ

เหตุการณเปนอยางไรสำหรับความสูญเสียนั้น

โดยจุดประสงคของขอยกเวนน้ี การกระทำกอการรายใหหมายความรวมถึง การกระทำซ่ึงใชกำลังความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขู

โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทำ

เพื่อผลการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือ

สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

ขอยกเวนน้ีไมคุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใดๆ ไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจากหรือเก่ียวเน่ือง

มาจากการกระทำใดๆที่ตองกระทำขึ้นเพื่อควบคุมปองกัน หยุดยั้ง ไมวาจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทำกอการราย

ในกรณที่สวนหนึ่งสวนใดของขอยกเวนนี้ไมสามารถนำมาบังคับใชได ใหถือวาสวนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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เอกสารแนบทาย

ขอยกเวนภัยกอการราย
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