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                                  กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับบุคคลทัว่ไป 
                                                               (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบ

แทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
หมวดที่ 1   ค าจ ากดัความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมาย
เดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฎในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเวน้ เอกสารแนบท้าย  ข้อระบุพิเศษ              
ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั สรุปสาระส าคญั ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

2. บริษทั หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
3. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ 

เอกสารแนบทา้ย ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึง
มีความสมัพนัธ์กนัดว้ยกิจกรรม กิจการ หรือธุรกิจร่วมกนั 

4. อุบัตเิหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าใหเ้กิดผล
ท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

5. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

6. การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกับผู ้เอา
ประกนัภยั 

7. ความสูญเสียหรือ 
ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู ้เอาประกันภัยโดยอุบัติ เหตุ และท าให้                
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ หรือไดรั้บ
บาดเจ็บ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

8. การก่อการร้าย 
 
 
 
 
 

หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใด   ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือผล ทางการเมือง ศาสนา 
ลทัธินิยม หรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเพ่ือต้องการส่งผลให้
รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชน ตกอยู่
ในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

9. เอดส์ (AIDS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจาก
การติดเช้ือไวรัสเอดส์ และใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส 
เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วย
ใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus)     การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis 
Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism 
or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือ เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่
ทัว่ไป (Disseminated Fungi Infection)     เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant 
Neoplasm) ใหร้วมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma  เน้ืองอก 
เซลน ้ าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นQD-UDW-028 TA-002/7 Rev.No:.04 
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อาการของภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกะทนัหัน เจ็บป่วย หรือ
ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV                  
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อสมองเส่ือม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

10. MSIG Assist หมายถึง ตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั ใน
เร่ืองการบริการแนะน าผูใ้หบ้ริการทางการแพทย ์การบริการเขา้รับการรักษา
ตวัในโรงพยาบาล การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทางการแพทย ์และการส่งตวัผูป่้วย
กลบัภูมิล าเนา และการบริการอ่ืนๆตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยั 

11. สภาพที่เป็นมาก่อนการ
เอาประกนัภัย     (Pre-
existing Conditions) 

หมายถึง สภาพของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีการประกนัภยัรายเท่ียว (Single Trip) ให้หมายความถึง โรค 

(รวมทั้ งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้อา
ประกันภัยภายใน 24 เดือน) ก่อนวนัท่ีความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีจะมีผลบงัคบัซ่ึงมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีจะท าให้วิญญูชนพึง
แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทยพึ์งให้การวินิจฉัย
ดูแลหรือรักษา 

2. กรณีการประกนัภยัรายปี (Annual Trip) ใหห้มายความถึง โรค (รวมทั้ง
โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยั
ภายใน 24  เดือน) ก่อนวนัท่ีความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะ
มีผลบังคับซ่ึงมีนัยส าคัญเพียงพอท่ีจะท าให้วิญญูชนพึงแสวงหาการ
วินิจฉยัดูแลหรือรักษา หรือท าใหแ้พทยพึ์งใหก้ารวินิจฉยัดูแลหรือรักษา  
และภาวะทางการแพทยท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้รียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ระหว่างการเดินทางคร้ังก่อน หรือภาวะทางการแพทยท่ี์ผูเ้อาประกนัภยั
ขอรับการบ าบดัรักษา หรือวินิจฉัยโรคภายในเวลา 12 เดือน ก่อนการ
เดินทางของผูเ้อาประกันภัย โดยถือว่าภาวะดังกล่าวเป็นสภาพทาง
การแพทยท่ี์เป็นอยูก่่อนส าหรับการเดินทางคร้ังต่อไป 

12. การนัดหยุดงาน               
การจลาจล 

หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 

ความสูญเสียหรือเสียหายอนัมีสาเหตุโดยตรงมาจาก 
1. การกระท าของบุคคลใดๆซ่ึงร่วมกบักลุ่มบุคคลอ่ืน เพ่ือก่อกวนความ

สงบสุขแห่งสาธารณชน หรือ 
2. การกระท าโดยเจตนาของผูน้ดัหยุดงาน หรือผูท่ี้ถูกหา้มเขา้ท างาน เพ่ือ

ส่งเสริมการนัดหยุดงาน หรือการต่อตา้นการห้ามเขา้ท างาน ไม่ว่าการ
กระท าดงักล่าวจะเป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือไม่
กต็าม หรือ 

3.  การกระท าของเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายในการปฏิบติัหน้าท่ี 
เพ่ือการระงบั หรือบรรเทาผลสืบเน่ืองของการก่อกวน ความสงบสุขแห่ง
สาธารณชนท่ีด าเนินอยู่ หรือเพ่ือป้องกนัการกระท าและการบรรเทาผล
สืบเน่ืองจากการกระท าตามขอ้ 2 

13. ผู้ขนส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย ์เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งผูโ้ดยสาร รวมทั้ง
พนกังานหรือตวัแทนของผูข้นส่งเหล่านั้น 

14. เคร่ืองบิน หมายถึง เคร่ืองบินของสายการบินพาณิชยท่ี์จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโ้ดยสารอย่าง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ 

15. ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง จ านวนเงินค่าความเสียหายท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงรับผิดชอบหากเกิดความ
สูญเสียหรือเสียหายข้ึน 
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หมวดที่ 2   เงือ่นไขและข้อก าหนดทั่วไป 
1.  สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยัและขอ้แถลง
เพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงได้
ออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริง
ใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ีย
ประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
2.  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้ งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย                 
การเปล่ียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษทัและได้บันทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
3.  ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั  
3.1 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออก

จากประเทศไทย 2 ชัว่โมง หรือวนัและเวลาท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนหลงัสุด และ
ด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงท่ีอยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรือภายใน  2 ชัว่โมง นบัแต่กลบั
ถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี) 

3.2 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพ่ือคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ัง โดยใหมี้ระยะเวลา
คุม้ครองในแต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 120 วนั  

หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั และจ าเป็นตอ้งรับ
การรักษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
4.  การแจ้งอุบัตเิหตุ 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึง การบาดเจ็บโดย
ไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทั
ทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
5.  การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั  ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งส่งหลกัฐานให้แก่บริษทัภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองหรือเอกสารแนบทา้ย  (ถา้มี) โดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควร
ท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตอ้งส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใชจ่้ายตน้ฉบบัและบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จ
ท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัอ่ืน แต่ถา้หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
การชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใดมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จ พร้อมตน้ฉบบัการรับรอง
ยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทัได ้
6.  การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกันภัยเท่าท่ีจ าเป็นกับการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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7.  การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้   โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าสินไหม
ทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั  ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 
วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้
อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
8.  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้
ขอ้ก าหนดกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชนใ์หแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชนเ์พียงคนเดียว และผูรั้บประโยชนไ์ดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้
ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชนใ์หแ้ก่กองมรดก
ของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชนม์ากกวา่หน่ึงคนและผูรั้บประโยชนร์ายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยั 
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้นหรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์
ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ แต่หากผูเ้อาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตัวผูรั้บ
ประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิต
ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชนท่ี์เหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 
9. การช าระเบีย้ประกนัภัย และการบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

9.1 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัทีเม่ือถึงก าหนดช าระ หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้  
9.2 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบั

เท่านั้น ไม่สามารถบอกเลิกเพียงขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัได ้ 
9.2.1 กรณีการประกนัภยัแบบรายเท่ียว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบริษทัไดอ้อก

กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมี
หลกัฐานยืนยนัจากสถานทูตและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเร่ิมความคุม้ครอง 

9.2.2 กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยัสามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

(1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ทั้งน้ี ค าบอกกล่าวใดๆ ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหท้ราบดงักล่าวถือเป็นการส่งโดยชอบแลว้ ในกรณีท่ีมีการช าระเบ้ียประกนัภยัไปแลว้ จะไม่เป็นผล
ใหบ้ริษทัจะตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อยา่งใด และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

(2) ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือ 
โดยการบอกเลิกจะมีผลบงัคบัในวนัท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้หรือวนัท่ีระบุในใบแจง้ แลว้แต่ว่าวนัใดจะเป็นวนัหลงัสุด และ
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
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  ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

9.3 หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัว่าผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าการโดยทุจริต เพ่ือให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บ
ประโยชน์จากการประกันภัยน้ี  บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวและให้ความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัในทนัที  ในกรณีน้ี บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยั
นั้นๆ และภายหลงัจากการหกัจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัไดจ่้ายใหไ้ปแลว้ส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นๆ (ถา้มี) 
ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 
10.  การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอมและใหท้ าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
11.  เงือ่นไขบังคับก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั   ผูรั้บประโยชน์หรือ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1.   ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้

1.1  การเสียชีวิต ทุพพลภาพ ความสูญเสียหรือความเสียหาย การท าลาย ความรับผิดตามกฎหมายใดๆ ค่าใช้จ่าย
รวมทั้งความเสียหายต่อเน่ืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเน่ืองมาจากเหตุการณ์
ดงัต่อไปนี ้ไม่ว่าจะเกดิจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายน้ัน 

1.1.1    สงคราม การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติ การกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือ การปฏิบัติการ
เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน  การก าเริบ การก่อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การยดึอ านาจการปกครองโดยทหาร หรือ 

 1.1.2       การกระท าการก่อการร้าย   ให้หมายความรวมถึง 
1.1.2.1   การกระท า หรือการคุกคาม ขู่ เข็ญ   ซ่ึงใช้ก าลงั หรือความรุนแรง  และ/หรือ 
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1.1.2.2   การท าให้ได้รับอนัตรายหรือเสียหาย ต่อชีวติหรือทรัพย์สิน  หรือการคุกคาม ขู่ เข็ญ รวมถึง
การแผ่กมัมนัตภาพรังสีนิวเคลยีร์ และ/หรือ การปนเป้ือนจากสารเคม ีและ/หรือ สารชีวภาพ 

โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่
คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะแสดงออกให้เห็นหรือไม่ก็ตาม   หรือเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของสาธารณชน ตกอยู่ในภาวะตืน่ตระหนกหวาดกลวั   หรือ 

1.1.3    การกระท าใดๆ เพื่อการควบคุม การป้องกัน การหยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับ
เหตุการณ์ในข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 ข้างต้น 

1.2    ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ความรับผดิ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม   อนัเกดิจากหรือมสีาเหตุมาจาก 

1.2.1       การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเป้ือนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจาก เช้ือเพลิง
นิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ 

1.2.2      สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ การระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น และปนเป้ือน อันเกิดจาก
ส่วนประกอบของอุปกรณ์นิวเคลยีร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ หรือส่วนประกอบนิวเคลยีร์หรือช้ินส่วนนิวเคลยีร์ 

1.2.3      อาวุธ หรือเคร่ืองมือใดๆ ที่ใช้ปฏิกิริยาการแตกตัว และ/หรือ การรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณู
หรือปฏิกริิยาอืน่ที่คล้ายคลงึกนั หรือพลงังานหรือวตัถุกมัมนัตภาพรังสี 

1.2.4      สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ การระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น และปนเป้ือน อันเกิดจาก
ส่วนประกอบของวตัถุกมัมนัตภาพรังสี   ข้อยกเว้นนี ้ไม่รวมถึงธาตุกมัมนัตรังสีอืน่ๆ (นอกเหนือจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์) ซ่ึงถูก
จดัเตรียม ขนย้าย จดัเกบ็ หรือใช้งานเพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทาง
สันตทิี่คล้ายคลงึกนั 

1.2.5      อาวุธเคม ีชีวภาพ เคมชีีวภาพ   หรืออาวุธที่ใช้คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดๆ 
1.3   ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงมีที่มาโดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือผ่านทาง หรือที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

การเกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้
1.3.1      การเสียการครอบครองอย่างถาวรหรือช่ัวคราว อันเป็นผลมาจากการริบ การยึดมาเป็นของรัฐ การยึด

ทรัพย์สินของเอกชน เพือ่ใช้ประโยชน์ในทางการทหาร หรือการยดึทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่ก่อตั้งขึน้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
1.3.2     การเสียการครอบครองอาคารใดๆ อย่างถาวรหรือช่ัวคราว อันเป็นผลมาจากการครอบครองอาคาร

ดงักล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดๆ 
ทั้งนี ้บริษทัยงัต้องรับผดิต่อผู้เอาประกนัภัยส าหรับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อัน

เกดิจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ซ่ึงได้เกิดขึน้ก่อนการสูญเสียการครอบครอง หรือในระหว่างการ
สูญเสียความครอบครอง 

1.3.3      การท าลายทรัพย์สินโดยค าส่ังของเจ้าหน้าที่ราชการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
1.4    การจลาจล การนัดหยุดงาน 
1.5 ขณะที่ผู้ เ อาประกันภัยท างานในสถานที่ที่ มีความเ ส่ียงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใ ช้ เค ร่ืองจักรกล                           

แท่นขุดเจาะน า้มนั หรือ แก๊สธรรมชาติ เหมอืงใต้ดนิ ประมง  
 
หมวดที่ 4   ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป 
และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั  และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตก
ลงจะใหค้วามคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และมีจ านวนเงิน เอาประกนัภยัตามท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและตารางของเอกสารแนบทา้ย (ถา้มี) เท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย

สมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดังกล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 

หมายถึง 1. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ 
ในขณะเกิดอุบติัเหตุและไดเ้กิดสภาวะทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ซ่ึงเป็นผลท าใหไ้ม่สามารถ
ประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป หรือ  
2. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถปฏิบติัภารกิจประจ าวนัตั้งแต่ 3 อย่างข้ึนไปไดด้ว้ย
ตนเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงภารกิจประจ าวนัดงักล่าวไดแ้ก่ 
(1) การอาบน ้า  (2) การแต่งตวั (3) การรับประทานอาหาร  (4) การควบคุมการขบัถ่ายของ
ร่างกาย (5) การเคล่ือนยา้ย  (6) การเคล่ือนไหว โดยมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
(1)  การอาบน ้ า หมายถึง ความสามารถในการช าระร่างกายในห้องน ้ า หรือการอาบน ้ า 

หรืออ่ืนๆท่ีมีความหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
(2)  การแต่งตวั หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่และถอดเส้ือผา้และเปล่ียนอุปกรณ์

ทางการแพทยท่ี์เส่ือมสภาพ  
(3)  การรับประทานอาหาร หมายถึง  ความสามารถในการรับประทานอาหารท่ีมีการ

จดัเตรียมในรูปแบบใดๆกต็ามไวเ้รียบร้อยแลว้  
(4)  การควบคุมการขบัถ่ายของร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการท า

หนา้ท่ีของล าไส้และกระเพาะปัสสาวะ ในขณะท่ีใชห้รือไม่ใชท่้อช่วยเคร่ืองรองรับ 
หรือเคร่ืองอุปกรณ์เทียมอ่ืนๆ เพ่ือรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวั 

(5)  การเคล่ือนยา้ย หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนท่ีภายในสถานท่ีจากหอ้งหน่ึงไป
ยงัอีกหอ้งหน่ึงท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

(6)  การเคล่ือนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยตนเองจากเตียงนอนไปยงั
เกา้อ้ีหรือส่วนอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกายจากอุบติัเหตุในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางและท าให้ ผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท า
ใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการ
บาดเจบ็นั้นเม่ือใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือ
มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
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บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หาก
บริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุด
ระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ 

ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั ภายใน 30 วนั  นบัจากวนัท่ี
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบมรณบตัร 
3.  ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4.  ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
7. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั   
8.  เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ี
แพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ หรือ สายตา เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะและสายตา 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4.     เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วย อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ
ดงัต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ
ครองสตไิด้ 

 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตวัตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อืน่กระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนีร้วมถึงอุบัติเหตุจากการ
ที่ผู้เอาประกนัภัย กนิ ดืม่ หรือ ฉีดยาหรือสารมพีษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์ส่ัง 

1.3 การแท้งบุตร 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากความบาดเจบ็ทางร่างกาย ที่เกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้

2.1 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกฬีาอาชีพ หรือ ขณะที่ผู้เอาประกนัภัย  แข่งรถหรือ
แข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะ
ก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วย
หายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารจกัรยานยนต์ 
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2.3 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุก
โดยสาร และมไิด้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 

2.4      ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.5 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมโดย

เจ้าหน้าที่ เพราะการกระท าความผดิทางอาญาน้ัน เว้นแต่ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอนัยอมความกนัได้ 
2.6 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม  
2.7 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
ค่ารักษาพยาบาล 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้งจาก

แพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ
ทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

พยาบาล หมายถึง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฏหมาย 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
และสมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัการให้บริการท่ี
โรงพยาบาลเรียกเกบ็กบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษา
นั้น แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีเก่ียวกบัฟัน หรือค่ารักษาพยาบาลส าหรับการ
รักษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติ เวน้แต่เกิดจากอุบติัเหตุ และไม่รวมถึง
ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเป็นค่าใชจ่้ายการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และค่าใชจ่้าย
ในการส่งศพกลบัประเทศ (ถา้มี) 

ความคุ้มครอง 
หากผู ้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทันหันและคาดการณ์ไม่ได้ ในระหว่าง            

ระยะเวลาการเดินทาง เป็นผลท าให้ตอ้งมีการรักษาโดยแพทยต์ามมาตรฐานทางการแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดย
พยาบาลไม่วา่จะเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควรท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัไดจ่้ายไปจริง แต่ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาในประเทศไทยหลงัจากท่ีกลบัจากการเดินทาง ท่ีเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากความบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ การเขา้รับการรักษาพยาบาลดงักล่าวจะตอ้งกระท าภายใน 
168 ชัว่โมง หลงัจากกลบัมาถึงประเทศไทย และจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีบริษทัจะชดใชส้ าหรับการรักษาพยาบาลท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทยน้ี ไม่เกินร้อยละตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ของจ านวนเงินเอาประกนั  หรือไม่เกิน 21 
วนัติดต่อกนัแลว้แต่อยา่งใดจะนอ้ยกวา่ 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของ
ตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย  
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรอง

ยอดเงินท่ีจ่ายไป เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการ
ชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการ
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั
สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วย อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ
ดงัต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้  
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ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตวัตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง  ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อืน่กระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนีร้วมถึงอุบัติเหตุจากการ
ที่ผู้เอาประกนัภัย กนิ ดืม่ หรือ ฉีดยาหรือสารมพีษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์ส่ัง 

1.3 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  
1.4 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
1.5 โรคเร้ือรัง การเจบ็ป่วย หรือการบาดเจบ็ที่ยงัมไิด้รักษาให้หายก่อนวนัออกเดินทางตามกรมธรรม์ประกันภัย การ

ตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
1.6 โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
1.7 การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการ

ควบคุมน ้าหนักตัวหรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครอง 

1.8 การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลอืก 
1.9   การรักษาโรคหรือผ่าตัดเกีย่วกบัฟัน หรือเหงอืก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน  

การจดัฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม รวมถึงทันตกรรมประดษิฐ์ใดๆ 
               1.10 การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือ
การรักษาความผดิปกตขิองการมองเห็น 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากความบาดเจบ็ทางร่างกาย ที่เกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้

2.1 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือ ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยแข่งรถหรือ
แข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะ
ก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วย
หายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารจกัรยานยนต์ 
2.3 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุก

โดยสาร และมไิด้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
2.4    ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.5 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมโดย

เจ้าหน้าที่ เพราะการกระท าความผดิทางอาญาน้ัน เว้นแต่ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอนัยอมความกนัได้ 
2.6 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม  
2.7 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
2.8 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยเดนิทางโดยมจุีดประสงค์เพือ่รับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลือ่นย้ายกลบัสู่ประเทศไทย 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และมีความจ าเป็นต้องได้รับ                       

การเคล่ือนยา้ยเพ่ือท าการรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสมตามค าแนะน าของตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG 
Assist) หรือเพ่ือน าผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศไทย ในการน้ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) จะ
ด าเนินการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามสภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาทางการแพทยน์ั้น  

วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ถูกก าหนดโดยตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG 
Assist) ซ่ึงอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจบ็ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธีการขนส่งอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสม 

การตดัสินใจทั้งหลายเก่ียวกบัวิธีการ รูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและจุดหมายปลายทาง จะไดรั้บการด าเนินการโดย
ตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) และอยู่บนพ้ืนฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น  ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดน้ี 
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการบริการซ่ึงก าหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดยตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) 
ส าหรับการขนส่งเคล่ือนยา้ยผูป่้วยหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนตามความจ าเป็น ซ่ึง
เป็นผลของการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามมาตรฐานทางการแพทย ์ 

บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) เรียกเก็บ
กบับริษทั ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน บริษทั
จะชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ หรือกองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั ตามจ านวนค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการบริการเคล่ือนยา้ยท่ีเกิดข้ึนแต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
การแจ้งอุบัตเิหตุ 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้ตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
(MSIG Assist) ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการเคล่ือนยา้ย ตามรายละเอียดส าหรับการติดต่อท่ีบริษทัแนบมากบักรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี  
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หากผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชนมี์การส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ
การเคล่ือนยา้ยกลบัสู่ประเทศไทยไปก่อน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการเคล่ือนยา้ย เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
4. ใบเสร็จรับเงิน 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดนิทางตามตารางการเดนิทางหรือค่าบริการท่องเที่ยว 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพือ่การขนส่งของผู้เอาประกนัภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบ
อ านาจ (MSIG Assist) 
3. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกดิจากสภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
5.  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การส่งศพกลบัสู่ประเทศ 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง 

ตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) จะด าเนินการจดัเตรียมการน าศพหรืออฐิัของ ผูเ้อาประกนัภยัท่ีเสียชีวิต
กลบัสู่ประเทศไทย  

บริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกันภัยตามท่ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
(MSIG Assist) เรียกเกบ็กบับริษทั แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรณีท่ีผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน บริษทัจะชดใชค่้า
สินไหมทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือกองมรดกของผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการบริการ
ต่างๆ รวมถึงการเตรียมการของผูจ้ดัการศพ (สัปเหร่อ) ค่าหีบศพการดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะ
เดียวกนั แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หากผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน ผูรั้บประโยชน์ หรือ
ตวัแทนของผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
8. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่
ในค่าใช้จ่ายในการเดนิทางแล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จดัการเดนิทาง หรือบริษทัผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพือ่การขนส่งของผู้เอาประกนัภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบ
อ านาจ (MSIG Assist) 
3. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกดิจากสภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
5.  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดนิทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การบาดเจบ็สาหสั              
หรือการเจบ็ป่วย
รุนแรง 

หมายถึง ในกรณีของผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง การบาดเจบ็สาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรงท่ีไดรั้บ
การรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและไดรั้บการรับรอง
โดยแพทยว์า่ไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการเดินทางได ้ 
ในกรณีของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรงท่ี
ไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและวินิจฉยัว่า
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นเป็นอนัตรายแก่ชีวิตและตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน
ของโรงพยาบาล 

ผูป่้วยใน  
 

หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน า
จากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของคู่สมรส 
บุตร พ่ี นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั 

ภยัธรรมชาติ หมายถึง ภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาซ่ึงความสูญเสียหรือความเสียหายของท่ี
อยูอ่าศยั ซ่ึงไดแ้ก่ ไฟไหมป่้า น ้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว สึนามิ ลูกเห็บ และหินหรือดิน
ถล่ม   

ความคุ้มครอง 
หากการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัถกูยกเลิกหรือถกูเล่ือน อนัมีสาเหตุมาจาก 

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็สาหสัหรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็สาหสัหรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว  
3. ความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศัยของผู ้เอาประกันภัย เ น่ืองจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า  ระ เ บิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึง                           

ภยัธรรมชาติต่างๆ 
และท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการเดินทางได ้บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัส าหรับการสูญเสียหรือเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทางท่ีเกิดข้ึนภายใน 60 วนัก่อนวนั
เร่ิมตน้การเดินทาง เช่น เงินมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซ้ือตัว๋ล่วงหนา้ ค่าท่ีพกั ค่าอาหารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหนา้ เป็นตน้ 
ส าหรับการสูญเสียหรือเสียหายซ่ึงไม่ไดรั้บการชดใชจ้ากแหล่งอ่ืน และเป็นผลต่อเน่ืองจากการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง 
ก่อนวนัเร่ิมตน้การเดินทาง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ความคุม้ครองน้ีมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
บอกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทางนั้น โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบส าหรับค่าใชจ่้ายส่วนแรกเอง (ถา้มี)  
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบเสร็จรับเงินจากบริษทัทวัร์ หรือสายการบิน ค่าท่ีพกั อาหาร ซ่ึงระบุจ านวนเงินท่ีเกบ็ 
3. ใบรับรองแพทย ์(กรณีการบาดเจบ็สาหสั หรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ สมาชิกในครอบครัว) 
4. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั หรือ สมาชิกในครอบครัว) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั
สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล การล้มละลาย การขาดสภาพคล่อง ในการช าระ
หนีสิ้น หรือการขาดการช าระหนีสิ้นของบริษทัจดัการท่องเที่ยว หรือผู้ท าการขนส่งอันเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลิกการเดินทาง 
หรือผู้ขนส่งยกเลกิการให้บริการ 
2. การสูญเสียหรือเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน่ เช่น โรงแรม ผู้ขนส่ง บริษัทจัดการท่องเที่ยว หรือผู้ด าเนินการอื่นใด
ที่เกีย่วกบัการเดนิทาง อาหาร และที่พกั เป็นต้น 
3. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดนิทางที่เกดิจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแผนการเดินทางของผู้เอาประกันภัยหรือ
สมาชิกในครอบครัว 
5. การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดนิทางที่ผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัยนี ้
6. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางเน่ืองจากการรักษาอาการเร้ือรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพทาง
การแพทย์ที่เป็นมาก่อนวนัที่ท าประกนัภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมขีึน้ภายหลงัด้วย 
7. การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดนิทางเนื่องจากการรักษาโรคทางจติหรืออาการทางจติทุกชนิด 
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกจิ ภาระผูกพนัทางธุรกจิ หรือหน้าที่ความผูกพนัของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย 
9. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย 
10.  การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดินทางเน่ืองจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ เอาประกันภัยถูกด าเนิน
คดอีาญา 
11.  การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดนิทางที่ผู้เอาประกนัภัยมไิด้แจ้งบริษทัตวัแทนท่องเที่ยว หรือผู้จดัการทัวร์ หรือ   ผู้ให้บริการ
ขนส่งหรือที่พักในทันทีที่ทราบว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางที่จัดเตรียมไว้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจแจ้งให้บริษทัทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระท าได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การลดจ านวนวันเดนิทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การบาดเจ็บสาหัส              
ห รือการ เจ็บ ป่วย
รุนแรง 

หมายถึง ในกรณีของผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง การบาดเจบ็สาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรงท่ีไดรั้บ
การรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและไดรั้บการรับรอง
โดยแพทยว์า่ไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการเดินทางได ้ 
ในกรณีของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรงท่ี
ไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและวินิจฉยัว่า
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นเป็นอนัตรายแก่ชีวิตและตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน
ของโรงพยาบาล 

ผูป่้วยใน  
 

หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน า
จากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของคู่สมรส 
บุตร พ่ี นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั 

 
ความคุ้มครอง 

หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยก่อนก าหนดอนัเน่ืองมาจาก  
1 .การบาดเจ็บสาหสั หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงแพทยแ์นะน าใหเ้ดินทางกลบั หรือการเสียชีวิต การ

บาดเจบ็สาหสัหรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั ผูซ่ึ้งอยูใ่นประเทศไทย  
2. ผูข้นส่งระงบัการเดินทางเน่ืองจากพายไุตฝุ้่ น พายไุซโคลน พายเุฮอร์ริเคน แผน่ดินไหว หรือสึนามิ 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหส้ าหรับค่าใชจ่้ายท่ีไดช้ าระไปล่วงหนา้และไม่สามารถเรียกคืนได ้ ส าหรับ ค่าเดินทาง 

ค่าท่ีพกั  ค่าอาหาร และ/หรือค่าปรับ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีตอ้งช าระเพ่ิมข้ึนส าหรับการเดินทางกลบัประเทศไทยก่อน
ก าหนด 

ซ่ึงความคุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิด
การลดจ านวนวนัเดินทางดงักล่าว โดยบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

แต่ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ่้าย  การลดจ านวนวนั
เดินทางน้ีพร้อมกนักบัขอ้ตกลงคุม้ครองการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง (ถา้มี) ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัได ้

 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงประเทศไทยก่อนก าหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบินล่าสุดท่ีซ้ือ พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
3. ใบรับรองแพทย ์ (กรณีท่ีตอ้งลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อา

ประกนัภยั หรือ สมาชิกในครอบครัว)  
4. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั หรือ สมาชิกในครอบครัว) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั
สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การลดจ านวนวนัเดนิทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยมสีภาพการผดิปกตทิางจติใจ โรคเส้นประสาท วกิลจริต 
2. การลดจ านวนวนัเดนิทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
3. การลดจ านวนวันเดินทางเนื่องจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแผนการเดินทางของผู้ เอาประกันภัยหรือ สมาชิกใน
ครอบครัว 
4. การลดจ านวนวนัเดนิทางที่ผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
5. การรักษาอาการเร้ือรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ท าประกันภัย รวมถึง
อาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมขีึน้ภายหลงัด้วย 
6. ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริการการเดินทาง และ/
หรือที่พกั 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย 
8. การลดจ านวนวนัเดนิทางเนื่องจากการกระท าที่ผดิกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย หรือผู้เอาประกนัภัยถูกด าเนินคดอีาญา 
9. การลดจ านวนวนัเดนิทางที่ผู้เอาประกนัภัยมไิด้แจ้งบริษทัตวัแทนท่องเที่ยว หรือผู้จัดการทัวร์ หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที่
พกัในทันทีที่ทราบว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องลดจ านวนวันเดินทางที่จัดเตรียมไว้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึง
ไม่อาจแจ้งให้บริษทัทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระท าได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การล่าช้าของเที่ยวบิน 

ความคุ้มครอง 
หากการออกเดินทางของเคร่ืองบินตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติท่ีระบุไวใ้นบตัรโดยสาร ซ่ึงผูเ้อา

ประกนัภยัไดม้าแสดงตนเพ่ือการข้ึนเคร่ือง (Check In) ภายในเวลาท่ีสายการบินก าหนดไว ้เน่ืองจาก 
1. สภาพอากาศไม่อ านวย  
2. การท างานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน  
3. การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอ่ืนโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือสนามบินท่ีท าให้                       

ไม่สามารถเดินทางได ้               
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้ามกรณีดงัต่อไปน้ี 
1.กรณีท่ีสายการบินไม่ประกาศยกเลิกเท่ียวบิน บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี

ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัในทุกๆ 6 ชัว่โมง ติดต่อกนัของการล่าชา้ของเท่ียวบิน แต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

2.กรณีท่ีสายการบินมีประกาศการยกเลิกเท่ียวบิน เม่ือเคร่ืองบินตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติเป็น
เวลาเกินกวา่ 6 ชัว่โมง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้ ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  บาท  
 ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ 1 และ 2 ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัพร้อมกนัได ้
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การล่าชา้ของเท่ียวบิน เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ตัว๋เคร่ืองบินและ BOARDING PASS ทั้งหมด 
4. จดหมายแจง้จากผูท่ี้มีอ  านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้นถึงการล่าชา้ 
5. จดหมายแจง้จากสายการบินพาณิชยน์ั้นๆระบุถึงการล่าชา้ 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุ 

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง  
1. ค่าเสียหายส าหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเน่ือง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงสาเหตุอืน่ใด ซ่ึงเกดิจาก 

1.1   การท างาน หรือการท างานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่าย
ภายใน (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนตวั หรือเครือข่ายในแบบเดยีวกนั 

1.2   ความเสียหาย การถูกท าลาย ความผดิพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอืน่ๆ ของข้อมูลซอฟท์แวร์ 
หรือชุดค าส่ังของการเขียนโปรแกรม หรือชุดค าส่ังประเภทใด 

1.3   การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการท างานทั้งหมด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม
ซอฟแวร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรือระบบคอมพวิเตอร์ หรืออุปกรณ์อืน่ใดซ่ึงท างานโดยใช้ไมโครชิป (Microchip) หรือตรรกะที่
ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องที่เกิดตามมาในการด าเนินธุรกิจของผู้
เอาประกนัภัย 
2.   ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนใดๆซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือมีส่วนประกอบของความ
ล้มเหลว หรือความไม่สามารถดงัต่อไปนี ้

2.1   วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า(Electronic Circuit) ไมโครชิป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโคร
โพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (hardware)  ระบบข้อมูล
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(software)  เฟิร์มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program)  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Data 
Processing Equipment) อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์อืน่ใดที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั 

2.2  ส่ือข้อมูล (Media) หรือระบบที่ใช้ในการท างานที่เกีย่วข้องกนักบัส่ิงดงักล่าว  
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกนัภัยหรือไม่กต็าม ตลอดระยะเวลาของการท างานเพือ่วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
ทั้งหมดและผลกระทบต่อเน่ืองจากการใช้ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือค า เพื่อรับรู้และจดจ าวันที่ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความ
ล้มเหลวหรือความไม่สามารถที่จะรับรู้ จดจ า จัด เก็บ (capture) รวบรวม บันทึก(save) หรือเก็บรักษา(retain) และ/หรือ จัด
ด าเนินการ แปลค าส่ัง หรือประมวลผลข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือค าส่ังงานหรือค าส่ังใดๆอย่างถูกต้องตรงตามวันที่จริง
ในปฏิทิน อนัเป็นผลมาจาก 

 (1) การจดจ า รับรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสัปดาห์ หรือระยะของเวลา นอกเหนือหรือแตกต่างไปจาก
วนัที่ใดๆ วนัของสัปดาห์ หรือระยะของเวลาที่ถูกต้อง  

(2) การปฏิบัติงานของค าส่ังใดๆหรือตรรกะซ่ึงได้ถูกโปรแกรมหรือเป็นส่วนประกอบในส่ิงใดๆก็ตามที่อ้างถึง
ในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้นความล่าช้าที่ผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
3.   ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย 
4. ความล่าช้าที่ผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตวัภายในกระเป๋าเดนิทาง  และ/หรืออุปกรณ์การ

เล่นกอล์ฟ 
ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ และถุงใส่ไมก้อลฟ์ โดยอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์น้ีตอ้งบรรจุอยูใ่นกระเป๋าใส่

ถุงกอลฟ์และ/หรือถุงกอลฟ์เพ่ือการเดินทางโดยเฉพาะ 
ทรัพย์สินส่วนตวั หมายถึง  

 
ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยัน าติดตวัไปดว้ยในการเดินทางท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ 

ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใชท่ี้ประจ าในบา้น โดยปกติแลว้บุคคลทัว่ไปจะไม่น าติดตวัไปในขณะเดินทาง
ไดแ้ก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จ าเป็นส าหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว เคร่ืองอ านวยความสะดวก
ภายในบา้น เป็นตน้ 

ของที่ระลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ ท่ี
จ าหน่ายหรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

เคร่ืองประดบั หมายถึง ส่ิงของท่ีสวมใส่เป็นเคร่ืองประดบัตามร่างกาย เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ 
ก าไล ต่างหู จ้ี เป็นตน้ 

กระเป๋าเดนิทาง หมายถึง กระเป๋าท่ีใชใ้ส่เส้ือผา้หรือสัมภาระ ซ่ึงตอ้งน าไปใชใ้นระหว่างการเดินทาง แต่ไม่
รวมถึง กระเป๋าสตางค ์กระเป๋าถือ เป้เดินทางขนาดเลก็ หรือกระเป๋าท่ีมีลกัษณะการ
ใชโ้ดยทัว่ไปมิใช่อยา่งกระเป๋าเดินทาง   

ความคุ้มครอง 
หากกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ซ่ึงบรรจุอยู่ใน

กระเป๋าใส่ถุงกอลฟ์และ/หรือถุงกอลฟ์เพ่ือการเดินทางโดยเฉพาะของผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจาก
เหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ีในระหวา่งการเดินทาง 

1. ความผิดพลาดของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดท้ าการฝากกระเป๋าเดินทาง
รวมถึงทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ไว ้และพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่งตก
ลงวา่จะเกบ็รักษาไวใ้นอารักขาแห่งตน หรือ 

2. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของ
โรงแรม หรือ 

3. การถกูจ้ีบงัคบั ถกูขู่เขญ็หรือถกูกระท าดว้ยความรุนแรงเพ่ือชิงกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายใน
กระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์นั้น 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับการซ่อมแซมความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์น
ส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ หรือจดัหากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายใน
กระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์แบบเดียวหรือใกลเ้คียงกนั กรณีท่ีไม่สามารถหามาทดแทนได ้บริษทัจะชดใช้
ให้เป็นเงินสดตามมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหายนั้น (ค านวณจากราคา ณ วนัท่ีซ้ือหักดว้ยค่าเส่ือม
ราคา) ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหโ้รงแรมหรือผูข้นส่งหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีทราบถึงความสูญเสียหรือเสียหาย
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  

2. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ี
ไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปในการน้ีผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นว่านั้น และ
จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อสิทธิของบริษทั 

3. ถ้าในขณะท่ีเกิดความเสียหายข้ึนและปรากฏว่าผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความสูญเสียหรือ                   
ความเสียหายเดียวกนัน้ีไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท าในนามของผูเ้อา

                                   EPWA0902 
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ประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อ
จ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ิน แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้และเป็นท่ีตกลงว่าการ
จ่ายค่าทดแทนน้ี บริษทัจะไม่ยกเอาล าดบัการรับประกนัภยัก่อน-หลงัข้ึนเป็นขอ้อา้งในการขา้ร่วมเฉล่ียชดใชค้วามเสียหาย
ดงักล่าว 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั
ภายในกระเป๋าเดินทาง  และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของ
ตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยืนยนัความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ท่ีออกให้โดยผูข้นส่ง ผูบ้ริหาร

โรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุม
ของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง 

3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายส่วนแรก (ถ้าม)ี 
2. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้
กระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางตามค านิยาม  สัตว์ ยานพาหนะที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบคุมยานพาหนะ
น้ัน) ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ โทรทัศน์ เคร่ืองเล่นซีดี คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์มือถือ 
(Handheld Computer) หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาใดๆ หรืออุปกรณ์  Smart Device ทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ 
กล้องถ่ายรูป เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินทั้ งปวง อัญมณี โลหะมีค่า หรือหินมีค่า ผ้าขนสัตว์ หรือส่ิงของที่
ประกอบด้วยวตัถุดงักล่าว เคร่ืองประดบั นาฬิกาและสายรัดข้อมือทุกรูปแบบ คอนเทคเลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคนพิการ ฟันปลอม 
ขาแขนเทียม เคร่ืองช่วยฟัง  ใบหุ้น เอกสาร ตัว๋เงนิ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของที่ระลกึ  
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากการสึกกร่อน การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์ที่ชอบท าลายพืช เช่น 
หนู การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการด าเนินการโดยผู้ เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซม 
การท าความสะอาด หรือการดดัแปลง แก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า 
5. การยดึทรัพย์ หรือการกกัทรัพย์สินภายใต้กฎหมายตุลาการ การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือ
การท าหน้าที่อืน่ใดที่ขัดต่อกฎหมาย 
6. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถเรียกร้องเอาจากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง  
8. ความสูญเสียต่อกระเป๋าเดินทางของผู้ เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้า หรือของที่ระลึก และส่ิงของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ 
หรือส่งทางเรือ โดยมไิด้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
9. การที่ผู้ เอาประกันภัยลืมทรัพย์สินในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลย
ของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน 
10. ความสูญเสียของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า 
11. ความสูญเสียของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดสิก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือส่ิงอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 
12. ความสูญเสียหรือสูญหายของกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย ขณะถูกทิง้ไว้ในที่สาธารณะโดยไม่มผีู้ดูแล 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง 

ความคุ้มครอง 
หากกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางล่าชา้เป็นระยะเวลาเกินกว่า   6  ชัว่โมง เน่ืองจากความ

ผิดพลาดของผูข้นส่ง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
ในทุกๆ 6 ชัว่โมง ติดต่อกนัของ การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางแต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
หน้าที่ของผู้เอาประกนัภัยในการรักษาสิทธิของบริษทั 

ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการน้ี ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นว่านั้น และ
จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อสิทธิของบริษทั 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่า
สินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั   
3.   หนงัสือยืนยนัการล่าชา้ท่ีออกใหโ้ดยผูข้นส่ง 
4.     เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าเสียหายส าหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเน่ือง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงสาเหตุอืน่ใด ซ่ึงเกดิจาก 

1.1   การท างาน หรือการท างานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่าย
ภายใน (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนตวั หรือเครือข่ายในแบบเดยีวกนั 

1.2   ความเสียหาย การถูกท าลาย ความผดิพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอืน่ๆ ของข้อมูลซอฟท์แวร์ 
หรือชุดค าส่ังของการเขียนโปรแกรม หรือชุดค าส่ังประเภทใด 

1.3   การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการท างานทั้งหมด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม
ซอฟแวร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรือระบบคอมพวิเตอร์ หรืออุปกรณ์อืน่ใดซ่ึงท างานโดยใช้ไมโครชิป (Microchip) หรือตรรกะที่
ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องที่เกิดตามมาในการด าเนินธุรกิจของผู้
เอาประกนัภัย 
2.   ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนใดๆซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือมีส่วนประกอบ ของความ
ล้มเหลว หรือความไม่สามารถดงัต่อไปนี ้

2.1   วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า(Electronic Circuit) ไมโครชิป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโคร
โพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (hardware)  ระบบข้อมูล
(software)  เฟิร์มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program)  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Data 
Processing Equipment) อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์อืน่ใดที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั 

2.2  ส่ือข้อมูล (Media) หรือระบบที่ใช้ในการท างานที่เกีย่วข้องกนักบัส่ิงดงักล่าว  
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการท างานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด    อย่างหน่ึง
หรือทั้งหมดและผลกระทบต่อเน่ืองจากการใช้ ตวัเลข สัญลกัษณ์ หรือค า เพือ่รับรู้และจดจ าวันที่ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความ
ล้มเหลวหรือความไม่สามารถที่จะรับรู้ จดจ า จัด เก็บ (capture) รวบรวม บันทึก(save) หรือเก็บรักษา(retain) และ/หรือ จัด
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ด าเนินการ แปลค าส่ัง หรือประมวลผลข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือค าส่ังงานหรือค าส่ังใดๆอย่างถูกต้องตรงตามวันที่จริง
ในปฏิทิน อนัเป็นผลมาจาก 

 (1) การจดจ า รับรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสัปดาห์ หรือระยะของเวลา นอกเหนือหรือแตกต่างไปจาก
วนัที่ใดๆ วนัของสัปดาห์ หรือระยะของเวลาที่ถูกต้อง  

 (2) การปฏิบัติงานของค าส่ังใดๆหรือตรรกะซ่ึงได้ถูกโปรแกรมหรือเป็นส่วนประกอบในส่ิงใดๆก็ตามที่อ้างถึง
ในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น 
3. การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง จากการเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ณ สนามบินในประเทศไทย 
4.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขนส่งได้จ่ายให้กบัผู้เอาประกนัภัยแล้ว 
5.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งได้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีอยู่ดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั  

ลกูจา้งของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูใ่นระหวา่งทางการท่ีจา้ง และบุคคลผูร่้วมเดินทางดว้ย 
ความคุ้มครอง 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก โดยบริษทัจะชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนในนามผูเ้อาประกนัภยัส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายท่ีจะตอ้งชดใชเ้ป็นค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับ 

1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุจาก                 
ผูเ้อาประกนัภยั 

2. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจาก                
ผูเ้อาประกนัภยั 

ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัเพ่ือการชดใชค่้าสินไหมทดแทนจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกันภัยต้องไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงชดใช้ หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืน
ผูเ้สียหาย หรือการกระท าอนัก่อใหเ้กิดการฟ้องร้อง หรือการต่อสูค้ดีโดยไม่ไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการท่ีมีมาตรการอนัสมควร เพ่ือป้องกนัความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
3. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ี

ไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นว่านั้น และ
จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั    
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง  

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  
3. รูปถ่าย (ถา้มี) และหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดแก่บุคคลภายนอก 
4. ส าเนาใบรับรองแพทยแ์ละส าเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกาย 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม กรณีท าใหท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหายหรือใบเสร็จรับเงินจากทางร้านคา้

ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือของช้ินนั้นๆ เน่ืองจากท าใหข้องช้ินนั้นเสียหาย 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องเป็นญาติ หรือลูกจ้าง หรือตามกฎหมายให้ถือ
เสมอืนว่าเป็นลูกจ้างของผู้เอาประกนัภัย 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้ เอาประกันภัยเอง หรือที่อยู่ในการครอบครอง หรือ                  
การควบคุม ตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดซ่ึงเกิดจากสัญญาที่ผู้ เอาประกันภัยท าขึน้  ซ่ึงถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว
ความรับผดิของผู้เอาประกนัภัยจะไม่เกดิขึน้ 
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4. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกีย่วข้องกบัผู้เอาประกนัภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจ เจตนา หรือการกระท าที่ผิดกฎหมายของ
ผู้เอาประกนัภัย 
5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย เน่ืองจากการมกีรรมสิทธ์ิ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลื่อน อากาศยาน อาวุธปืน 
สัตว์เลีย้ง ที่ดนิ หรืออาคาร หรือเกดิจากความประมาทเลนิเล่อในการควบคุมดูแล 
6. ความรับผดิทางการค้าหรือวชิาชีพ หรือความบกพร่องในการประกอบธุรกจิ 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหาย จากการกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะที่อยู่ในสภาพการผิดปกติทางจิตใจ  ระบบประสาท 
การวกิลจริต รวมถึงขณะที่ผู้เอาประกนัภัยมส่ีวนร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเดนิทางเพือ่เยีย่มผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่

นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน า
จากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกใน 
ครอบครัว 

หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของคู่สมรส บุตร 
พ่ี นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครอง 
1.การเยี่ยมไขผู้เ้อาประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทนัหนัและคาดการณ์

ไม่ไดใ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี ท าให้ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม    ในต่างประเทศตาม
ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยเ์ป็นเวลาติดต่อกนัมากกว่า 5 วนั โดยท่ีไม่มีสมาชิกในครอบครัว หรือ
เพ่ือนของผูเ้อาประกนัภยัร่วมเดินทางดว้ย บริษทัจะจดัหาและจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั และ/หรือตัว๋รถไฟหรือ
ยานพาหนะอย่างอ่ืนตามความเหมาะสมส าหรับการเดินทางไปและกลบัให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของผูเ้อา
ประกนัภยัจ านวน 2 คน เพ่ือเดินทางไปเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยั 

2.ค่าใชจ่้ายรายวนัให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของผูเ้อาประกนัภยั ส าหรับค่าโดยสารส าหรับยานพาหนะ
อ่ืนๆ ค่าท่ีพกัและค่าอาหารท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ ระหว่างท่ีผูเ้อาประกนัภยัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในเฉพาะท่ีเกินกว่า 5 วนั โดย
จะจ่ายใหว้นัละ 2,000  บาท และหรือ 20,000 บาทต่อเหตุการณ์ 

ทั้งน้ี บริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาว่าการเยี่ยมนั้นมีความจ าเป็นและมีผลต่อการรักษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยัหรือไม่ และ 
จะคุม้ครองค่าใช้จ่ายภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล 
4. ใบเสร็จรับเงิน ส าเนาบตัรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวท่ีเดินทางไปเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์เงนิชดเชยระหว่างการพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

อนัเน่ืองมาจากอุบัตเิหตุและการเจบ็ป่วย 
ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่

นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน า
จากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช

กรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนในระหว่างระยะเวลา
การเดินทางในต่างประเทศ บริษทัจะจ่ายผลประโยชนช์ดเชยรายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ตามจ านวนเงินชดเชยต่อวนัท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันบัแต่วนัแรกท่ีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 
ต่อเน่ืองสูงสุด 30 วนั   

หากผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัต่อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน   ใน
ประเทศไทยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวนเงินชดเชยต่อวนัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยันบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในใน
ประเทศไทย ต่อเน่ืองสูงสุด  ไม่คุม้ครอง  วนั ทั้งน้ี การเขา้พกัรักษาตวัต่อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะ
ผูป่้วยในในประเทศไทยท่ีไดรั้บความคุม้ครอง จะตอ้งกระท าภายใน ไม่คุม้ครอง ชัว่โมง หลงัจากเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั

ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรับรองแพทยห์รือรายงานแพทยผ์ูท้  าการรักษา  
3.  ส าเนาใบแจง้หน้ีหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
4. ส าเนาใบแจง้หน้ีหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลในประเทศไทย (หากมี) 
5.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วย อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ
ดงัต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้ เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ
ครองสตไิด้      

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง  ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อืน่กระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนีร้วมถึงอุบัติเหตุจากการ
ที่เอาประกนัภัย กนิ ดืม่ หรือ ฉีดยาหรือสารมพีษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์ส่ัง 

1.3 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  
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1.4 โรคเร้ือรัง การเจบ็ป่วย หรือการบาดเจบ็ที่ยงัมไิด้รักษาให้หายก่อนวนัออกเดินทางตามกรมธรรม์ประกันภัย การ
ตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 

1.5 โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
1.6 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
1.7 การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
1.8 การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง  หรือการ

ควบคุม น า้หนักตวั หรือการผ่าตดัอนัมลีกัษณะเลอืกได้ 
1.9 การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟ้ืน หรือการพักเพื่อการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจ

วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทาง
การแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

1.10 การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือ
การรักษาความผดิปกตขิองการมองเห็น 

1.11 การรักษาโรคหรือผ่าตดัเกีย่วกบัฟัน หรือเหงอืก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัด
ฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม รวมถึงทันตกรรมประดษิฐ์ใดๆ 

1.12 การรักษาหรือการบ าบัดการตดิยาเสพตดิให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจติประสาท 
1.13 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลอืก 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกาย ที่เกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือ ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยแข่งรถหรือ

แข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะ
ก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วย
หายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารจกัรยานยนต์ 
2.3 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุก

โดยสาร และมไิด้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
2.4 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.5 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมที่มคีวามผดิสถานหนักหรือขณะถูกจบักมุหรือหลบหนีการจบักมุ 
2.6 ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงนิส่วนตวั 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
เงนิส่วนตวั หมายถึง ธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์ท่ีช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย เช็คเดินทาง หรือดราฟท ์
ความคุ้มครอง 

หากเงินส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายในระหวา่งการเดินทาง เน่ืองจาก     
           1. การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะตูนิ้รภยัท่ีอยู่ภายในห้องพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงทะเบียนเขา้พกัใน
ฐานะแขกของโรงแรม หรือ 

2. จากการท่ีผูเ้อาประกนัภยัถกูจ้ีบงัคบั ถกูขู่เขญ็หรือถกูกระท าดว้ยความรุนแรงเพ่ือชิงทรัพย ์ 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้ามจ านวนเงินความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง หกัดว้ย ความเสียหาย

ส่วนแรก (ถา้มี) แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ทั้งน้ี ไดข้ยายความคุม้ครองรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงของกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือท่ีใชบ้รรจุเงินส่วนตวัท่ี

สูญเสียหรือเสียหายนั้นดว้ย ซ่ึงบริษทัจะจ่ายใหไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั โดยบริษทัสามารถเลือกชดใช้
โดยการซ่อมแซม หรือจดัหามาทดแทนแบบเดียวหรือใกลเ้คียงกนั หรือกรณีท่ีไม่สามารถหามาทดแทนได ้บริษทัจะชดใชใ้ห้
เป็นเงินสดตามมลูค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหายนั้น(ค านวณจากราคา ณ วนัท่ีซ้ือ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา) 
โดยใหถื้อวา่อยูภ่ายใตจ้ านวนเงินเอาประกนัภยัเดียวกนัของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี  
เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีเกิดเหตุภายใน 24 
ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น  

2.  ผูเ้อาประกนัภยัไม่ละท้ิงเงินส่วนตวัไวใ้นท่ีสาธารณะโดยไม่มีผูดู้แล    
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตวั เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่า
สินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนังสือยืนยนัความสูญเสียท่ีออกให้โดยผูบ้ริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความ

เสียหาย 
3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ ทั้งน้ี กรณีมีความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋า

เงินหรือกระเป๋าถือดว้ย ตอ้งระบุยี่หอ้หรือรุ่นในใบแจง้ความดว้ยใหช้ดัเจน 
4. หลกัฐานการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือการซ้ือเช็คเดินทาง (ถา้มี) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงนิส่วนตวั อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจาก 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเช็คเดินทางที่ผู้ออกเช็ค หรือตัวแทนของผู้ออกเช็คสามารถออกเช็คเดินทางฉบับใหม่
ทดแทนเช็คเดนิทางฉบับเดมิที่สูญเสียหรือเสียหาย หรือเอกสารอื่นที่ผู้ออกเอกสารหรือตัวแทนของผู้ออกเอกสารสามารถออก
เอกสารฉบับใหม่ทดแทนเอกสารฉบับเดมิได้ 
2. ความเสียหายทางการเงิน ที่สืบเน่ืองมาจากการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดพลาด หรือการละเลยในการท าบัญชีหรือการ
จ่ายเงนิ ความสูญเสียหรือความเสียหายเน่ืองจากการลดค่าของเงนิตรา 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง 
4. บัตรเครดติทุกชนิด ใบหุ้น และเอกสารตัว๋เงนิ 
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5. ความเสียหายหรือการถูกท าลายอันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทางรวมทั้งความเสียหาย อัน
เน่ืองมาจากแมลงหรือสัตว์กดัแทะ หรือความเสียหายที่เกิดขึน้เน่ืองจากกระบวนการซ่ึงด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการ
ซ่อมแซมท าความสะอาด หรือการดดัแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
6. เอกสารทางการเงนิอืน่ๆ ที่นอกเหนือจาก ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย เช็คเดนิทาง หรือ ดราฟท์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดนิทาง 

ความคุ้มครอง 
หากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไดแ้ก่หนังสือเดินทาง วีซ่า รวมทั้งตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารส าหรับการ

เดินทางเกิดการเสียหายหรือสูญหายเน่ืองจากถูกลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะจากห้องพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยั
ลงทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของโรงแรม หรือเน่ืองจากถูกจ้ีการชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือ การด าเนินการใดๆ ในลกัษณะ
ใชค้วามรุนแรง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าธรรมเนียมในการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางใหม่ 
รวมถึงค่าท่ีพกัท่ีจ าเป็นหากตอ้งเล่ือนการเดินทางขากลบัเน่ืองจากไม่ไดรั้บหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางภายในวนัครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเดินทางกลบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั    

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีเกิดเหตุภายใน 24 
ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น   

2.   ผูเ้อาประกนัภยัไม่ละท้ิงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไวใ้นท่ีสาธารณะโดยไม่มีผูดู้แล 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง เพ่ือประกอบการพิจารณา
จ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนังสือยืนยนัความสูญเสียท่ีออกให้โดยผูบ้ริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความ

เสียหาย 
3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
4. หลกัฐานการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือการซ้ือเช็คเดินทาง(ถา้มี) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การพลาดการต่อเที่ยวบิน 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อเท่ียวบินท่ีไดย้ืนยนัการเดินทางตามตารางการบินแลว้ ณ จุดท่ีตอ้งมีการเปล่ียนถ่ายล า

อนัเน่ืองมาจากความล่าช้าของเคร่ืองบินท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล านั้น และไม่มีเท่ียวบินอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเดินทาง
ทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา 6  ชั่วโมง นับแต่เวลาท่ีเคร่ืองบินเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล ามาถึง บริษทัจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัในทุกๆ  6 ชัว่โมงติดต่อกนัของความ
ล่าชา้นั้น แต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การพลาดการต่อเท่ียวบิน เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยืนยนัการพลาดการต่อเท่ียวบินและระบุสาเหตุของการพลาดการต่อเท่ียวบินซ่ึงออกโดยผูข้นส่ง 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4.  ส าเนาตัว๋เคร่ืองบิน 
5.    เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ไปรายงานตัวที่สายการบิน (check in) ภายในเวลาที่ก าหนด 
2. ความประมาทเลนิเล่อของบริษทัท่องเที่ยว หรือตวัแทนท่องเที่ยว 
3. ความล่าช้าที่เกดิจากการยกเลกิบริการของผู้ขนส่ง โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากรัฐบาลของประเทศใดๆ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์รางวลัพเิศษส าหรับโฮล-อนิ-วนั 

ความคุ้มครอง 
1. ในระหว่างการเดินทาง หากผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อิน-วนั ไดใ้นการแข่งขนัอย่างเป็นทางการภายใต ้กฎ 
ระเบียบ ในการแข่งขนัท่ีจดัข้ึนในสนามกอลฟ์มาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ โดยเปิดให้บุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนัได ้และ 
โฮล-อิน-วนั ดงักล่าวน้ีไดล้งลายมือช่ือรับรองโดยผูแ้ข่งขนั ผูจ้ดัการสนามและผูจ้ดัการแข่งขนั ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเงิน
รางวลัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
2. ในระหวา่งการเดินทาง หากผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อิน-วนั ไดใ้นการเล่นกอลฟ์นอกเหนือจากการแข่งขนัท่ีได้
ระบุไวใ้นขอ้ 1. และ โฮล-อิน-วนั ดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองโดยผูจ้ดัการสนาม ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเงินรางวลั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทั้งน้ี เม่ือมีการจ่ายเงินรางวลั โฮล-อิน-วนั ไปคร้ังหน่ึงแลว้ ไม่ว่ากรณีใดจะไม่มีการใหเ้งินรางวลัส าหรับโฮล-อิน-วนั 
คร้ังต่อไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยัไวน้ี้ 
การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัสามารถท าโฮล-อิน-วนั เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. หนงัสือลงลายมือช่ือรับรองโดยผูจ้ดัการสนามกอลฟ์หรือผูจ้ดัการแข่งขนั 
4. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า 
ความคุ้มครอง 

หากรถยนตท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัเช่าเพ่ือขบัข่ีในระหวา่งเดินทางในต่างประเทศเกิดอุบติัเหตุและผูเ้อาประกนัภยัมีความรับ
ผิดตามกฎหมาย ตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อรถยนต์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัเช่าจากอุบติัเหตุนั้น บริษทัจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้ส าหรับค่าความเสียหายส่วนแรกส าหรับภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ในระหว่าง
ระยะเวลาท่ีเช่ารถท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป แต่ไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

ผูเ้อาประกนัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบริษทัรถเช่าท่ีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า 
2. สญัญาเช่ารถตอ้งก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซ้ือประกนัภยัรถยนตคุ์ม้ครองการสูญหายหรือความเสียหายต่อรถท่ี

เช่าในระหวา่งระยะเวลาท่ีเช่า 
3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทุกขอ้ของบริษทัรถเช่าภายใตส้ัญญาเช่า และเง่ือนไขของผูรั้บประกนัภยั

ภายใตส้ญัญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทั้งกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนั้น  
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. หนงัสือสัญญาจากบริษทัรถเช่าในเร่ืองจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับภาระตาม

ขอ้ตกลงของสญัญาประกนัภยัของผูใ้หเ้ช่ารถยนต ์
4. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1.  ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการขับขี่รถที่เช่าโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขของสัญญาเช่าหรือ  การสูญหายหรือความ
เสียหายที่เกดิขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ หรือเน่ืองจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศน้ัน 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอ การเส่ือมสภาพ ความเสียหายจากแมลง หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ 
ความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายที่ไม่เห็นประจกัษ์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค  

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิวครบชุด รวมทั้งส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบท่ีเป็น

อุปกรณ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ทั้ งน้ีไม่รวมถึงคอมพิวเตอร์มือถือ 
(Handheld Computer) หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาใดๆ หรืออุปกรณ์ 
Smart Device ทุกชนิด 

ความคุ้มครอง 
หากคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ีใน

ระหวา่งการเดินทาง 
1. ความผิดพลาดของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดท้ าการฝากคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค

ไว ้และพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่งตกลงวา่จะเกบ็รักษาไวใ้นอารักขาแห่งตน หรือ 
2. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของ

โรงแรม หรือ 
3. การถกูจ้ีบงัคบั ถกูขู่เขญ็หรือถกูกระท าดว้ยความรุนแรงเพ่ือชิงคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คนั้น 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหส้ าหรับค่าซ่อมแซมความเสียหาย หรือจดัหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเดียวกนัหรือรุ่น

ใกลเ้คียงในกรณีท่ีบริษทัพิจารณาวา่ไม่สามารถซ่อมแซมได ้ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเดียวกนัหรือ
รุ่นใกลเ้คียงได ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินสดตามมลูค่าท่ีแทจ้ริงของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค     ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหายนั้น 
(ค านวณจากราคา ณ วนัท่ีซ้ือ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา) ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้โรงแรมหรือผูข้นส่งหรือเจา้หน้าท่ีต ารวจในทอ้งท่ีทราบถึงความสูญเสียหรือเสียหาย
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  

2. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการน้ี ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นว่านั้น และ
จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อสิทธิของบริษทั       

3. ถา้ในขณะท่ีเกิดความเสียหายข้ึนและปรากฏว่าผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัในความสูญเสียหรือความเสียหาย
เดียวกนัน้ีไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท าในนามของผูเ้อาประกนัภยั 
บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหไ้ม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัรวมทั้งส้ิน แต่ไม่เกินกวา่จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้และเป็นท่ีตกลงว่าการจ่ายค่าทดแทน
น้ี บริษทัจะไม่ยกเอาล าดบัการรับประกนัภยัก่อน-หลงัข้ึนเป็นขอ้อา้งในการเขา้ 
ร่วมเฉล่ียชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยืนยนัความสูญเสียท่ีออกใหโ้ดยผูบ้ริหารโรงแรม หรือผูบ้ริหารของผูข้นส่ง โดยระบุรายละเอียดของ

ความสูญเสียหรือความเสียหาย 
3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารใบเสร็จรับเงินตวัจริงท่ีมี Serial Number ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คชดัเจนและระบุวนัท่ีซ้ือ 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั
สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายส่วนแรก (ถ้าม)ี 
2. การยึดทรัพย์ หรือการกักทรัพย์สินภายใต้กฎหมาย การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือการท า
หน้าที่อืน่ใดที่ขัดต่อกฎหมาย 
3. การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง  
4. การที่ผู้ เอาประกันภัยลืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือการสูญเสียที่เป็นผล  มาจาก
การละเลยของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภัยของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คน้ัน 
5. การสูญเสียของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้าที่ไม่ใช่คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตวัของผู้เอาประกนัภัย 
6. การสูญเสียของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดสิก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือส่ิงอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการช ารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกเคร่ืองจักรของ      
ทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สิน 
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพย์สินโดยการลุกไหม้ด้วยตัวเอง การช ารุดเสียหายหรือการ
ขัดข้องของระบบไฟฟ้า หรือการเผาไหม้ตวัเอง 
9. การเสียหายซ่ึงเกดิจากการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน และการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึน้สนิม หรือรอยเปรอะเป้ือน 
และภัยจากสัตว์หรือแมลงกดัแทะ ถูกสัตว์ท าลาย การบูรณะซ่อมแซม การถูกขีดข่วน เสียดสีหรือสีซีดจาง 
10.  ความเสียหายจากรอยขูดขีด และ/หรือ การตกแต่งให้สวยงาม เช่น การลบรอยขูดขีด 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การจีเ้คร่ืองบิน  

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การจีเ้คร่ืองบิน หมายถึง การเขา้ยึดครองหรือเข้าควบคุมเคร่ืองบินโดยการใช้ก าลงับงัคบั หรือการใช้

ความรุนแรงหรือขู่วา่จะใชก้ าลงัหรือความรุนแรงดว้ยเจตนาร้าย 
ความคุ้มครอง 

หากเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัโดยสารถกูจ้ี บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองดงัน้ี 
1. ความสูญเสียค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้แลว้และไม่สามารถเรียกคืนไดส้ าหรับค่าเดินทางทางเคร่ืองบิน   ทางบก 

หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได)้  ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นท่ีเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้ามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. เงินค่าปลอบขวญัเน่ืองจากเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกันภัยโดยสารถูกจ้ี โดยบริษทัจะจ่ายให้ตามจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัเดินทาง และ
ผลประโยชนก์ารจ้ีเคร่ืองบิน (ถา้มี) ขอ้ 1 ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัพร้อมกนัได ้
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การจ้ีเคร่ืองบิน เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน                                   
 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน                                              

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทนัหนัและไม่สามารถ
คาดการณ์ไดใ้นระหว่างการเดินทางต่างประเทศและจ าเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือติดต่อบริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
(MSIG Assist) ส าหรับการขอรับความช่วยเหลือดา้นการแพทย ์ 
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าโทรศพัทต์ามค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงโดยไม่เกินจ านวน เงินเอาประกนัภยัตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดใ้ชโ้ทรศพัท์เพ่ือติดต่อบริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่า
สินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. เอกสารแสดงค่าใชจ่้ายส าหรับค่าโทรศพัท ์(อตัราแลกเปล่ียน ยึดถือตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จ)  
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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เอกสารแนบท้าย การไต่หน้าผาหรือการปีนเขา 
(ใช้ส าหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยการเดนิทาง MSIG Worldwide ส าหรับบุคคลทั่วไป) 

รหสับริษทั MSIG  

เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี    ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั                  
วนัท าเอกสาร ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
เป็นท่ีตกลงกนัวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะไม่คุ้มครองผูเ้อาประกนัภยัส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนั

เกิดจาก หรือสืบเน่ืองจาก หรือเกิดข้ึนในขณะท่ี 
1. ไต่หนา้ผาท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย หรือ 
2. ปีนเขาท่ีมีความสูงไม่ต ่ากวา่  3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

           หมายเหตุ : เอกสารแนบทา้ยน้ีใชบ้งัคบักบัการไต่หนา้ผาหรือการปีนเขาในประเทศเนปาลเท่านั้น  
ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความท่ีปรากฏ

ในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน 
ส่วนเง่ือนไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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สรุปสาระส าคัญ 
กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับบุคคลทัว่ไป 

ระยะเวลาเอาประกนัภัย  
ความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) ความคุม้ครองเร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง หรือวนัและ
เวลาท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนหลงัสุด จนกระทัง่กลบัถึงท่ีอยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรือ
ภายใน 2 ชัว่โมง นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน  
ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) มีระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังสูงสุด
ไม่เกิน 120 วนั  
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
คุม้ครองกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180วนั นบัแต่วนัท่ี เกิดอุบติัเหตุ หรือขณะรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะคนไขใ้นในโรงพยาบาลและ
เสียชีวติเพราะความบาดเจ็บนั้น 
ค่ารักษาพยาบาล  
คุม้ครองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนัในระหวา่งระยะเวลาการ
เดินทาง และขยายการรักษาในประเทศไทยหลงัจากท่ีกลบัจากการเดินทางท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน
ในต่างประเทศซ่ึงกระท าภายใน 168 ชัว่โมง โดยคุม้ครองใหไ้ม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัและจ านวนวนัท่ีระบุไว ้ 
การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคล่ือนยา้ยกลบัสู่ประเทศไทย                     
คุม้ครองค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ี MSIG Assist แนะน าและเรียกเก็บกบับริษทั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ในระหวา่งการเดินทาง 
การส่งศพกลบัสู่ประเทศ  
คุม้ครองค่าใชจ่้ายในการส่งศพผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศไทยตามท่ี MSIG Assist เรียกเก็บกบับริษทั หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติใน
ระหวา่งการเดินทาง 
การยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง  
คุม้ครองเงินมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซ้ือตั๋วล่วงหน้า ค่าท่ีพกั ค่าอาหารท่ีผูเ้อาประกันภยัได้จ่ายไปล่วงหน้าหากการเดินทางของผูเ้อา
ประกนัภยัถูกยกเลิกหรือถูกเล่ือนอนัเน่ืองมาจากการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยัหรือ
ของสมาชิกในครอบครัว หรือเกิดความเสียหายต่อท่ีอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยัเน่ืองจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ระเบิดจากก๊าซหุงตม้ รวมถึงภยั
ธรรมชาติต่างๆ 
การลดจ านวนวนัเดินทาง  
คุม้ครองค่าใชจ่้ายท่ีไดช้ าระไปล่วงหนา้และไม่สามารถเรียกคืนได ้ ส าหรับค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั  ค่าอาหาร และ/หรือค่าปรับ 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีตอ้งช าระเพ่ิมข้ึนจากการท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยก่อนก าหนด เน่ืองจากบาดเจ็บ
สาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกันภยั หรือของสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ในประเทศไทย หรือผูข้นส่งระงบัการเดินทาง
เน่ืองจากพายไุตฝุ้่ น พายไุซโคลน พายเุฮอร์ริเคน แผน่ดินไหว หรือสึนามิ 
การล่าชา้ของเท่ียวบิน  
คุม้ครองกรณีเคร่ืองบินล่าชา้จากก าหนดการเดินทางตามปกติท่ีระบุไวใ้นบตัรโดยสารซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัไดม้าแสดงตนเพ่ือการข้ึน
เคร่ือง (Check In) ภายในเวลาท่ีสายการบินก าหนดไว ้เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย หรือการท างานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินหรือ
การนดัหยดุงาน หรือการปฏิบติังานอ่ืนโดยลูกจา้งของสายการบินพาณิชย ์หรือสนามบินท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได ้โดยจะจ่ายให้
ตามกรณีดงัต่อไปน้ี1.กรณีท่ีสายการบินไม่ประกาศยกเลิกเท่ียวบิน บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัในทุกๆ 6 ชัว่โมง 2.กรณีท่ีสายการบินมีประกาศการยกเลิกเท่ียวบิน เม่ือเคร่ืองบินตอ้งล่าชา้ออกไป
จากก าหนดการเดินทางตามปกติเป็นเวลาเกินกวา่ 6 ชัว่โมง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บาท ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ 1 และ 2 ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัพร้อม
กนัได ้
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทาง  และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์  
คุม้ครองความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ซ่ึงบรรจุ
อยูใ่นกระเป๋าใส่ถุงกอลฟ์และ/หรือถุงกอลฟ์เพื่อการเดินทางโดยเฉพาะของผูเ้อาประกนัภยัจากความผิดพลาดของพนกังานโรงแรมหรือ 
บริษทัผูข้นส่ง การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะหอ้งพกั ของโรงแรม  การถูกจ้ีบงัคบั 
การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง  
คุม้ครองกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางล่าชา้ทุกๆ 6 ชัว่โมงเน่ืองจากความผิดพลาดของผูข้นส่ง โดยจะ
จ่ายใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไว ้
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกในนามของผูเ้อาประกนัภยั กรณีท าให้บุคคลภายนอกเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกาย 
หรือสูญเสียทรัพยสิ์นสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 
การเดินทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล  
บริษทัจะจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั และ/หรือตัว๋รถไฟหรือยานพาหนะอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสม ส าหรับการเดินทางไป
และกลบัใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของผูเ้อาประกนัภยัจ านวน 2 คน เพ่ือเดินทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยจนท าใหต้อ้งเขา้พกัรักษาตวัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลในต่างประเทศเป็นเวลาติดต่อกนัมากกวา่ 5 วนั  
ผลประโยชน์เงินชดเชยระหวา่งการพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุและการเจ็บป่วย คุม้ครองเงิน
ชดเชยต่อวนักรณีผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนั
เน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วย  
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตวั  
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเงินสดของผูเ้อาประกนัภยัในระหวา่งการเดินทาง เน่ืองจากการลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดั
แงะตูนิ้รภยัท่ีอยูภ่ายในหอ้งพกัของโรงแรม หรือถูกจ้ีบงัคบั  
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง  
คุม้ครองค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการจดัท าหนงัสือเดินทางใหม่เน่ืองจากถูกลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะจากห้องพกัของโรงแรม
หรือถูกจ้ีบงัคบั รวมถึงค่าท่ีพกัท่ีจ าเป็นหากตอ้งเล่ือนการเดินทางขากลบัเน่ืองจากไม่ไดรั้บหนงัสือ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางภายในวนั
ครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเดินทางกลบั 
การพลาดการต่อเท่ียวบิน  
คุม้ครองกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อเท่ียวบินอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของเคร่ืองบินท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล านั้น และไม่
มีเท่ียวบินอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายในจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดไว ้ โดยบริษทัจะจ่ายค่า 
สินไหมทดแทนใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวส้ าหรับการล่าชา้ทุกๆ 6 ชัว่โมง 
ผลประโยชน์รางวลัพิเศษส าหรับโฮล-อิน-วนั  
รับเงินรางวลัหากผูเ้อาประกนัภยัสามารถท าโฮล-อิน-วนั ไดใ้นสนามกอลฟ์มาตรฐานขนาด 18 หลุมท่ีมีการลงนามรับรองโดยผูจ้ดัการ
สนามหรือผูจ้ดัการแข่งขนัหากเป็นการแข่งขนั 
ความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า  
คุม้ครองค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าความเสียหายส่วนแรกส าหรับภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ใน
ระหวา่งระยะเวลาท่ีเช่ารถท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป หากผูเ้อาประกนัภยัมีความรับผิดตามกฎหมาย ตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อ
รถยนตท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัเช่าเพ่ือขบัข่ีในระหวา่งเดินทางในต่างประเทศเกิดอุบติัเหตุ 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  
คุม้ครองค่าซ่อมแซม หรือจดัหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หากคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียจากความผิดพลาด
ของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะหอ้งพกัของโรงแรม การถูกจ้ีบงัคบั 
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การจ้ีเคร่ืองบิน  
คุม้ครองค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงเงินค่าปลอบขวญัหากเคร่ืองบินท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัโดยสารถูกจ้ี 
ชดเชยค่าโทรศพัทฉุ์กเฉิน                                   
คุม้ครองในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศและจ าเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัท์เพ่ือติดต่อบริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) 
ส าหรับการขอรับความช่วยเหลือดา้นการแพทย ์  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าโทรศพัท์ตามค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงโดยไม่เกิน
จ านวน เงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เอกสารแนบท้ายเพิม่เตมิ  
- เอกสารแนบทา้ยช่ือประเทศหรืออาณาเขตท่ียกเวน้ความคุม้ครอง   
- เอกสารแนบทา้ยการไต่หนา้ผาหรือการปีนเขา (ใชบ้งัคบัส าหรับการไต่หนา้ผาหรือการปีนเขาในประเทศเนปาลเท่านั้น) 

         - เอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองค่าเดินทางเพ่ือรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก สูงสุดไม่เกิน 1 คร้ังต่อระยะเวลาการ 
เดินทางแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี จ านวนเงินเอาประกนัภยัของเอกสารแนบทา้ยน้ี ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินเอาประกนัภยัของขอ้ตกลง
คุม้ครองค่ารักษาพยาบาล 

ข้อยกเว้นส าคญั 
ข้อยกเว้นทัว่ไปใช้กบัทุกข้อตกลงคุ้มครอง 
- สงคราม การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาต ิการกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ
สงครามหรือไม่กต็าม) สงครามกลางเมอืงซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอ่าศัยอยู่ในประเทศเดยีวกนั  การก าเริบ การก่อความวุ่นวาย
ของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การยึดอ านาจการปกครองโดยทหาร การ
ก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน 
- การแผ่กมัมนัตภาพรังสีนิวเคลยีร์ อาวุธเคม ีชีวภาพ คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า การท าลายทรัพย์สินโดยค าส่ังของเจ้าหน้าทีร่าชการ  
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท างานในสถานที่ที่มีความเส่ียงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใช้เคร่ืองจักรกลแท่นขุดเจาะน ้ามัน หรือแก๊สธรรมชาต ิ
เหมอืงใต้ดนิ ประมง 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1),  
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  , ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์เงนิชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 
อนัเนื่องมาจากอุบัตเิหตุและการเจบ็ป่วย 
- การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตวัตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง  
- การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  
- การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้   โดยค าว่า 
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” นั้นในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
- ขณะขับขี่หรือโดยสารจกัรยานยนต์ ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิด้จดทะเบียนเพือ่บรรทุกโดยสาร  
   และมไิด้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ  
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกฬีาอาชีพ หรือ ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า  
   แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)  ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือ
โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ัม๊พ์ การด าน า้ทีต้่องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้ 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท   
- ขณะกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนาหรือขณะถูกจบักมุหรือหลบหนีการจบักมุ ขณะปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรือ  
   อาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิารในสงคราม หรือปราบปราม 
- สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions)  
- โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันออกเดินทางตามกรมธรรม์ประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่
เป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 

- โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
- การตรวจรักษาหรือการผ่าตดัเพือ่เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผวิพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน า้หนักตวัหรือ 
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   การผ่าตดัอนัมลีกัษณะเลอืกได้  การตรวจรักษาทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลอืก 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเดนิทางโดยมจุีดประสงค์เพือ่รับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด  
- การตรวจสุขภาพทัว่ไป การพกัฟ้ืน ฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวธีิให้พกัอยู่เฉยๆ การตรวจวเิคราะห์เพือ่หาสาเหตุใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้อง 
   โดยตรงกบัการรักษา  การรักษาหรือตรวจวเิคราะห์เพือ่หาสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์  
- การรักษาโรคหรือผ่าตดัเกีย่วกบัฟัน หรือเหงอืก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจดัฟัน ขูดหินปูน ถอน   
   ฟัน การใส่รากฟันเทยีม รวมถึงทนัตกรรมประดษิฐ์ใดๆ 
- การตรวจรักษาความผดิปกตเิกีย่วกบัสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพือ่ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผดิปกต ิ
   ของการมองเห็น 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลือ่นย้ายกลบัสู่ประเทศไทย, 
ข้อตกลงคุ้มครองการส่งศพกลบัสู่ประเทศ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการขนส่งของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบอ านาจ 
(MSIG Assist)  ,  สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการยกเลกิหรือการเลือ่นการเดนิทาง 
การสูญเสียหรือเสียหายทีไ่ด้รับการชดใช้จากแหล่งอืน่ , การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดนิทางทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอ
เอาประกนัภัยนี,้ การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะ หรือการเจบ็ป่วยใดๆ ทีเ่ป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ท าประกันภัย รวมถึง
อาการ หรือภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจมขีึน้ภายหลงัด้วย 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการลดจ านวนวนัเดนิทาง 
การลดจ านวนวนัเดนิทางทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย, การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใดๆ 
ทีเ่ป็นสภาพทางการแพทย์ทีเ่ป็นมาก่อนวันที่ท าประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีขึน้ภายหลังด้วย , การลดจ านวน
วนัเดนิทางเนื่องจากการกระท าทีผ่ดิกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย  
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของเทีย่วบิน 
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย , ความล่าช้าทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอ
เอาประกนัภัย 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตวัภายในกระเป๋า
เดนิทาง  และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 
- ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ได้แก่ กระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางตามค านิยาม  สัตว์ ยานพาหนะที่เดินด้วย
เคร่ืองจกัรกล (รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบคุมยานพาหนะนั้น) ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ โทรทัศน์ เคร่ืองเล่น
ซีด ีคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค คอมพวิเตอร์มอืถือ (Handheld Computer) หรือเคร่ืองมอือเิล็กทรอนิกส์แบบพกพาใดๆ หรืออุปกรณ์  Smart 
Device ทุกชนิด โทรศัพท์มอืถือ กล้องถ่ายรูป เพชร ทอง เงนิ รวมถึงเคร่ืองทอง เคร่ืองเงนิทั้งปวง อญัมณี โลหะมค่ีา หรือหินมีค่า ผ้าขน
สัตว์ หรือส่ิงของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว เคร่ืองประดับ นาฬิกาและสายรัดข้อมือทุกรูปแบบ คอนเทคเลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคน
พกิาร ฟันปลอม ขาแขนเทยีม เคร่ืองช่วยฟัง ใบหุ้น เอกสาร ตัว๋เงนิ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของทีร่ะลกึ 
- การสึกกร่อน การเส่ือมสภาพ การซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดดัแปลง แก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
- ความสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ด้รับการชดใช้หรือเรียกร้องได้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง 
- ความสูญเสียของข้อมูลทีบ่ันทกึอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดสิก์ บัตรบันทกึข้อมูล หรือส่ิงอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 
- ความสูญเสียหรือสูญหายของกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย ขณะถูกทิง้ไว้ในทีส่าธารณะโดยไม่มผู้ีดูแล 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง 
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง จากการเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ณ สนามบินในประเทศไทย, ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอา
ประกนัภัยแล้ว, ค่าใช้จ่ายทีผู้่เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งได้ 
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ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
การบาดเจบ็ของบุคคลซ่ึงเกีย่วข้องเป็นญาต ิหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ,ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้
เอาประกนัภัยเอง หรือครอบครอง หรือควบคุม , การใช้ยานพาหนะล้อเลื่อน อากาศยาน อาวุธปืน สัตว์เลีย้ง ที่ดิน หรืออาคาร หรือเกิด
จากความประมาทเลนิเล่อในการควบคุมดูแล  
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงนิส่วนตวั 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเช็คเดินทางที่ผู้ออกเช็ค หรือตัวแทนของผู้ออกเช็คสามารถออกเช็คเดินทางฉบับใหม่ทดแทนเช็ค
เดนิทางฉบับเดมิทีสู่ญเสียหรือเสียหาย, ความสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ด้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง 
ข้อกยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเทีย่วบิน 
ผู้เอาประกนัภัยไม่ไปรายงานตวัทีส่ายการบิน (check in) ภายในเวลาทีก่ าหนด, ความประมาทเลินเล่อของบริษัทท่องเที่ยว หรือตัวแทน
ท่องเทีย่ว , ความล่าช้าทีเ่กดิจากการยกเลกิบริการของผู้ขนส่ง โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากรัฐบาลประเทศใดๆ  
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า 
การขับขี่รถทีเ่ช่าโดยฝ่าฝืนเงือ่นไขของสัญญาเช่า หรือการสูญหายหรือความเสียหายทีเ่กดิขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ หรือเนื่องจากการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และข้อบังคบัของประเทศนั้น, การสึกหรอ การเส่ือมสภาพ ความเสียหายจากแมลง หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ ความ
ช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายทีไ่ม่เห็นประจกัษ์ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง, การที่ผู้เอาประกันภัยลืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คใน
ยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือละเลยในการดูแลรักษา และป้องกัน, การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน และการฉีก
ขาด การสึกกร่อน ขึน้สนิม หรือรอยเปรอะเป้ือน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ ถูกสัตว์ท าลาย การบูรณะซ่อมแซม การถูกขีดข่วน 
เสียดสีหรือสีซีดจาง 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าเดนิทางเพือ่รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 

       1. ค่าเดนิทางเพือ่ไปรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 2. ค่าเดนิทางเพือ่ไปรักษาพยาบาลการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยที่ 
         ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 

 
*** ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) *** 
 
หมายเหตุ :   เอกสารนีเ้ป็นเพยีงเอกสารสรุปเงือ่นไขทัว่ไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น โดยบริษัทสามารถเลอืกจดัท าเอกสารสรุปนี้
ให้ตรงกบัแผนประกนัภัยเป็นการเฉพาะได้ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับ
อย่างถี่ถ้วน  
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English Translation Only 
MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual 

(Sell through electronic channel (Online)) 
 
Whereas the Insured by a proposal and declaration which shall form part of this Policy and in consideration of the Insured having paid to the 
Company the premium under the terms, general provisions and conditions, insuring agreements, exclusions, and endorsements of this 
Insurance Policy, the Company agrees to indemnify the Insured as follows: 

 
SECTION I : DEFINITIONS 
Words or expressions to which specific meanings have been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall bear such specific 
meanings wherever they shall appear unless stated otherwise in this Policy. 
 

Policy means Schedule of Policy, Benefit Table, terms and conditions, insuring agreements, exclusions, addendum, 

special provisions, warranties, endorsements, which form part of this insurance contract.  

The 

Company 

means The Insurer(s) under this Policy. 

The Insured mean

s 

The person(s) named as the Insured in the Schedule of Policy and/or Endorsements who is insured by 

this Policy. 

Accident means An event which happens suddenly from external means and giving rise to a result which is not intended 

or anticipated by the Insured.  

Injury means Bodily injury which is caused directly by an Accident and is independent from other causes. 

Sickness means Symptoms, abnormalities, illnesses or diseases contracted by the Insured. 

Loss or 

Damage 

means Bodily injury sustained by the Insured due to accident and resulting in loss of life, dismemberment or 

loss of sight, or disability or injury or any loss or damage as defined in the Insuring Agreement.  

Terrorism means Acts of force or violence and/or the threat thereof by a person or group of people whether conducted in 

isolation or on behalf of or in connection with any organization or government for political, religious or 

ideological purposes or any other similar purposes including the purpose of putting the government 

and/or the public or any section of the public in fear. 

AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) which is caused by the Human Immuno-deficiency Virus 

(HIV). This also refers to opportunistic infections, malignant neoplasms, or infections or illnesses 

indicated by blood test as positive for HIV.  Opportunistic infections shall also include pneunocystis 

carinii pneumonia, organism or chronic enteritis, virus and/or disseminated fungi infection. Malignant 

neoplasm shall include and not limited to kaposi’s sarcoma, central nervous system lymphoma, and/or 

other dread diseases presently known as symptoms of AIDS or which cause sudden loss of life or 

sickness or disability.Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) shall also include Human Immuno-

deficiency Virus (HIV), encephalopathy dementia, and viral epidemics. 

MSIG Assist means Representative of the Company that is authorized to provide services for the Insured regarding 

information service on medical care advisor, hospital admission, medical evacuation and repatriation, 

and other services insured by this Policy.  

Pre-existing 

Conditions 

means Physical conditions of the  Insured as follows: 

1. In case of insurance for a Single Trip and for annual Open Policy, it shall mean the disease 

(including complications), symptom or abnormality occurred to the Insured within twenty-four (24) 

months preceding the effective date of this Policy with sufficient indication for a person to seek 

diagnosis or treatment or for a physician to provide diagnosis or treatment; 

2. In case of insurance for Annual Trip, it shall mean the disease (including complications), symptom 

or abnormality occurred to the Insured within twenty-four (24) months preceding the effective date 

of this Policy with sufficient indication for a person to seek diagnosis or treatment or for a physician 

to provide diagnosis or treatment and medical conditions for which the Insured has claimed during a 
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previous trip or medical conditions for which the Insured has sought treatment or diagnosis within 

twelve (12) months before the trip.  Such conditions shall be considered pre-existing conditions for 

subsequent trip. 

Strike & 

Riots 

means Loss or damage caused directly by: 

1. Acts of any individual in connection with a group of individuals with the intent of public disturbances; 

or 

2. Willful acts of workers participating in a strike or lock-out for the furtherance of the strike or the lock-

out whether or not such acts are with the intent of public disturbances; or 

3. Acts of any lawfully constituted authority in carrying out its duty in suppressing or minimizing the 

consequences of an on-going public disturbance or in preventing the acts as specified in (2) or 

minimizing the consequences thereof. 

Carrier means Commercial airlines, ocean liners, train, or passenger bus, including their crews or agents. 

Aircraft means Aircraft of commercial airlines lawfully licensed for carrying passengers but not including helicopter.  

Deductible means The amount stated in the Schedule of Policy to be borne by the Insured in the event of loss or damage. 

 
SECTION II : GENERAL CONDITIONS  
 
1. Insurance Contract 
This insurance contract is based upon the information provided by the Insured in the Insurance Application Form and additional 
declarations (if any) signed by the Policy Holder and/or the Insured as evidence for the acceptance of insurance in accordance with the 
insurance contract.  The Company thus issues this Policy for such purpose.  
 
In the event that the Policy Holder and/or the Insured misrepresents or conceals from the Company any known relevant facts which can 
be material for consideration by the Company for higher premium or a decision not to enter the insurance contract, this insurance 
contract shall be void per clause 865 of the Civil and Commercial Code and the Company shall have the right to nullify this insurance 
contract.  
 
The Company shall not deny liability by referring to declarations outside of those made by the policy Holder and/or the Insured as 
referred to in the first paragraph. 
 
2. Completeness of the Insurance Contract and Changes in the Insurance Contract 
This Insurance Policy together with the Insuring Agreements and Endorsements form part of the insurance contract.  Any changes of 
wordings in the insurance contract must be agreed by the Company and formally noted in the Insurance Policy or Endorsements for 
such changes to be valid.  
 
3. Period of Insurance 
The period of each trip of the Insured shall commence and expire within the Period of Insurance as per following: 
 
3.1  For Single Trip Cover, insurance coverage shall commence two (2) hours before the Insured departs Thailand or at the date and 

time specified in the Schedule whichever comes later and shall continue until the Insured shall return to his/her residence within 
Thailand or within two (2) hours after arrival in Thailand or until the expiry of the insurance whichever comes first (unless specified 
otherwise in this Policy). 

 
3.2 For Annual Policy Cover for multiple trips, the period of insurance for each trip shall be the same as specified in 3.1 and the 

maximum duration of each trip shall not exceed one-hundred-and-twenty (120) days. 
 
In case the Insured is admitted to receive medical treatment during the Period of Insurance and it is necessary for the Insured to 
receive continuous medical treatment as in-patient, this Policy shall extend to cover until the Insured is discharged from hospital or 
other medical care facilities admitted. 
   

3.3 For Open Policy covering multiple trips within one (1) year of insurance period as stipulated in the Schedule of Policy or the 
Insurance Certificate whereas trips are managed and arranged by the Policy Holder, the period of each trip of the Insured shall 
commence two (2) hours before the Insured departs Thailand and shall continue until the Insured shall return to his/her residence 
within Thailand or within two (2) hours after arrival in Thailand or until the expiry of the insurance whichever comes first (unless 
specified otherwise in this Policy). 
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In case the Insured is admitted to receive medical treatment during the Period of Insurance and it is necessary for the Insured to 
receive continuous medical treatment as in-patient, this Policy shall extend to cover until the Insured is discharged from hospital or 
other medical care facilities admitted. 
 
 

4. Notification of Accident 
The Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative as the case may be must inform the Company without delay of any 
injury sustained. In case of loss of life, the Company must be notified immediately unless it can be proven that there is practical reason 
for the failure to do so and the notification has been made as early as possible. 
 
5. Claim Notification and Claim Documents 
In claiming for compensation, the Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, 
must submit all necessary evidences to the Company within the time line specified in the Insuring Agreements or Endorsements (if any).  
But the failure to file claim within the specified time line shall not diminish the rights of the Insured to claim if it can be proven that there is 
practical reason for the failure to do so and the claim indemnification has been made as early as possible. 
 
In claiming for medical expenses, the original receipts of medical treatments with itemized expenses must to be submitted and the 
Company shall return the original receipts, noting the amount already paid by the Company, so that the Insured can claim the balance 
from other Insurers. But if the Insured already receives reimbursement from government or other welfares, the Insured may submit a 
copy of the receipt together with a certified statement showing the amount paid by the government or other entities in order to claim the 
balance from the Company. 
 
6. Examination Rights 
The Company shall have the right to examine medical and diagnosis history of the Insured as considered necessary for this insurance 
and the right to conduct an autopsy where necessary and within the limits of law at the Company’s own expense. 
 
7. Claim Indemnification 
The Company shall pay claim within fifteen (15) days after the receipt of complete and proper proof of loss or damage. For 
compensation for loss of life, the Company shall pay to the Beneficiary, while other types of compensation shall be paid to the Insured. 
 
In the event there is reasonable doubt that the claim for compensation from the Company may not be in accordance with the insuring 
agreements, the time line stated above may be extended as necessary but not to exceed ninety (90) days from the date the complete 
documents are received by the Company.  
 
If the Company cannot pay claim within the time line as specified above, the Company is liable to pay an interest of fifteen (15) percent 
per annum of the amount due, calculated from the due date of the payment. 
 
8. Beneficiary under  this Insurance Policy 
The Insured can specify his/her Beneficiary. In the event of loss of life of the Insured, the Company shall pay all benefits due under the 
terms of the Policy to the Beneficiary specified. In case there is no Beneficiary specified, the Company shall pay the benefits to the 
Insured’s estate. 
 
In case the Insured named only one Beneficiary and such Beneficiary dies before the Insured, the Insured must notify the change of the 
Beneficiary to the Company in writing.  If the Insured does not or cannot notify the Company of such, at the loss of life of the Insured, the 
Company shall pay benefits to the Insured’s estate. 
 
In case the Insured named more than one person as Beneficiaries and any of the Beneficiaries dies before the Insured, the Insured must 
notify the change of the Beneficiary to the Company in writing. If the Insured does not or cannot notify the Company of such, at the loss 
of life of the Insured, the Company shall pay benefits entitled to the deceased Beneficiary to the remaining Beneficiaries in even 
distribution. 
 
9. Payment of Premium and Adjustment of Premium 
The Policy Holder or the Insured must pay premium immediately when due or before the inception date of insurance coverage. 
 
9.1 For Single Trip Cover, the period of insurance contract commences and expires within the period of insurance as stated in the 

Schedule of Policy or the Insurance Certificate.  The Company shall calculate premium based on the actual number of Insured(s) as 
declared by the Policy Holder or the Insured to the Company at the commencement of the insurance contract. 
 

9.2 For Annual Trip Cover, the period of insurance contract is annually as stated in the Schedule of Policy or the Insurance Certificate.  
The Company shall calculate premium based on the actual number of Insured(s) as declared by the Policy Holder or the Insured to 
the Company at the commencement of the insurance contract. 
 

9.3 For Open Policy under which trips are managed and arranged by the Policy Holder with the period of insurance contract as stated 
in the Schedule of Policy, the Company shall calculate the initial approximate premium based on the sum insured and the number 
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of Insured(s) within a one-year period and, at the expiry of the insurance period, the Company shall adjust premium which shall be 
calculated based on the actual sum insured and the actual number of Insured(s).  
 
In case the actual premium is greater than the initial premium calculated at the commencement of the insurance contract, the 
Company shall invoice for the difference between the initial premium and the actual premium.  In case the actual premium is less 
than the initial premium calculated at the commencement of the insurance contract, the Company shall refund the difference to the 
Policy Holder. 

 
10.  Cancellation of Insurance Policy 
10.1 Cancellation of Insurance Policy by either party shall be cancellation of the whole Insurance Policy.  Cancellation of individual 

Insuring Agreements or any parts thereof during the Insurance Period cannot be made. 
10.2  For Single Trip Cover, cancellation of Insurance Policy after the Company has issued the Policy shall be without any premium 

refund, except in case the Insured is not granted Visa subject to evidence issued by relevant Embassy is provided and the 
Insured notifies the Company prior to the inception date of the Policy. 

10.3 For Annual Policy Cover or Open Policy Cover, the Policy Holder may cancel the Policy subject to the following conditions:- 
10.3.1  The Company may terminate this Policy by giving written notice not less than fifteen (15) days by registered mail to 

the Policy Holder at the latest address informed to the Company with any notices being sent to the latest address 
informed shall deemed as appropriately delivered.  The case of premium being already paid will not affect the 
Company to have to be responsible for paying any claims and the Company shall refund premium to the Policy 
Holder after deducting a rateable proportion of the premium for the time the Policy has been in force. 

10.3.2 The Policy Holder may terminate this Policy by giving written notice to the Company providing the termination to be 
effective on the date the Company receives the notice or the termination date as specified in the notice whichever is 
later and the Company shall refund premium after deducting premium for the time this Policy has been in force effect 
per the short-term premium rate as shown in the table as follows: 

 
Short-Term Premium Rate Table 

Duration of Insurance 
(not over / months) 

Percentage of Annual 
Premium 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

10.4  If it is evident to the Company that the Policy Holder or the Insured acts in dishonesty for self or others to obtain benefit from 
this insurance, the Company shall have the right to terminate this Policy by giving a written notice and the coverage of this 
Policy is to cease immediately.  In such case, the Company shall refund premium of that policy year after deducting the 
amount of claims paid by the Company during that policy year (if any).  And the Company shall not be liable for any claims 
resulting from such acts of dishonesty. 

  
11. ARBITRATION 
In the event there is any difference, dispute or cliam under this Policy between the Claimant and the Company and if the claimant 
requests and wishes that such difference or dispute be settled by arbitration, the Company will agree to allow for a ruling by arbitration in 
accordance with the regulations of the Office of Insurance Commission. 
 
12. PRECONDITION  
The Company shall not be liable for claims under this Policy unless the Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative 
as the case may be duly observes and fulfills the terms and conditions of the Insurance Policy. 
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SECTION III: GENERAL EXCLUSIONS  
 
This insurance does not cover: 
1. Any loss or damage arising or caused by the following: 

1.1. Death, disability, loss, damage, destruction, any legal liabilities, cost or expense including consequential loss of whatsoever 
nature, directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause 
or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss; 

1.1.1. war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, 
rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or 
usurped power;  or 

1.1.2. any act of terrorism including but not limited to 
1.1.2.1. the use or threat of force, violence and/or 
1.1.2.2. harm or damage to life or to property (or the threat of such harm or damage) including, but not limited to, nuclear 

radiation and/or contamination by chemical and/or biological agents,by any person(s) or group(s) of persons, 
committed for political, religious, ideological or similar purposes, expressed or otherwise, and/or to put the public 
or any section of the public in fear; or 

1.1.3. any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to 1.1.1 or 1.1.2 above. 
1.2. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or 

arising from 
1.2.1. ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the 

combustion of nuclear fuel  
1.2.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or 

other nuclear assembly or nuclear component thereof 
1.2.3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or 

matter 
1.2.4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion 

in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being 
prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes 

1.2.5. any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon. 
1.3. Loss of or damage occasioned directly or indirectly by or through or in consequence of any of the following occurrences, namely : 

1.3.1. permanent or temporary dispossession of any property resulting from confiscation,  nationalization, commandeering or 
requisition by any lawfully constituted authority; 

1.3.2. permanent or temporary dispossession of any property resulting from the unlawful occupation of such machinery by any 
person; 

Provided that the Company is not relieved of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured 
occurring before dispossession or during temporary dispossession which is otherwise covered by this Policy; 
1.3.3. the destruction of property by order of any public authority. 

1.4. Riots and Strike. 
1.5. Whilst the Insured is working in a high-risk environment or a laborer task, maneuvering machineries, oil or gas rigs, 

underground mines, fishery.  
 

 
SECTION IV : INSURING AGREEMENTS  
Whilst the Policy is being in force under the terms, insuring agreements, exclusions, general provisions and conditions and 
endorsements of this Insurance Policy and in consideration of the Policy Holder or the Insured having paid to the Company the premium 
due, the Company agrees to cover specifically for the Insuring Agreements attached to this Policy and per the sum insured specified in 
the Schedule of Policy and Schedule of Endorsements (if any) only: 
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INSURING AGREEMENT 

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability 

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 

Dismemberment means The cutting off of wrist joint or ankle joint and shall also mean the loss of total usage of such 

members and there is clear medical indication that such members can no longer resume normal 

usage. 

Loss of Sight means Complete blindness which is permanently incurable. 

Total Permanent 

Disability 

means 1) While the Insured is performing any duty in his/her regular occupation and other occupations 

at the time of accident and suffers total permanent disability resulting in being unable to 

perform any duty in his/her regular occupation or other occupations totally and permanently; 

2)  While the Insured is unable to perform three (3) or more of the normal daily activities 

unassisted. The Normal Daily Activities shall include (1) Washing Oneself (2) Getting 

Dressed (3) Taking Food (4) Sanitation (5) Mobilizing Oneself (6) Moving Oneself, of     

which details are as follows: 

1) Washing Oneself means the ability to wash oneself in a bathroom or to take a bath or 

other activities referring to keeping oneself cleaned; 

2) Getting Dressed means the ability to put on or to take off clothes and to change/replace 

expendable medical supplies/equipment; 

3) Taking Food means the ability to eat any food already cooked/prepared; 

4) Sanitation means the ability to control the bodily functions in regard to intestine and 

bladder while using or not using a tube, support equipment or any prosthetic devices to 

keep sanitized. 

5) Moving Oneself means the ability to move within the premise from one room to another 

situated on the same level ground; 

6) Mobilizing Oneself means the ability to mobilize oneself from a bed to a chair or other 

objects with similar description. 

Coverage: 
In the event the Insured suffers bodily injury from accident while travelling and such injury causes the Insured to suffer from loss of life, 

dismemberment, loss of sight or total permanent disability within 180 days from the date of the accident or the injury which causes the 

Insured to receive continuous medical treatment as an in-patient in a hospital or medical facilities and loss of life occurs later because of 

such injury, the Company shall pay compensation as follows: 

1 100% of the sum insured for loss of life 

2 100% of the sum insured for total permanent disability and such disability must continue for not less than twelve (12) 

months after the accident  or if there is a clear medical indication that the Insured suffers  

total permanent disability. 

3 100% of the sum insured for loss of both hands from the wrist joint or both feet from the ankle joint, or loss of sight 

for both eyes. 

4 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and one foot from the ankle joint. 

5 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and loss of sight in one eye. 

6 100% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint and loss of sight for in eye. 

7 60% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint. 

8 60% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint. 

9 60% of the sum insured for loss of sight in one eye. 

         EPWA0102 
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The Company shall compensate only one item of loss which has the highest amount.  During the policy period, the Company shall pay 

compensation for claims occurred under this insuring agreement in total not exceeding the maximum sum insured specified in the 

Schedule of Policy.  If the Company has not paid up to such maximum amount of the sum insured, the Company shall continue to 

provide cover in the remaining sum insured amount until the expiry of the policy period. 
 
Claim indemnification for Loss of Life Benefit 
The Policy Holder, the Beneficiary or representative of the Insured, at their own expense, must submit the following documents to the 
Company within thirty (30) days from the date of loss of life of the Insured for claim indemnification:. 

1. A Completed Claim Form of the Company. 
2. A Death Certificate. 
3. A copy of the autopsy report, certified by the Case Officer or issuing authority. 
4. A copy of the police report, certified by the Case Officer. 
5. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Insured stating the Insured is  “deceased”. 
6. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Beneficiary. 
7. A copy of the Passport of the Insured. 
8. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 
that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
 
Claim Indemnification for  Dismemberment or Loss of Sigh or Total Permanent Disability 
The Policy Holder, the Insured or representative of the Insured at their own expense must submit the following documents to the 
Company within thirty (30) days of the diagnosis by a physician that the insured suffers from total permanent disability or 
dismemberment or loss of sight for claim indemnification: 

1) A Completed Claim Form of the Company. 
2) A report of the Attending Physician certifying the Insured has suffered from total permanent disability or dismemberment or 

loss of sight. 
3) A copy of the Passport of the Insured.  
4) Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 
that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
 
Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Loss or damage arising from bodily injury or sickness due to or in consequence of causes as follows:- 

1.1. Any acts of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of 
being incapable of controlling one’s senses. 
             The definition of “under the influence of alcohol” in the case of a blood test is a level of alcohol of 150-mg.% or higher; 

1.2. Suicide or attempt at suicide or self-inflicted injury or attempt thereof either by self or by consenting others to do so and 
whether in the state of insanity or not, including accident occasioned by the Insured consuming or drinking or injecting drugs 
or toxic substances into body and the use of drugs in excess of doctor’s prescription;   

1.3. Miscarriage; 
2. Loss or damage arising from bodily injury occurring during the time as follows:- 

2.1. While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor 
or car racing or boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping (except parachute 
jumping to save life), boarding or alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping, all diving activities which 
require the use of oxygen tanks and underwater respirator.  

2.2. While the Insured is driving or riding as a passenger on a motorcycle.  
2.3. While the Insured is boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for carrying passengers 

and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft.  
2.4. While the Insured is engaging in brawl or having part in inciting a brawl.  
2.5. While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest by or escaping arrest of authorities because of 

the commission of a felony except for light punishment or compoundable offense..   
2.6. While the Insured is performing duties as a member of armed forces or police or as a volunteer and engaged in war or crime 

suppression. 
2.7. While the Insured has mental and nervous disorders including insanity.  
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EPWA0302 

INSURING AGREEMENT 

Medical Expense 
 

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 

  

Physician means A person who graduated with a degree in medicine and is registered with the Medical 

Council and is licensed to practice medicine and perform procedures in the locality. 

Nurse means A person legally licensed to perform nursing duties.  

Medically Necessary and 

Reasonable Expenses 

means medical expense and/or any reasonable expenses which a hospital may charge a 

general patient for treatment received by the Insured, but not including the cost of 

dental related treatment or treatment related to sound pronunciation unless caused by 

accident, and not including any expenses for Emergency Medical Evacuation and 

Repatriation and Repatriation of Mortal Remains (if any). 

Coverage: 

In the event the Insured sustains sudden and unexpected injury or sickness while travelling and such injuries or sickness require the 

Insured to receive medical treatment by Physician in accordance with general medical standard or to require treatment by a Nurse either 

as an in-patient or out-patient. 

 

The Company shall indemnify the Insured for the necessary and reasonable medical expenses actually paid by the Insured but not 

exceeding the maximum sum insured as specified in the Schedule of Policy. 

 

In the event the Insured requires on-going medical treatment in Thailand after returning from the trip as a consequence of the injuries or 

sickness occurred overseas, such medical treatment must occur within one-hundred-and-sixty-eight (168) hours after returning to 

Thailand and the maximum amount to be indemnified by the Company for medical expenses incurred in Thailand shall not exceed the 

percentage, as specified the Schedule of Policy, of the sum insured or for a period not exceeding twenty-one (21) consecutive days, 

whichever is lesser. 

 
Claim Indemnification 

The Policy Holder, the Insured, the beneficiary or their representative at their own expense must submit the following documents to the 

Company within thirty (30) days after being discharged from a hospital or medical facilities: 

1.  A Completed Claim Form of the Company. 

2.  A Physician’s Report stating the symptoms, diagnosis and the treatment given. 

3.  Original Receipt of the Medical bills showing itemized medical expenses.  

4.  A copy of the Passport of the Insured.  

5.   Other documents as necessarily required by the Company. 

The Receipts presented must be the original receipt and the Company shall return the original receipt noting the amount paid so that the 

Insured can claim the balance from other Insurers But if the Insured has already received reimbursement from government or other 

welfares or other insurances, the Insured may submit a copy of the receipt together with a certified statement showing the amount 

already paid by the government or other entities in order to claim the balance from the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 
Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Loss or damage arising from bodily injury or sickness due to or in consequence of causes as follows:- 

1.1. Any acts of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of 

being incapable of controlling one’s senses. 

The definition of “under the influence of alcohol” in the case of a blood test is a level of alcohol of 150-mg.% or higher; 

1.2. Suicide or attempt at suicide or self-inflicted injury or attempt thereof either by self or by consenting others to do so and 

whether in the state of insanity or not, including accident occasioned by the Insured consuming or drinking or injecting drugs 

or toxic substances into body and the use of drugs in excess of doctor’s prescription;   
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1.3. Pregnancy, miscarriage, abortion, childbirth, any complications from pregnancy; 

1.4. Any pre-existing conditions; 

1.5. Chronic diseases, sickness or injury, which are not medically cured prior to the departure date specified in the Policy, medical 

treatment for congenital abnormalities, development problems, or genetic disorders; 

1.6. AIDS , venereal diseases, sexually transmitted diseases;  

1.7. Cosmetic treatment or surgery or treatments for skin care, pimple, blemish, freckle, dandruff, hair losses, weight control, or 

any voluntary surgery except for dressing wounds as a consequence of an insured accident. 

1.8. Treatments which are not conventional medicine, including alternative or traditional medicine.     

1.9. Treatment or surgery for dentistry, gums, denture, dental crown, root canal treatment, dental filling, orthodontics, prophylaxis, 

tooth extraction, dental implant, or any prosthodontics procedures. 

1.10. Treatment for eyesight problems, Lasik surgery, expenses for visual aid equipment or treatment for visual disorders.  

 

2. Loss or damage arising from bodily injury occurring during the time as follows:- 

2.1. While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor 

or car racing or boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping (except parachute 

jumping to save life), boarding or alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping, all diving activities which 

require the use of oxygen tanks and underwater respirator.  

2.2. While the Insured is driving or riding as a passenger on a motorcycle.  

2.3. While the Insured is boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for carrying passengers 

and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft.  

2.4. While the Insured is engaging in brawl or having part in inciting a brawl.  

2.5. While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest by or escaping arrest of authorities because of 

the commission of a felony except for light punishment or compoundable offense..   

2.6. While the Insured is performing duties as a member of armed forces or police or as a volunteer and engaged in war or crime 

suppression. 

2.7. While the Insured has mental and nervous disorders including insanity.  

2.8. While the Insured travels for the purpose of obtaining any kind of medical treatments. 
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                    EPWA0402 

INSURING AGREEMENT 

Emergency Medical Evacuation or Repatriation 
Coverage 
In the event the Insured sustains injury or sickness while travelling and it is necessary to evacuate the Insured for appropriate medical 

treatments per advice of an authorized representative of the Company (MSIG Assist) or to repatriate the Insured back to Thailand, the 

authorized representative of the Company (MSIG Assist) shall arrange for the evacuation utilizing means most reasonably suited for the 

medical circumstances. 

 

The means of emergency medical evacuation or repatriation shall be decided by the authorized representative of the Company (MSIG 

Assist) which may include the cost of evacuation by air, sea, or land or other modes of transportation as appropriate. 

 

All decisions as to the means or modes of evacuation or repatriation and the destination shall be made by the authorized representative 

of the Company (MSIG Assist) and shall be on the basis of medical necessity.  Covered expenditure shall be expenses for services 

provided and/or arranged by the authorized representative of the Company (MSIG Assist) for the transportation of the Insured, medical 

services, medical supplies necessarily incurred as a result of an emergency medical evacuation or repatriation of the Insured as per 

medical standard. 

 

The Company shall be responsible for the expenses for medical evacuation or repatriation as billed by the authorized representative of 

the Company (MSIG Assist) but not exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy. 

 

In the event the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary has made advance payment for the cost of evacuation or repatriation, the 

Company shall indemnify the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or the Insured’s Estate the actual expenses incurred for the 

evacuation but not exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy.  

 

Claim Notification 
The Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be shall notify the authorized representative of the Company 

(MSIG Assist) for the arrangement of the evacuation or repatriation per contact details provided as attachment to this Policy. 

 

Claim Indemnification 
In the event the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary has made advance payment for the cost of the emergency medical 

evacuation or repatriation to Thailand, the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative at own expense must 

submit the following evidence to the Company within thirty (30) days from the date the Insured being evacuated or repatriated: 

1.  A completed Claim Form of the Company. 

2.  A copy of the Passport of the Insured.  

3.  A Physician’s Report stating the symptoms, diagnosis and the treatment given. 

4.  Receipts. 

5.  Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Any expenses which are already included in the cost of a scheduled trip or tour cost. 

2. Any expenses for the transportation of the Insured which have not been approved and arranged by the authorized representative of 

the Company (MSIG Assist). 

3. Any expenses due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.  

4. Any expenses due to the Insured having mental and nervous disorders, including insanity. 

5. Any pre-existing conditions.  
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EPWA0502 
INSURING AGREEMENT 

Repatriation of Mortal Remains 
Coverage 
In the event the Insured sustains injury or sickness which causes the loss of life of the Insured while travelling, the authorized 

representative of the Company (MSIG Assist) shall make necessary arrangements for the return of the Insured’s mortal remains to 

Thailand. 

 

The Company shall be responsible for the cost of the repatriation of the mortal remains of the Insured billed by the authorized 

representative of the Company (MSIG Assist) but no exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy. 

 

In the event the Policy Holder or the Beneficiary has made advance payment for the cost of repatriation of the Insured’s mortal remains 

or cremains, the Company shall indemnify the Policy Holder or the Beneficiary or the Insured’s Estate the actual expenses incurred for 

the services including services provided by a mortician (or undertaker), the cost of a casket, embalming, cremation and other similar 

expenses but not exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy. 

 

Claim Indemnification 
In the event the Policy Holder or the Beneficiary has made advance payment for the cost of the repatriation of the Insured’s mortal 

remains or cremains, the Policy Holder, the Beneficiary or his/her representative as the case may be must submit the following evidence 

to the Company within thirty (30) days from the date of death of the Insured: 

1. A Completed Claim Form of the Company. 

2. A Death Certificate. 

3. A copy of the autopsy report. 

4. A copy of the police report. 

5. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Insured stating the Insured is “deceased”. 

6. A copy of the Passport of the Insured. 

7. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Beneficiary. 

8. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Any expenses for services which must be legally responsible by other parties for the Insured or any expenses which are already 

included in the cost of a scheduled trip for which the travel agency or the carrier must be responsible.  

2. Any expenses for the transportation of the Insured which have not been approved and arranged by the authorized representative of 

the Company (MSIG Assist). 

3. Any expenses due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.  

4. Any expenses due to the Insured having mental and nervous disorders, including insanity. 

5. Any pre-existing conditions.  
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EPWA0602 

INSURING AGREEMENT 

Trip Cancellation or Postponement 
Additional Definitions Specific to this Insuring Agreement: 
 

Serious Injury or Sickness means In case of the Insured, shall mean serious injury or sickness being treated by a 

licensed physician and being advised by such physician as not fit to travel as 

scheduled;  

In the case of Family Member, shall mean serious injury or sickness being treated by a 

licensed physician who provides a diagnosis that such injury or sickness is life-

threatening and requires the patient to admit as an in-patient at a hospital. 

In-Patient means Person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical facilities 

for a period of not less than six (6) consecutive hours providing such person being 

registered as an in-patient by diagnosis and advice of a physician based on indication 

of medical standard and for a duration that is suitable for the treatment of injury or 

sickness.  This includes the event where the person is admitted as an in-patient and 

suffers loss of life before the six (6) hours complete. 

Family Members means Spouse of the Insured, Parents of the Insured, Parents of the spouse of the Insured, 

children or siblings of the Insured.  

Natural Perils means Perils arising from natural causes and giving rise to loss of or damage to residence, 

i.e. forest fire, flood, windstorm, earthquake, tsunami, hail and rock or land slide. 

 
Coverage 
In the event the trip of the Insured is cancelled or postponed due to: 

1. Death or Serious Injury or Sickness of the Insured;  

2. Death or Serious Injury or Sickness of the Insured’s Family Members; 

3. Damage to the residence of the Insured caused by fire, lightning, explosion caused by cooking gas, including natural perils; 

And causes the Insured to not being able to travel as scheduled, the Company shall indemnify the Insured for loss or damage due to trip 

cancellation or trip postponement occurring within sixty (60) days before the departure date, such as  advance payment for the trip, cost 

of airfares, accommodations and meals paid by the Insured in advance, being the loss or damage not recoverable from any other 

sources and being a consequence of trip cancellation or postponement before the date of commencement of the trip maximum not 

exceeding the Sum Insured as stated in the Policy Schedule. 

 

This coverage is in force only when the Insured purchases insurance before the Insured becomes aware of any circumstances which 

could lead to the cancellation or postponement of his/her journey provided the Insured shall be responsible for the Deductible (if any).  

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date the Insured cancels the trip for claim indemnification: 

1. A Completed Claim Form of the Company. 

2. Receipts of the Travel Agency or Carrier, receipts for accommodations and meals, stating the amount paid. 

3. A Physician’s Report (in the case of Serious injury or Sickness of the Insured or of Family Members) 

4. A Death Certificate (in the case of Death of the Insured or of Family Members) 

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Loss or damage caused by government regulations or control, bankruptcy, liquidation or default of travel agencies or carrier which 

causes trip cancellation or the carrier cancels its services.  

2. Loss or damage recoverable from other sources such as hotel, carrier, travel agency or other operators involved in the  

arrangement of travel, meals and accommodations. 

3. Loss or damage due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.   

4. Trip cancellation or postponement due to financial situation or alteration of trip plan of the Insured or Family Members. 

5. Trip cancellation or postponement which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 

6. Trip cancellation or postponement due to treatment of chronic symptoms, any pre-existing medical conditions or sickness occurred 

before the date of the purchase of this insurance including symptoms or complications subsequently occurred. 

7. Trip cancellation or postponement due to treatment for any mental diseases or conditions. 

8. Loss of or damage to the business, business obligations, or duty obligations of Insured or his/her Family Members. 

9. Loss of or damage to any travel privileges of the Insured. 

10. Trip cancellation or postponement due to unlawful acts committed by the Insured or criminal charges against the Insured.  

11. Trip cancellation or postponement which the Insured fails to notify the travel agency or tour operator or carrier or hotel immediately 

after becoming aware of the necessity to cancel or postpone the scheduled trip unless it can be proven that there is practical reason 

for the failure to do so and the notification has been made as early as possible. 
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INSURING AGREEMENT 

Trip Curtailment 
Additional Definitions Specific to this Insuring Agreement: 

Serious Injury or Sickness means In case of the Insured, shall mean serious injury or sickness being treated by a 

licensed physician and being advised by such physician as not fit to travel as 

scheduled;  

In the case of Family Member, shall mean serious injury or sickness being treated by 

a licensed physician who provides a diagnosis that such injury or sickness is life-

threatening and requires the patient to admit as an in-patient at a hospital. 

In-Patient means A person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical 

facilities for a period of not less than six (6) consecutive hours providing such person 

being registered as an in-patient by diagnosis and advice of a physician based on 

indication of medical standard and for a duration that is suitable for the treatment of 

injury or sickness.  This includes the event where the person is admitted as an in-

patient and suffers loss of life before the six (6) hours complete. 

Family Members means Spouse of the Insured, Parents of the Insured, Parents of the spouse of the Insured, 

children or siblings of the Insured.  

 
Coverage 
In the event the Insured has to return to Thailand prior to schedule due to the following: 

 

1. Serious Injury or Sickness of the Insured from which the Insured is advised by a physician to return to Thailand or the loss of life or 

Serious Injury or Sickness of the Insured’s Family Members in Thailand; 

2. The Carrier suspends the trip due to a typhoon, cyclone, hurricane, earthquake or tsunami; 

 

The Company shall indemnify the Insured for any expenses paid in advance and not recoverable for the travel arrangement, 

accommodations and meals and/or penalty payment including additional expenses incurred for travelling back to Thailand before 

schedule. 

 

Provided this coverage is in force only when the Insured purchases insurance before the Insured becomes aware of any circumstances 

which could lead to such trip curtailment and the Company shall pay claim compensation in total not exceeding the sum insured stated in 

the Schedule of Policy.    

 

But the Insured is not entitled to claim for benefits under Trip Curtailment Coverage together with Trip Cancellation or Postponement 

Coverage (if any) for a same event. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or his/her representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of arrival back in Thailand for claim indemnification: 

1. A Completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the latest air ticket purchased and receipts. 

3. A Physician’s Report (in the case of trip curtailment due to Serious Injury or Sickness of the Insured or of Family Members). 

4. A Death Certificate (in the case of Death of the Insured or of Family Members) 

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Trip Curtailment due to the Insured suffering from mental conditions, nervous disorders, insanity. 

2. Trip Curtailment due to the Insured having AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.   

3. Trip Curtailment due to financial situation or alteration of trip plan of the Insured or Family Members. 

4. Trip Curtailment which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 

5. Treatment of chronic symptoms, any pre-existing medical conditions or sickness occurred before the date of the purchase of this 

insurance including symptoms or complications subsequently occurred. 

6. Expenses recoverable or refundable from other sources such as hotel, carrier, travel agency, or providers of other travel services 

and/or accommodations. 

7. Loss of or damage to any travel privileges of the Insured. 

8. Trip Curtailment due to unlawful acts committed by the Insured or criminal charges against the Insured. 

9. Trip Curtailment which the Insured fails to notify the travel agency or tour operator or carrier or hotel immediately after becoming 

aware of the necessity to curtail the scheduled trip unless it can be proven that there is practical reason for the failure to do so and 

the notification has been made as early as possible. 
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INSURING AGREEMENT 

Flight Delay 
Coverage 
In the event that the departure of the aircraft in which the Insured has arranged to travel is delayed from schedule as stated in the air 

ticket when the Insured presents himself/herself for check-in within the time required by the airline due to:  

1. Bad weather conditions;  

2. Mechanical problems of the aircraft;  

3. Strike or other operations by employees of commercial airline or airport preventing the departure; 

The Company shall indemnify as follows: 

1. In the event the airline does not cancel the flight, the Company shall pay the benefit amount as specified in the Schedule of 

Policy for every six (6) hours of flight delay but in total not exceeding the sum insured as stated in the Schedule of Policy; 

2. In the event the airline cancels the flight when the aircraft’s departure schedule is delayed from the original schedule for a time 

period exceeding six(6) hours, the Company shall pay the benefit amount of  baht…(as specified in the Schedule of Policy)…..  

Subject to the Insured is not entitled to claim for both item 1 and item 2 above for a same event. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Insured’s flight delay for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. All Air Tickets and Boarding Pass 

4. A letter certifying the delay issued by the authority that is responsible for the fight delay. 

5. A letter certifying the delay issued by the concerned commercial airline.    

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 
Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Expense for any loss or damage or consequential loss directly or indirectly, regardless of cause, arising from: 

1.1. Functions or malfunctions of the Internet or similar network or Intranet or private network or other similar network; 

1.2. Damage, destruction, errors, deletion or loss or other damages to software data or programme commands or any kind of 

commands. 

1.3. Loss of use or of total operation or any part of data, software program login, computer or computer system or other equipment 

operated by microchip or embedded logic and the inability or breakdown of the business operation of the Insured that follows.  

2. Loss or damage arises directly or indirectly from or consists of the failure or inability of any of the following: 

2.1. electronic circuit, microchip, integrated circuit, microprocessor, embedded system, hardware, software, firmware, program, 

computer, data processing equipment, telecommunication equipment or systems, or any   similar device 

2.2. media or systems used in connection with any of the foregoing, whether the property of the Insured or not, at any time to 

achieve any or all of the purposes and consequential effects intended by the use of any number, symbol or word to denote a 

date including without limitation, the failure or inability to recognize capture save retain or restore and/or correctly to 

manipulate, interpret, transmit, return, calculate or process any date, data, information, command, logic or instruction as a 

result of  

a) recognising using or adopting any date, day of the week or period of time, otherwise than as, or other than, the true or 

correct date, day of the week or period of the time; 

b) the operation of any command or logic which has been programmed or incorporated into anything referred to in (2.1) and 

(2.2) above. 

3. Loss of or damage to any travel privileges of the Insured. 

4. Flight delay which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 

EPWA0802 
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INSURING AGREEMENT 

Loss of or Damage to Baggage and/or  

Personal Effects contained in the Baggage and/or Golf Equipment  

 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 

Golf Equipment means Golf clubs and golf bag provided such equipments are contained in a golf-bag container 
and/or a golf bag specially designed for travelling. 

Personal Effects means Properties carried on the Insured on the trip which are not stated in the Exclusions.  

Household Effects means Household items which are not normally carried by a person on a trip, such as clothing items 
not necessary for the trip, kitchen utensils, household appliances.  

Souvenir means Items of Symbol or memorabilia for a special event or place or anything merchandized or 
given as a souvenir.   

Jewelry means Items worn as decorative items on a person such as rings, bracelets, necklaces, armillary, 
earring, pendant, etc.   

Baggage means Baggage carrying clothes or personal items required for use while travelling but not including 
wallet, purse, backpack not being used for carrying clothes or personal items in place of a 
baggage, or bags for general use which is not travelling baggage. 

 
Conditions 
In the event the Insured’s baggage and/or personal effects which are contained in the baggage and/or golf equipments which are 

contained in golf-bag container and/or in golf bag specially designed for travelling are lost or damaged due to one of the following 

occurrences while travelling: 

 

1. Errors committed by hotel staff or carrier while the Insured has deposited the baggage and other personal effects contained in the 

baggage and/or golf equipment and the hotel staff or the carrier accepts to safe keep such items under its care; or 

2. Theft with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured is registered as guest; or 

3. Being seized, threatened, or violently assaulted to take away the baggage and/or personal effects in the baggage and/or golf 

equipment; 

 

The Company shall pay for the repair of the damage to the baggage and/or personal effects contained in the baggage and/or golf 

equipment, or replace the baggage and/or personal effects contained in the baggage and/or golf equipment with similar items.  In case 

replacement cannot be made, the Company shall pay as cash in accordance with the actual value of such items at the time of damage 

(calculated based on the value at the purchase date and deducting any depreciation) but not exceeding the sum insured as specified in 

the Schedule of Policy.     

 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement 

  

1. The Insured must report to the hotel or carrier or police of such loss or damage as soon as possible. 

2. In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the 

Insured’s rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, 

the Insured shall cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily 

required for the purpose of preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the 

Company. 

3. If at the time of any damage, there would be any other subsisting insurance or insurance whether effected by the Insured or by 

any other person or persons acting on behalf of the Insured, covering the same loss or damage, the Company shall contribute 

to pay claim not more than its rateable proportion to the total insured sum but not exceeding the sum insured by the Company 

and it is agreed that the Company shall not raise the issue of the sequence of insurance as reason for contribution. 

 

EPWA0902 
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Claim Indemnification 
 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the loss of or damage to Insured’s baggage and/or personal effects 

contained in the baggage and/or golf equipment for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the loss or damage or “Property Irregularity Report” issued by the carrier or the hotel management specifying 

details of loss or damage in the case the loss or damage occurred while under care of the carrier or hotel.  

3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 

4. A copy of the Insured’s Passport. 

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. This insurance does not cover the Deductible (if any). 

2. Loss of or damage to property as follows: 

Baggage which is not travel Baggage as defined in the Definitions, animals, motor-propelled vehicles (including accessories of such 

vehicles), any other vehicles or vessels, snow skis, household effects, antiques, television, CD player, computer notebook, 

handheld computers or any portable electronic devices or any kind of Smart Devices, mobile phones,  diamonds, gold, silver, 

including gold and silver products, precious stones, precious metals, fur, or items decorated with such materials, jewelry, watches 

and wristband of any kind,  contact lenses, wheel-chair, denture, artificial limbs, hearing aid, securities, documents, promissory 

notes, bank notes, coins, or souvenirs. 

3. Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin such as mice, inherent vice or damage sustained 

due to any process by the Insured to repair, clean or modify any property. 

4. Loss of or damage to hired or leased equipment. 

5. Seize or dispossession of property under law, confiscation of property by order of government, transportation of illegal trades, or 

any other unlawful acts. 

6. Loss or damage recovered from the hotel or carrier. 

7. Loss or damage recoverable from the hotel or carrier. 

8. Loss to baggage sent in advance by the Insured or souvenirs and articles mailed or shipped separately. 

9. Properties left behind by the Insured in any vehicles or public places or losses as a result of the Insured’s negligence in taking due 

care and precautions for the safeguard and security of such properties. 

10. Loss of trading goods or product samples. 

11. Loss of data recorded on tapes, programmes, discs, data storage cards, or other similar devices. 

12. Loss of or damage to the Insured’s baggage left unattended in public places. 
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EPWA1002 

INSURING AGREEMENT 

Baggage Delay 
Coverage 
In the event the Insured’s baggage arrives at the destination more than six (6) hours after schedule due to errors of the carrier, the 

Company shall indemnify the Insured in the amount specified in the Schedule of Policy for every six (6) consecutive hours of the 

Baggage Delay but in total not exceeding the Sum Insured specified in the Schedule of Policy. 

 

Duty of the Insured to Preserve the Company’s Right 

In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the Insured’s 

rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, the Insured shall 

cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily required for the purpose of 

preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the Company. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Baggage Delay for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A letter certifying the baggage delay issued by the carrier. 

4. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 
Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Expense for any loss or damage or consequential loss directly or indirectly, regardless of cause, arising from: 

1.1. Functions or malfunctions of the Internet or similar network or Intranet or private network or other similar network; 

1.2. Damage, destruction, errors, deletion or loss or other damages to software data or programme commands or any kind of 

commands. 

1.3. Loss of use or of total operation or any part of data, software program login, computer or computer system or other equipment 

operated by microchip or embedded logic and the inability or breakdown of the business operation of the Insured that follows.  

2. Loss or damage arises directly or indirectly from or consists of the failure or inability of any of the following: 

2.1. electronic circuit, microchip, integrated circuit, microprocessor, embedded system, hardware, software, firmware, program, 

computer, data processing equipment, telecommunication equipment or systems, or any   similar device 

2.2. media or systems used in connection with any of the foregoing, whether the property of the Insured or not, at any time to 

achieve any or all of the purposes and consequential effects intended by the use of any number, symbol or word to denote a 

date including without limitation, the failure or inability to recognize capture save retain or restore and/or correctly to 

manipulate, interpret, transmit, return, calculate or process any date, data, information, command, logic or instruction as a 

result of  

a) recognising using or adopting any date, day of the week or period of time, otherwise than as, or other than, the true or 

correct date, day of the week or period of the time; 

b) the operation of any command or logic which has been programmed or incorporated into anything referred to in (2.1) 

and (2.2) above. 

3. Baggage delay arising out of the return journey to Thailand at an airport in Thailand.  

4. Expense recovered from the carrier. 

5. Expense recoverable from the carrier. 
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EPWA1102 

INSURING AGREEMENT 

Personal Liability 
 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 

 Third Party        means  any person(s) other than the Insured’s family members or person(s) who normally lives with the Insured, 

employees of the Insured while under the course of employment and any person(s) who travels together 

with the Insured. 

Coverage 
This Insurance Policy covers Personal Liability by which the Company shall pay compensation on behalf of the Insured for the amount 

that the Insured is legally liable to pay for: 

 

1. Loss of Life or Bodily Injury of a Third Party due to or as a result of an accident caused by the Insured; 

2. Loss of or Damage to Property of a Third Party due to or as a result of an accident caused by the Insured. 

 

Provided the Total Liability of the Company shall not exceed the Limit specified in the Schedule of Policy. 

 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
1. The Insured shall not conduct any acts as to agree to compensate or admit liability to a Third Party or any other parties or conduct 

any acts which may lead to a law suit or defense of a law suit without the a written consent of the Company. 

2. The Insured shall take all reasonable precautions to prevent loss or damage that may occur.  

3. In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the 

Insured’s rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, the 

Insured shall cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily required 

for the purpose of preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the Company. 

 
Claim Indemnification 
The Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following evidence to the 

Company within thirty (30) days from the date of the occurrence giving rise to the Personal Liability for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. Photographs (if any) and evidence showing the loss or damage occurred to the Third Party.  

4. A Physician’s Report and copy of the medical treatment receipts in the case of bodily injury of the Third Party. 

5. Receipts for the repair work in the case of property damage of a Third Party or receipts for the replacement items in the case 

of lost property. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 
1. Loss or damage including bodily injury occurred to a person(s) who is a relative or employee or deemed by law to be employee of 

the Insured.  

2. Loss of or damage to property which belongs to the Insured or by law is under custody or control of the Insured. 

3. Loss or damage relating to any liability assumed under contract, without which the Insured would not be liable.  

4. Loss or damage relating to the Insured’s willful, malicious or unlawful acts. 

5. Loss or damage due to the ownership, possession or use of vehicles, aircraft, firearms, animals, land, or building or arising out of 

negligence in control or care.  

6. Liability in connection with trade or profession or errors in business operations. 

7. Loss or damage due to acts of the Insured while in the state of mental and nervous disorder, insanity, including while being 

engaging in a brawl or having part in inciting a brawl. 
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EPWA1202 

INSURING AGREEMENT 

Hospital Visitation 
 
Additional Definition Specific to This Insuring Agreement: 
 
In-Patient       means  A person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical facilities for a period of not 

less than six (6) consecutive hours providing such person being registered as an in-patient by diagnosis 

and advice of a physician based on indication of medical standard and for a duration that is suitable for the 

treatment of injury or sickness.  This includes the event where the person is admitted as an in-patient and 

suffers loss of life before the six (6) hours complete. 

Family Members means Spouse of the Insured, parents of the Insured, parents of the spouse of the Insured, children or siblings of 

the Insured 

 
Coverage 
This insurance covers  

1. Hospital visitation to visit the Insured in the event the Insured sustains sudden and unexpected bodily injury or sickness during the 

period of insurance which is covered under the Medical Expense Insuring Agreement of this Policy causing the Insured to be 

admitted as in-patient in a hospital or medical facility and in accordance with medical necessity and medical standard for a period of 

more than five (5) consecutive days without a relative or friend travelling with the Insured, the Company shall arrange and pay for 

return economy air tickets and/or tickets for train or other appropriate transportations for two (2) relatives or friends of the Insured to 

travel to visit the Insured; 

2. Daily allowance for the family Members or friends of the Insured for the cost of other transportations, accommodation and meals 

incurred overseas while the Insured is being hospitalized applicable only for a visit exceeding five (5) days payable at Baht two-

thousand (2,000) per day and/or maximum payable of Baht twenty-thousand (20,000) per occurrence.   

Provided it shall be the decision of the Company to consider whether or not such visit is necessary for and presents any impact on the 

medical treatment of the Insured and the coverage under this Insuring Agreement shall not exceed the sum insured as specified in the 

Schedule of Policy. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Insured being discharged from hospital or medical facilities for claim 

indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A copy of Receipts or Summary of Medical Expenses.  

4. Receipt and a copy of the air ticket of the family member who travels to visit the Insured. 

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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EPWA1302 

INSURING AGREEMENT 

Hospital Confinement Benefit due to Accident or Sickness 

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 
In-Patient      means  A person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical facilities for a period of not 

less than six (6) consecutive hours providing such person being registered as an in-patient by diagnosis 

and advice of a physician based on indication of medical standard and for a duration that is suitable for the 

treatment of injury or sickness.  This includes the event where the person is admitted as an in-patient and 

suffers loss of life before the six (6) hours complete. 

 

Coverage 
This insurance covers in the event it is necessary for the Insured to be confined as in-patient in a hospital or medical facilities overseas 

due to bodily injury caused by accident or sickness occurred while travelling.  The Company shall pay a daily benefit to the Insured in the 

amount specified in the Schedule of Policy from the date of first admission into such hospital or medical facilities up to a maximum of 

thirty (30) consecutive days. 

 

In the event it is necessary for the Insured to continue to be confined as in-patient in a hospital or medical facilities in Thailand, the 

Company shall pay a daily benefit to the Insured as specified in the Schedule of Policy from the date of first admission into such hospital 

or medical facilities up to (not covered) consecutive days providing the admission into such hospital or medical facilities must take place 

within (not covered) hours after arrival back in Thailand. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Insured being discharged from hospital or medical facilities for claim 

indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A Physician’s Report. 

3. Copy of Invoices or Receipts from the hospital overseas.  

4. Copy of Invoices or Receipts from the hospital in Thailand (if any).  

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Loss or damage arising from bodily injury or sickness due to or in consequence of causes as follows:- 

1.1. Actions of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of 

being incapable or controlling senses.  

The definition of “under the influence of alcohol” is a level of alcohol recorded from a blood test of 150-mg.% or 

higher; 

1.2. Suicide or attempt at suicide or self- inflicted injury or attempt thereof whether by self acts or by consenting others to do so 

and whether in the state of insanity or not including accidents occasioned by the Insured consuming or drinking or injecting 

drugs or toxic substances into body and use of drugs in excess of doctor’s prescription;   

1.3. Pregnancy, miscarriage, abortion, childbirth, any complications from pregnancy; 

1.4. Chronic diseases, sickness or injury which are not medically cured prior to departure date specified in the Policy, medical 

treatment for congenital abnormalities, development problems, or genetic disorders; 

1.5. AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases;  

1.6. Any pre-existing conditions; 

1.7. Medical treatments for congenital abnormalities or development problems or genetic disorders; 

1.8. Cosmetic treatment or surgery, or treatments for skin care, pimple, blemish, freckle, dandruff, hair losses, weight control, or 

any voluntary or optional surgery. 
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1.9. Normal medical check-up, recovery or recuperation or treatment by bed-rest, examination for causes not related to the 

conditions necessitating the admission into the hospital or medical facilities or clinic, examination of injury or sickness or 

treatment or examination for causes which are not medically necessary or outside medical standard.   

1.10. Treatments for eye sights, Lasik surgery, expense for any vision aid devices or for treatments of vision irregularities.  

1.11. Treatment or surgery for dentistry, gums, denture, dental crown, root canal treatment, dental filling, orthodontics, prophylaxis, 

tooth extraction, dental implant, or any prosthodontics procedures. 

1.12. Treatments or rehabilitation for drug addiction, smoking, alcoholism, or any toxicants.      

1.13. Treatments which are not conventional medicine, including alternative or traditional medicine.     

 

2. Loss or damage arising from bodily injury occurring during the time as follows:- 

2.1 While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor 

car racing or boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping except parachute 

jumping to saving life, boarding or alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping and all diving with oxygen 

tanks and underwater respirator. 

2.2 While the Insured is driving or riding as a passenger on a motorcycle. 

2.3 While the Insured is boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for carrying passengers 

and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft. 

2.4 While the Insured is engaging in or having part in inciting a brawl. 

2.5 While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest by or escaping arrest of authorities. 

2.6 While the Insured has mental and nervous disorders including insanity. 
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EPWA1402 

INSURING AGREEMENT 

Loss or Damage of Personal Money 
 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
Personal Money means  bank notes or coins which are legal tenders, traveler’s cheques or drafts. 

 
Coverage 
In the event the Insured suffers from loss or damage while travelling due to  

 

1) theft following an actual detectable forcible entry into the save valve within a hotel room where the Insured has registered as guest, 

or  

2) robbery following the Insured being held or threatened or assaulted by violent means; 

  

The Company shall pay for the amount of actual loss or damage occurred after deducting the Deductible (if any) but not exceeding the 

sum insured specified in the Schedule of Policy. 

 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
 

1. The Insured shall report the loss to the Local Police within twenty-four (24) hours of the occurrence; 

2. The Insured shall not leave Personal Money unattended in public places. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of loss of or damage to Personal Money for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the loss issued by the hotel’s management with details of the loss or damage. 

3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 

4. Evidence of money exchange or the purchase of traveler’s cheques (if any). 

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
This insurance does not cover loss or damage of Personal Money arising from or occasioned by: 

1. Loss or damage of traveler’s cheques for which the issuer or its agent can reissue new ones in substitute for the ones lost or 

damaged or other documents for which the issuer or its agent can reissue new ones in substitute for the originals. 

2. Financial loss as a consequence of forgery of documents, clerical or accounting errors or omissions, loss or damage caused by 

currency depreciation.   

3. Loss or damage recovered from the hotel or carrier. 

4. All kinds of credit cards, securities documents, promissory notes. 

5. Damage or destruction caused by deterioration of bank notes and traveler’s cheques including damage caused by  moths or vermin 

or damage caused by the process conducted by the Insured in the repair, cleaning, or alteration of any properties. 

6. All other monies other than bank notes or coins which are legal tenders, traveler’s cheques or drafts. 
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EPWA1502 

INSURING AGREEMENT 

Loss or Damage of Travel Documents 
 

Coverage 
In the event travel documents including passport, visa, air ticket or travel ticket are damaged or lost due to theft following a detectable 

forcible entry into the hotel room where the Insured has registered as guest or due to burglary or robbery or other assault by violence 

means, the Company shall pay for the fees for obtaining new travel documents as well as the cost of necessary accommodation in case 

the return trip has to be postponed due to new travel documents not being ready in time for the scheduled return trip as specified in the 

Schedule of Policy. 

 

Provided the Company shall pay for the actual fees and costs but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy. 

 

Additional Conditions Specific to This Insuring Agreement   
 

1. The Insured shall report the loss to the Local Police within twenty-four (24) hours of the occurrence; 

2. The Insured shall not leave the travel documents unattended in public places. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of loss of or damage to travel document for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the loss issued by the hotel’s management with details of the loss or damage. 

3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 

4. Evidence of money exchange or the purchase of travelling cheques (if any). 

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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EPWA1602 

INSURING AGREEMENT 

Missing Connecting Flight 

 
Coverage 
In the event the Insured misses a scheduled onward connecting flight at the transfer point due to late arrival of the Insured’s incoming 

flight at the transfer point and no other onward flight is available to the Insured within six (6) hours of the Insured actual arrival time at the 

transfer point, the Company shall pay for the amount as specified in the Schedule of Policy for every six (6) consecutive hours of delay 

but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of Flight Delay for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the travel misconnection and stating the reason of the misconnection issued by the carrier. 

3. A copy of the Passport of the Insured. 

4. A copy of the air tickets.  

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 
This insurance does not cover the Missing of Connecting Flight arising from or occasioned by: 

1. The Insured’s failure to be present at the check-in point on time; 

2. Negligence of the tour operator or travel agency; 

3. Delay caused by cancellation of service of the carrier or by order or advice of government. 
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EPWA1702 

INSURING AGREEMENT 

Hole-in-One 
 

Coverage 

1. While travelling overseas, in the event the Insured completes a Hole-in-one in an official golf event organized under rules and 

regulations at an 18-hole standard golf course which is open to general public to participate and such Hole-in-one is certified in 

writing by the golfer, course manager and event organizer, the Insured shall be entitled to a cash prize in the amount specified in 

the Schedule of Policy; 

2. While travelling overseas, in the event the Insured completes a Hole-in-one in golf event outside the event stipulated in (1) and such 

Hole-in-one is certified in writing by the golfer and course manager, the Insured shall be entitled to a cash prize in the amount 

specified in the Schedule of Policy; 

 

Provided once the cash prize for Hole-in-one is paid, there shall be no more payment of the cash prize for Hole-in-one whatsoever for 

the remaining of the insurance period. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the occurrence of the Hole-in-one for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A letter certifying the achievement of hole-in-one signed by course manager or event organizer. 

4. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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        EPWA1802 

INSURING AGREEMENT 

Rental Car Excess 
 

Coverage 
In the event the Insured’s rental car for driving while travelling overseas sustains an accident and the Insured is legally liable to pay in 

respect of loss or damage caused by an accident to the rental car, the Company shall pay for the excess or deductible applicable to 

perils covered by the Motor Insurance Policy during the rental period which has been paid by the Insured but not exceeding the amount 

specified in the Schedule of Policy. 

 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
The Insured must comply with the following conditions: 

1. The rental car must be rented from a licensed car rental agency. 

2. The rental agreement must require the Insured to purchase comprehensive motor insurance covering loss of or damage to the 

rental car during the rental period. 

3. The Insured must comply with all conditions of the rental agency under the rental agreement and conditions of the insurer 

under the insurance contract as well as the laws, rules and regulations of the country. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the occurrence of the Rental Car Excess for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. The rental agreement of the car rental agency stating the excess amount to be responsible by the Insured imposed by the 

Insurance Contract of the car rental agency. 

4.  Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 
1. Loss or damage caused by driving the rental car in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage occurred 

beyond the limits of any public roads or in violation of laws, rules and regulations of the country. 

2. Loss or damage caused by wear and tear, deterioration, damage from moths or vermin or inherent vice, any latent defects or 

damages not visible. 
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INSURING AGREEMENT 

Loss of or Damage to Notebook Computer  

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
Notebook Computer  means  a complete set of portable computer including accessories or other equipment which are standard 

for a notebook computer but not including handheld computer or any other portable electronic 

devices or smart devices of any kinds. 

Coverage 

In the event the notebook computer of the Insured is lost or damaged due to one of the following occurrence while travelling: 

1. Errors committed by hotel staff or carrier while the Insured has deposited the notebook computer and the hotel staff or the carrier 

accepts to safe keep such item under its care; or 

2. Theft with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured is registered as guest; or 

3. Being seized, threatened, or violently assaulted to take away the notebook computer; 

The Company shall pay for the repair of the damage to the notebook computer or for the replacement of the notebook computer with the 

same or similar model in case repair cannot be made.  In case replacement cannot be made, the Company shall pay in cash for the 

actual value of the notebook (calculated based on the purchase price less depreciation) but not exceeding the sum insured as specified 

in the Schedule of Policy.     

 
Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
1. The Insured must report to the hotel or carrier or police of such loss or damage as soon as possible. 

2. In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the 

Insured’s rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, the 

Insured shall cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily required 

for the purpose of preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the Company. 

3. If at the time of any damage, there would be any other subsisting insurance or insurances whether effected by the Insured or by any 

other person or persons acting on behalf of the Insured, covering the same loss or damage, the Company shall contribute to pay 

claim not more than its rateable proportion to the total insured sum but not exceeding the sum insured by the Company and it is 

agreed that the Company shall not raise the issue of the sequence of insurance as reason for contribution. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the loss of or damage to the Computer Notebook for claim 

indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the loss or damage issued by the hotel management or the carrier specifying details of loss or damage.  

3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 

4. A copy of the Passport of the Insured. 

5. Original receipts for purchase of the notebook with serial number and date of purchase clearly stated.  

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 
Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 

1. This insurance does not cover the Deductible (if any). 

2. Seize or dispossession of property under law, confiscation of property by order of government, transportation of illegal trades, 

or any other unlawful acts. 

3. Loss or damage recovered from the hotel or carrier. 

4. Notebook computer left behind by the Insured in any vehicles or public places or losses as a result of the Insured’s negligence 

in taking due care and precautions for the safeguard and security of such notebook computer. 

5. Loss of trading goods or product samples which are not Notebook Computer for personal use of the Insured. 

6. Loss of data recorded on tapes, programmes, discs, data storage cards, or other similar devices. 

7. Loss or damage caused by breakage or breakdown of mechanical system of the property or any part thereof.  

EPWA1902 
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8. Loss of or damage to any part of the property caused by self-ignition, breakage or breakdown of electrical system or its self-

ignition.   

9. Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, rust or stain or moths or vermin, inherent vice, restoration or 

repair, scratches, rubbing or discouloring.  
10. Damage caused by scratches and/or decoration such as one for covering scratches. 
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EPWA2002 

INSURING AGREEMENT 

Hijack 
 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 

Hijack               means      seize or control of an aircraft by force or violence or threats to use force or violence for a malicious intent. 

 

Coverage 
  

In the event the aircraft in which the Insured has boarded is hijacked, the Company agrees to cover as follows: 

 

1. Loss in expenses paid in advance and not recoverable for fares of transportation by air, land or sea (economy class airfare where 

possible), cost of accommodation, meals, including any extra expenses incurred, provided the Company shall pay for the actual 

costs but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of the Policy; 

2. Cash benefit for the Insured for the hijack in the amount specified in the Schedule of Policy. 

 

Subject to the Insured shall not claim for the benefit for Trip Curtailment and the benefit for Hijack (if any) item 1 together for a same event. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Hijack for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A copy of the air tickets together with the receipts. 

4. Receipts of the actual expenses incurred. 

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven that 

there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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   INSURING AGREEMENT 

                Benefit for Emergency Telephone Call     

 
COVERAGE 

This insurance provides cover for the Insured in the event the Insured sustains injury or sickness which is sudden and unforeseen 

during the time while travelling overseas and it is necessary to make a telephone call to the Company or the authorized representative 

(MSIG Assist) for medical assistance; 

The Company shall pay for the actual telephone bill but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy. 

 

CLAIMS INDEMNIFICATION 

The  Insured, the Beneficiary or their representative as the case maybe must, at own expense,  submit the following evidence to the 

Company within thirty (30) days after the date the telephone call was made to the Company or its authorized representative for claim 

indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. Document showing the cost of the telephone call (exchange rate shall be per exchange rate of the Bank of Thailand at the date 

of the Receipt.) 

4. Other documents requested by the Company as necessary. 

 

Failure to submit the documents within the above stated timeline shall not diminish the right for claim compensation if it can be proved 

that there is practical reason for not being able to do so but the submission has been done as early as practically possible. 
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Endorsement on Cliff Climbing or Mountaineering 

(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual) 

 Company Code MSIG 

Endorsement No. Forming part of Insurance Policy No.      As stated in the policy              Agreement Date: As stated in the policy 

Name of Insured: As stated in the policy 

 

It is herby agreed that this Insurance Policy does not cover the Insured for any loss or damage arising from or caused by or occurring 

while engaging in  

1) Rock climbing which requires the use of climbing support equipment, or  

2) Trekking/Mountaineering at a height of over three-thousand (3,000) meters above sea level.  

 

Remark: : This endorsement apply to  Nepal only.   
 

Notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, the above condition shall instead apply. 

All other terms and condition remain unchanged. 
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Summary 

 MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual  

PERIOD OF INSURANCE 

Insurance coverage for Single Trip Cover shall commence two (2) hours before the Insured departs Thailand or at the time and date as 

specified in the Schedule whichever comes later and shall continue until the Insured shall return to his/her residence within Thailand or within 

two (2) hours after arrival in Thailand or until the expiry of the insurance whichever comes first.   

Insurance cover for Annual Policy  shall be the same as specified above provided the maximum duration of each trip shall not exceed one-

hundred-and-twenty (120) days. 

INSURING AGREEMENTS 

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability 

Covering in the event Insured sustains injury from an accident and suffers loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent 

disability within 180 days from the date of the accident or while receiving continuous medical treatment as an in-patient in a hospital or medical 

facilities and loss of life occurs because of such injury. 

Medical Expense 

Covering medical expense in the event the Insured sustains sudden and unexpected injury or sickness while travelling and extending to cover 

on-going medical treatment in Thailand after returning from the trip as a consequence of the injury or sickness occurred overseas providing 

such treatment occurs within 168 hours after returning to Thailand for an amount in total not exceeding the sum insured and the duration 

specified. 

Emergency Medical Evacuation or Repatriation 

Covering the expenses as advised and billed by MSIG Assist for medical evacuation or repatriation in the event the Insured sustains injury or 

sickness while travelling. 
Repatriation of Mortal Remains 
Covering the expenses as billed by MSIG Assist  for the repatriation of the Insured’s mortal remains in the event the Insured suffers loss of life 
while travelling. 
Trip Cancellation or Postponement 
Covering compensation for the advance payment for the trip, cost of airfares, accommodations and meals paid by the Insured in advance in 
the event the trip is cancelled or postponed due to death or serious injury or sickness of the Insured or a Family Member or damage to the 
Insured’s residence due to fire, lightning, explosion caused by cooking gas, including natural perils; 
Trip Curtailment 
Covering expenses paid in advance and not recoverable for the travel arrangement, accommodations and meals and/or penalty payment 
including additional expenses incurred for travelling back to Thailand before schedule due to serious injury or sickness of the Insured or a 
Family Member in Thailand or the carrier suspends the trip due to typhoon, cyclone, hurricane or tsunami.  
Flight Delay 
Covering in the event the departure of the aircraft is delayed from schedule as stated in the air ticket when the Insured presents himself/herself 
for check-in within the time required by the airline due to bad weather conditions; mechanical problems of the aircraft; or strike or other 
operations by employees of commercial airline or airport preventing the departure.  The Company shall indemnify as follows; (1) in the event 
the airline does not cancel the flight, the Company shall pay the benefit amount as specified in the Schedule for every six (6) hours of flight 
delay; or (2) in the event the airline cancels the flight when the aircraft’s departure schedule is delayed from the original schedule for a time 
period exceeding six(6) hours, the Company shall pay the benefit amount of  baht…(as specified in the Schedule)….. Subject to the Insured is 
not entitled to claim for both item 1 and item 2 above for a same event. 
Loss of or Damage to Baggage and/or Personal Effects contained in the Baggage and/or Golf Equipment  
Covering loss of or damage to the Insured’s baggage and/or personal effects which are contained in the baggage and/or golf equipments 
which are contained in golf-bag container and/or in golf bag specially designed for travelling due to errors committed by hotel staff or carrier or 
theft with evidence of forcible entry into the hotel room or the Insured being seized or violently assaulted. 
Baggage Delay 
Covering in the event the Insured’s baggage arrives at the destination after schedule for every six (6) hours of delay caused by errors of the 
carrier payable in the amount as specified in the Schedule. 
Personal Liability 
Covering Personal Liability on behalf of the Insured in the event of Loss of Life or Bodily Injury or Loss of or Damage to property of a Third 
Party as a result of an accident caused by the Insured. 
Hospital Visitation 
The Company shall pay for return economy air tickets and/or tickets for train or other appropriate transportations for two (2) relatives or friends 
of the Insured to travel to visit the Insured in the event the Insured sustains injury or sickness and has been admitted as an in-patient in a 
hospital overseas for a period over 5 consecutive days.  
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Hospital Confinement Benefit due to Accident or Sickness 
A daily benefits payable in the event the Insured is confined as in-patient at a hospital or medical facilities overseas due to bodily injury caused 
by accident or sickness occurred while travelling. 
Loss or Damage of Personal Money 
Covering loss of or damage to Personal Money of the Insured while travelling due to theft by detectable forcible entry into the save valve within 
a hotel room or robbery following the Insured being held or assaulted. 
Loss or Damage of Travel Documents 
Covering expenses or fees for obtaining new travel documents to replace those lost or damaged due to theft by detectable forcible entry into 
the save valve within a hotel room or robbery following the Insured being held or assaulted including the cost of necessary accommodation in 
case the return trip has to be postponed due to new travel documents not being ready in time for the scheduled return trip. 
Missing Connecting Flight 
Covering in the event the Insured misses a scheduled onward connecting flight due to late arrival of the Insured’s incoming flight at the transfer 
point and no other onward flight is available to the Insured within the specified hours. The Company shall pay the amount as specified in the 
Schedule for every six (6) consecutive hours of delay. 
Hole-in-One 
Covering benefit in the event the Insured completes a Hole-in-one at an 18-hole standard golf course and such Hole-in-one is certified in 
writing by the golfer, course manager and event organizer, 
Rental Car Excess 
Covering the excess or deductible applicable to perils covered by Motor Insurance Policy during car rental period which has been paid by the 
Insured in the event the Insured’s rental car while travelling overseas sustains an accident and the Insured is legally liable to pay in respect of 
loss or damage caused. 
Loss of or Damage to Notebook Computer 
Covering the costs of repair or replacement of notebook computer in the event the notebook computer of the Insured is lost or damaged due to 
errors committed by hotel staff or carrier or theft with evidence of forcible entry into the hotel room or the Insured being seized or  violently 
assaulted. 
Hijack 
Covering expenses paid in advance and not recoverable for fares of transportation, cost of accommodation, meals, including any extra 
expenses incurred and a cash benefit in the event the plane the Insured is travelling in is hijacked. 
Benefit for Emergency Telephone Call  
Covering while travelling overseas and it is necessary to make a telephone call to the Company or the authorized representative (MSIG 
Assist) for medical assistance. The Company shall pay for the actual telephone bill but not exceeding the sum insured specified in the 
Schedule of Policy. 
 
ENDORSEMENTS  
- Endorsement on Excluded Countries or Territories 
- Endorsement on Cliff Climbing or Mountaineering (This endorsement apply to  Nepal only) 

         -  Endorsement  for Travelling Expense for Outpatient Medical Treatment  maximum not exceeding…1….times per trip.  Provided the benefit     
            amount payable under this Endorsement is included in the amount of sum insured of the Insuring Agreement of Medical Expense of this  
            Policy. 

 
IMPORTANT EXCLUSIONS 
General Exclusions applicable for all Insuring Agreements 

 War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, 
insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power, any act of terrorism, riot, 
strike. 

 Ionising radiations, any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon, the destruction of property by order of any public 
authority. 

 Whilst the Insured is working in a high-risk environment or a laborer task, maneuvering machineries, oil or gas rigs, underground mines, 
fishery.  
Additional Exclusions Specific to Insuring Agreements of Loss Of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability; 
Medical Expense; Hospital Confinement Benefit Due To Accident Or Sickness 

 Suicide or self-inflicted injury or any attempts thereat. 
 Pregnancy, miscarriage, abortion, childbirth, any complications from pregnancy; 
 Acts of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of being incapable of 

controlling one’s senses. The definition of “under the influence of alcohol” in the case of a blood test is a level of alcoho l of 150-mg.% or 
higher; 
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 While the Insured is driving or riding a motorcycle, boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for carrying 
passengers and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft.  

 While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor or car racing or 
boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping (except parachute jumping to save life), boarding or 
alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping, all diving activities which require the use of oxygen tanks and underwater 
respirator.  

 While the Insured is engaging in brawl or having part in inciting a brawl.  
 While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest or escaping arrest; while the Insured is performing duties as a 

member of armed forces or police or as a volunteer and engaged in war or crime suppression. 
 Any pre-existing conditions; 
 Chronic diseases, sickness or injury, which are not medically cured prior to the departure date specified in the Policy, medical treatment for 

congenital abnormalities, development problems, or genetic disorders; 
 AIDS , venereal diseases, sexually transmitted diseases;  
 Cosmetic treatment or surgery or treatments for skin care, pimple, blemish, freckle, dandruff, hair losses, weight control, or any voluntary 

surgery; treatments which are not conventional medicine, including alternative or traditional medicine.     
 While the Insured has mental and nervous disorders including insanity.  
 While the Insured travels for the purpose of obtaining any kind of medical treatments. 
 Treatment or surgery for dentistry, gums, denture, dental crown, root canal treatment, dental filling, orthodontics, prophylaxis, tooth extraction, 

dental implant, or any prosthodontics procedures. 
 Treatment for eyesight problems, Lasik surgery, expenses for visual aid equipment or treatment for visual disorders.  

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Emergency Medical Evacuation and Repatriation; Repatriation of Mortal  
Remains  

 Any expenses for the transportation of the Insured which have not been approved and arranged by the authorized representative of the 
Company (MSIG Assist); any pre-existing conditions. 
Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Trip Cancellation or Postponement 

 Loss or damage recoverable from other sources; trip cancellation or postponement which is known to the Insured before the purchase of this 
insurance or due to treatment of chronic symptoms, any pre-existing medical conditions or complications subsequently occurred. 
Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Trip Curtailment 

 Trip Curtailment which is known to the Insured before the purchase of this insurance or due to treatment of chronic symptoms, any pre-existing 
medical conditions or complications subsequently occurred or due to unlawful acts committed by the Insured. 
Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Flight Delay 

 Loss of or damage to any travel privileges of the Insured; flight delay which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 
Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Loss of or Damage to Baggage and/or Personal Effects contained in the 
Baggage and/or Golf Equipment  

 Loss of or damage to property as follows: Baggage which is not travel Baggage as defined in the Definitions, animals, motor-propelled 
vehicles (including accessories of such vehicles), any other vehicles or vessels, snow skis, household effects, antiques, television, CD player, 
computer notebook, handheld computers or any portable electronic devices or any kind of Smart Devices, mobile phones,  diamonds, gold, 
silver, including gold and silver products, precious stones, precious metals, fur, or items decorated with such materials, jewelry, watches and 
wristband of any kind,  contact lenses, wheel-chair, denture, artificial limbs, hearing aid, securities, documents, promissory notes, bank notes, 
coins, or souvenirs. 

 Wear and tear, gradual deterioration, damage sustained due to the process of repair, cleaning  or modification of property; 
 Loss or damage recovered or recoverable from the hotel or carrier. 
 Loss of data recorded on tapes, programmes, discs, data storage cards, or other similar devices. 
 Loss of or damage to the Insured’s baggage left unattended in public places. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Baggage Delay 
 Baggage delay arising out of the return journey to Thailand at an airport in Thailand; expense recovered or recoverable from the carrier. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Personal Liability 
 Loss or damage including bodily injury occurred to a person(s) who is a relative or employee of the Insured; loss of or damage to property 

which belongs to the Insured or is under custody or control of the Insured; loss or damage due to the ownership, possession or use of 
vehicles, aircraft, firearms, animals, land, or building or arising out of negligence in control or care.  
Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Loss or Damage of Personal Money 

 Loss or damage of traveler’s cheques for which the issuer or its agent can reissue new ones in substitute for the ones lost or damaged; loss or 
damage recovered from the hotel or carrier. 
Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Missing Connecting Flight 

 The Insured’s failure to be present at the check-in point on time; negligence of the tour operator or travel agency; delay caused by cancellation 
of service of the carrier or by order or advice of government. 
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Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Rental Car Excess 

 Loss or damage caused by driving the rental car in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage occurred beyond the limits 
of any public roads or in violation of laws, rules and regulations of the country; wear and tear, deterioration, damage from moths or vermin or 
inherent vice, any latent defects or damages not visible. 
Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Notebook Computer 

 Loss or damage recovered from the hotel or carrier; Notebook computer left behind by the Insured in any vehicles or public places or losses as 
a result of the Insured’s negligence in taking due care and precautions for the safeguard and security of such notebook computer or due to 
wear and tear, gradual deterioration, rust or stain or moths or vermin, inherent vice, restoration or repair, scratches, rubbing or discouloring. 
Additional Exclusions specific to endorsement  for Travelling Expense for Outpatient Medical Treatment 
1.Travelling expense for the Insured to travel to receive medical treatment as an outpatient in Thailand. 2.Travelling expense for the Insured 
to travel to receive medical treatment due to accident or sickness which is not covered under the Insuring Agreement of Medical Expense of 
this Policy. 
 
 

** Full Coverages, Exclusions and Conditions are in accordance with the complete Insurance Policy as approved by the Office 

of the Insurance Commissioner (OIC).***  


