
 

เอกสารสรุปสาระสําคัญ 

กรมธรรม์ประกนัภยัการเดนิทางไปต่างประเทศ แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

(Special Travel Abroad Insurance) (Sell through electronic channel (Online)) 

(Muang Thai Happy Trip) 

คําจํากัดความทสํีาคัญ 

1.1 บริษทั   หมายถึง บริษทั  เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

1.2 กรมธรรม์ประกนัภยั   หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลง

คุม้ครอง เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์

ประกนัภยั ใบรับรองการประกนัภยั และเอกสารสรุปสาระสาํคญั เงือนไขทวัไป 

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี  ซึงถือเป็นส่วนหนึงแห่ง

สญัญาประกนัภยัเดียวกนั 

1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคล ทีระบุชือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยันี  ซึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยั 

เพือประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบรับรองการ

ประกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย ซึงเป็นบุคคลทีไดรั้บความคุม้ครองตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยันี 

1.5 ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเอง ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง 

1.6 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึงปีนับแต่ว ันทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่ว ัน

ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

เงือนไขทัวไปและข้อกาํหนดทีสําคัญ 

1.  สัญญาประกนัภยั 

 สญัญาประกนัภยันีเกิดขึนจากการทีบริษทัเชือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัในใบคาํขอเอา

ประกนัภยั และขอ้แถลงเพิมเติม (ถา้ม)ี ทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือชือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตก

ลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกันภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรุปสาระสําคญั เงือนไขทวัไป ขอ้ยกเวน้ 

และขอ้ตกลงคุม้ครองเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีไวใ้ห ้

 ในกรณีทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึง 

หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนนัไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ  ซึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนนัๆ อาจจะได้

จูงใจใหบ้ริษทัเรียกเบียประกนัภยัสูงขึนหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสญัญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยันีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไว้

ในเอกสารตามวรรคหนึง 

2.  ระยะเวลาเอาประกนัภัย ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังของผูเ้อาประกนัภยัซึงเริมตน้และสินสุดภายในระยะเวลาซึงระบุไวด้งัต่อไปนี 

2.1 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายเทียว (Single Trip) 

ระยะเวลาทีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้เริมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศภูมิลาํเนา 

2 ชวัโมงและดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงัผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงทีอยู่อาศยัในประเทศภูมิลาํเนา หรือภายใน 2 ชวัโมง

นบัแต่กลบัถึงประเทศภูมิลาํเนา หรือจนกระทงัวนัสินสุดเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุ

ไวเ้ป็นอยา่งอืนในกรมธรรมป์ระกนัภยันี) 

2.2 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip)  

 เพือคุม้ครองการเดินทางหลายครงั โดยใหมี้ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกับขอ้ 2.1  และระยะเวลาการเดินทางแต่ละ

ครงัสูงสุดไม่เกิน 180 วนั 

2.3 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายปีพเิศษ (Special Annual Trip)  

Eco Plus 
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 เพือคุม้ครองการเดินทางหลายครัง ซึงผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัเป็นผูจ้ัดการและดาํเนินการให้มีการเดินทางขึน โดยให้มี

ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังสูงสุดไม่เกิน 180 วนั 

  หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์การจีเครืองบิน การล่าชา้หรือขดัขอ้งของเครืองบินทีผูเ้อาประกนัภยัใชโ้ดยสาร ซึงทาํให้ผู ้

เอาประกันภยัไม่สามารถเดินทางกลบัไดภ้ายในกาํหนดวนักลบั กรมธรรมป์ระกนัภยันีจะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมัติ

จนกระทงัเดินทางกลบัถึงสถานทีอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยั 

3.  การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้

บริษทัทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไมช่กัชา้ ในกรณีทีมีการเสียชีวติตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้า

มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ

ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานหรือเอกสารตามทีระบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองแต่ขอ้ตกลงคุม้ครองใหแ้ก่

บริษทั ภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวโ้ดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอนัสมควรที

ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

 

ข้อยกเว้นทัวไป 

 การประกนัภยันีไม่คุ้มครองการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก  หรือสืบเนืองจากสาเหตุ

หรือทีเกดิขึนในเวลาดงัต่อไปนี 

1. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

2. ขณะทีผู้ เอาประกนัภัยปฏบัิตหิน้าทเีป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัตกิาร ในสงคราม หรือปราบปราม 

3. สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกีารประกาศสงคราม

หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การ

รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตกุารณ์ใดๆ ซึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอยัการศึก 

4. การก่อการร้าย 

5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  อันเนืองมาจากการเผาไหม้ของ

เชือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ ซึงดาํเนินตดิต่อไปด้วยตวัเอง 

6. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอืนใดทีอาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

7. ขณะทเีกดิขึน ณ ประเทศหรืออาณาเขตทียกเว้นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  ใบรับรองประกนัภัย 

และ/หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

8. ขณะทีเกดิขึนบริเวณแท่นขุดเจาะนํามัน หรือเหมืองใต้ดนิ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ภายใตข้อ้บงัคบั เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และ

เพือเป็นการตอบแทนเบียประกนัภยัทีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครอง 

เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองทีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และ/หรือใบรับรองการประกนัภยัเท่านนั 

1.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอบัุติเหตุ 

 การประกนัภยันีคุม้ครองการสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุและ

ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง  ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ หรือการ

บาดเจ็บทีไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ

เสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนนัเมือใดก็ดี   
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2.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบังคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเงือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัหากผู ้

เอาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยทีเกิดขึนอยา่งกะทนัหนั และไมส่ามารถคาดการณไ์ดซึ้งเกิดขึนใน

ระหวา่งการเดินทาง จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล ไมว่า่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก บริษทัจะจ่ายค่าชดเชย

สาํหรับค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควรซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตาม

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจริง แต่ไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการ

ประกนัภยัคืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

3.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนืองทเีกดิขนึในประเทศไทย 

 การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองถึงค่ารักษาพยาบาลทีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพือเป็นค่าบาํบดัรักษา หรือการติดตามอาการในประเทศ

ไทย สาํหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บขณะทีอยูใ่นต่างประเทศ โดยจาํกดัระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาล

ดงันี 

 1. กรณีผูเ้อาประกนัภยัไม่เคยรับการรักษาพยาบาลสาํหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยดงักล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อา

ประกนัภยัตอ้งขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 1 วนั นบัจากวนัทีเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาล

ต่อเนืองเช่นวา่นนัตอ้งไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัทีไดรั้บการรักษาพยาบาลเป็นครังแรกในประเทศไทย 

 ทงันี บริษทัจะชดใชเ้งินแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนเงินทีจ่ายจริง สูงสุดไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

 2. กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลตงัแต่อยูใ่นต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัมกีาํหนดเวลา 7 วนั นบัจากวนัที

เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย ทีจะรับการรักษาพยาบาลต่อเนืองในประเทศไทย หรือภายในกาํหนดเวลาทีระบุในแผนประกนัภยัที

เลือก แลว้แต่กรณีใดเกิดขึนก่อน 

4.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวั 

 ในขณะทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี หากกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อา

ประกนัภยั เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์หนึงต่อไปนีในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 1. ขณะทีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นความควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม หรือบริษทัผู ้

ขนส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้หนา้ทีรับผิดชอบหรือ 

 2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรือโดยการขู่เขญ็จากบุคคลอืนต่อผูเ้อา

ประกนัภยัเพือเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัและการสูญเสีย หรือความเสียหายนนั 

 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจในทอ้งทีทีเกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายภายใน 24 ชวัโมงนบัจาก 

ทีเกิดเหตุนนัการเรียกร้องใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนตอ้งมีสําเนาบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ทีตาํรวจเช่นว่านนั 

5.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองในกรณีการเดินทางล่าชา้ออกไปจากกาํหนดการ

เดินทางตามปกติตามทีระบุไวใ้นตารางการเดินทางเป็นเวลาอย่างนอ้ย 6 ชวัโมง ติดต่อกนั เนืองจากสภาพอากาศไม่อาํนวย เครือง

อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนดัหยดุงาน หรือการปฏิบตัิงานอนืโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะทีทาํให ้ไม่สามารถเดินทางได้

หรือเหตุอืนใดทีไม่ใช่ความรับผดิของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยัสาํหรับการล่าชา้ของยานพาหนะสาธารณะนันทุกๆเวลา 6  ชวัโมงเต็มต่อเนือง

ของความล่าชา้ 

6.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

 การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยั โดยบริษทัจะชดใชส้าํหรับการสูญเสีย หรือ

ความเสียหายของบุคคลภายนอกทีเกิดขึนในระยะเวลาการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ  โดยอบุติัเหตุ ซึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิด

ตามกฎหมายตามจาํนวนเงินทีสูญเสีย หรือเสียหายจริง ทงันี ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั สาํหรับ 

 1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บโดยอบุติัเหตุของบุคคลภายนอก 

 2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบตัิเหตุของบุคคลภายนอก 



 

7.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลือนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนา 

 การประกันภยันีให้ความคุม้ครองผลประโยชน์เมือ ผูเ้อาประกนัภัยไดรั้บบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในระหว่าง การเดินทางและ

จาํเป็นต้องเคลือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีทีเหมาะสมกับความจาํเป็นตามความเห็น หรือคาํแนะนําของ บริษทั AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. หรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เพือใหก้ารรักษาทางการแพทยที์เหมาะสม 

หรือเพือนําผูเ้อาประกันภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา บริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลือนยา้ยดงักล่าวโดยตรงให้แก่ บริษทั AWP 

Services (Thailand) Co.,Ltd. 

8.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศภูมลิําเนา 

 การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองเมือผูเ้อาประกันภัยไดรั้บการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกันภยั ทีเกิดขึนใน

ระยะเวลาการเดินทาง และทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนันับจากวนัทีเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนนั บริษทั AWP 

Services (Thailand) Co.,Ltd. หรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. จะดาํเนินการจดัเตรียมการนาํศพ 

หรืออฐิัของผูเ้อาประกันภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา โดยบริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนสําหรับการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศ

ภูมิลาํเนาโดยตรง ให้แก่ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ตามจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจริง ทงันี ไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัสูงสุดทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัที

ไดมี้การสํารองจ่ายไปก่อน บริษทัจะชดใชคื้นให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั ตามจาํนวนค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงสําหรับการ

บริการต่างๆ  และการเตรียมการของผูจ้ดัการศพ (สัปเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ใน

ลกัษณะเดียวกนัทีไดด้าํเนินการไปแลว้ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เอกสารนีเป็นเพียงเอกสารสรุปเงือนไขทวัไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันนั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

  ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัทีไดรั้บอยา่งถีถว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ความคุ้มครองและเงือนไขอืนๆทีละเอยีดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทางไปต่างประเทศ  

แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

ทไีด้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.)*** 



 

 

Summary 

Muang Thai Happy Trip (Special Travel Abroad Insurance) (Sell through electronic channel (Online)) 

Important Definitions  

1.1 Company means Muang Thai Insurance Public Company Limited 

1.2 Policy means Policy schedule, general condition, terms and conditions, exclusions, insuring 

agreements, attachments, endorsements, summary documents showing the 

material contents under this Policy, which are all regarded as being part of the 

insurance contract. 

1.3 Policyholder means Private individual or legal entity named as the policyholder on schedule which 

provided for insured-s benefit. 

1.4 Insured means The person named as the Insured in this schedule and/or attachments, and under 

coverage of this Policy. 

1.5 Deductible means A deductible is the amount of a claim which has to be borne by the Insured. 

1.6 Policy Year  means The period of one year commencing on the effective date of the Policy or 

commencing on the anniversary of the Policy year. 

Important  General Terms and Conditions  

1. Insurance Contract 

 This insurance contract arises from the fact that the Company relies upon the statements of the Insured in the insurance 

application as well as additional declarations (if any) that the Insured has signed in evidence of his or her acceptance of the 

insurance contract, this Policy and summary documents, general conditions, exclusions and insuring agreements of the material 

contents of which are issued by the Company. 

 In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations mentioned in paragraph one, or knowingly 

conceals relevant facts which, if made known to the Company, might motivate the Company to demand a higher premium or refuse 

to execute the insurance contract, this insurance contract shall become void in accordance with section 865 of the Civil and 

Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate the insurance contract. 

 The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations made in the documents in 

accordance with paragraph one.  

2. Period of Insurance 

 Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of insurance: 

 2.1 Single Trip 

 The coverage starts two hours prior to the departure from Country of Residence and continues until the Insured travels back 

to his or her Country of Residence, or for two hours upon arrival to Country of Residence, or until the expiry date of the period 

of insurance, whichever is earlier (unless specified otherwise in this Policy). 

 2.2 Annual Trip 

 The coverage to cover multiple trips: the coverage for each trip starts and ends as mentioned in 2.1, subject to the 

maximum duration of journey for each trip not exceeding 180 days. 

 2.3  Special Annual Trip 

 The coverage to cover multiple trips:  The policyholder is a person who arranges and carries out the trip. the coverage for 

each trip starts and ends as mentioned in 2.1, subject to the maximum duration of journey for each trip not exceeding 180 days. 

  In case of medical emergency, hijack, delay transfer or inoperative plane that make the insured delay his travel back on 

planed schedule, the insurance policy will automatically extend the coverage till his journey back to his residence. 

Eco Plus 
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3.  Claim and notification of claim and/or indemnification 

The policyholder and/or insured, beneficiary or representative of such person as the case may be shall notify the Company of 

any loss or damage without delay. 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.  

In requesting claim and/or compensation, the policyholder and/or insured, beneficiary or representative of such person as the case may be shall 

provide, at his own expense, evidence or document stated under the insuring agreement to the Company within stipulated time. 

If the policyholder, insured, beneficiary or representative cannot inform the company of the peril, the covered person should 

have the provable appropriate reasons for the inability to inform the company and the effort to do so as soon as possible. 

General Exclusions 

1. Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury. 

2.While the Insured as a soldier, police, or a volunteer and participates in war or crime suppression 

3.War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or not), civil war, uprising, 

insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, proclamations of martial law, or any events which 

lead to the proclamation or maintenance of martial law. 

4. Terrorism 

5. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion of nuclear fuel or any 

process of self-sustaining nuclear fission/fusion. 

6.Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause an explosion in a nuclear process. 

7.At any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the attachment (if any). 

8. At oil rig platform or underground mine 

Insuring Agreement 

Subject to the rules, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions, and attachments of the Policy, and in 

consideration for the premium paid by the Insured, the Company agrees to provide coverage only as specified in the following schedule. 

1.Insuring Agreement  Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit 

 This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an Accident, which causes death, 

dismemberment, loss of vision or permanent disability to the Insured within 180 days from the date of Accident; or Injury for which 

continuous treatment as an Inpatient in a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which subsequently causes 

death at any time. 

2.Insuring Agreement Overseas Medical Expenses Benefit 

During the validity of the Policy, subject to the coverage benefit conditions of the Policy, if the Insured is injured from an 

Accident or has a sudden or unanticipated Sickness during the period of insurance, causing the Insured to receive medical treatment 

whether as an Inpatient or Outpatient, the Company shall reimburse the Insured the Necessary and Reasonable Expenses incurred 

from medical treatment based on Medical Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more than the sum 

insured specified in the insurance schedule.  

3.Insuring Agreement Continued Medical Treatment in Thailand 

 This insurance covers Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical treatment based on Medical Necessity and 

Medical Standards for medical treatment or follow up in Thailand if the Insured is injured from an Accident or has a sudden or 

unanticipated Sickness while abroad during the period of insurance. Duration of receiving medical treatment is defined as follow 

 1.In case that Insured never receives any medical treatment from stated injury or sickness from abroad before, the insured 

must recieve medical treatment in Thailand within 1 day counting from the arriving day to Thailand  and get continued medical 

treatment at most 7 days counting from the first day receiving medical treatment in Thailand. 
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 Company will pay to the insured at actual medial expense but not exceed sum insured specified in the insurance schedule 

and/or certificate 

 2.In case that Insured get medical treatment from abroad, insured has 7 days counting from the arriving day to Thailand to 

receive continues medical treatment in Thailand or within specified duration from selected travel insurance plan whichever occurs 

first. 

4. Insuring Agreement Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit 

 This insurance covers Loss or Damage of the Insured’s baggage or Personal Effects which are carried with the Insured and 

lost or damaged during insurance period in the following cases: 

 1. While the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a transport company. Such Loss or 

Damage must be certified in writing by responsible man; or 

 2. Loss or Damage from Robbery, Gang Robbery or any actions in case of assaulted or coerced for assault insured for the 

baggage or Personal Effects, and such Loss or Damage must be reported by the Insured to a police officer at the place of the loss or 

damage within 24 hours from the incident, and such police report must be provided in the claim of indemnity.   

5.Insuring Agreement Trip Delay Benefit 

 This insurance provides coverage in the case that the Public Transport that runs as per the Insured’s travel schedule prepared 

for his or her trip delays for a minimum of six (6) consecutive hours counting from the time specified in the travel plan, provided to 

the Insured due to unfavorable weather, defective tools and equipment, or strike, or other performance by Public Conveyance 

employees that prevents it from traveling. The Company shall pay compensation in the amount of the sum insured as specified in the 

schedule for Public Conveyance delay with respect to every six (6) full consecutive hours of delay. 

6.Insuring Agreement Third-Party Liability Benefit 

 This insurance covers the Insured’s Third-Party liability. The Company shall compensate Loss or Damage of a Third Party 

incurred during an Overseas Trip. The Insured shall be liable under the law for the actual amount of Loss or Damage, but no more 

than the sum insured as specified in the schedule in case of: 

 1. Death or Injury by an Accident of any person; 

 2. Loss or Damage of property by an Accident of Third Party. 

7.Insuring Agreement Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Domicile Benefit 

 This insurance provides benefit coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or her Overseas Trip and it 

is necessary to evacuate the Insured by the method suitable for necessity based on opinion or advice of AWP Services (Thailand) 

Co.,Ltd., or its authorized representative, in order to receive appropriate medical treatment; or to evacuate the Insured back to the 

Country of Domicile. The Company shall pay the evacuation expense directly to AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. 

8.Insuring Agreement Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit 

 This insurance provides coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or her Overseas Trip, which causes 

death to the Insured within 30 days from the date of such Injury or Sickness. AWP Services (Thailand) Co.,Ltd., or its authorized 

representative, shall arrange for the repatriation of the body or ashes of the Insured to the Country of Domicile. The Company shall 

pay the expenses incurred from repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile directly to AWP Services (Thailand) 

Co.,Ltd. in the amount actually payable, provided that it does not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. The 

Company shall indemnify any expense for repatriation of the body of the Insured that has been advanced to the Insured’s estate in 

accordance with the amount actually incurred for services and arrangement by a funeral director (undertaker), including costs of 

casket, embalming, cremation, and other similar expenses. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Remark: This document is the Summary of General Conditions, Insuring Agreements and Exclusions only.  Therefore, the 

Covered Person(s) should sudy the details of the Insurance Policy and the Insurance Plan received thoroughly; 

***Coverage and other conditions that have complete details be in line with the  

Special Travel Abroad Insurance (Sell through electronic channel (Online)) 

approved by the Office of Insurance Commission (OIC)*** 



 

กรมธรรม์ประกนัภยัการเดนิทางไปต่างประเทศ แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

(Special Travel Abroad Insurance) (Sell through electronic channel (Online)) 

(Muang Thai Happy Trip) 

โดยการเชือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยั ซึงถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยันี และเพือเป็นการตอบแทนเบีย

ประกนัภยัทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบั เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้ 

ข้อตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกันภยันี บริษทัให้สัญญากบัผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยั และ/หรือผูเ้อา

ประกนัภยัดงัต่อไปนี 

หมวดท ี1 คําจํากัดความ 

1.1 บริษทั   หมายถึง บริษทั  เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

1.2 กรมธรรม์ประกนัภยั   หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลง

คุม้ครอง เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์

ประกนัภยั ใบรับรองการประกนัภยั และเอกสารสรุปสาระสาํคญั เงือนไขทวัไป 

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี  ซึงถือเป็นส่วนหนึงแห่ง

สญัญาประกนัภยัเดียวกนั 

1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ทีระบุชือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยันี  ซึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยั 

เพือประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบรับรองการ

ประกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย ซึงเป็นบุคคลทีไดรั้บความคุม้ครองตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยันี 

1.5 อุบัตเิหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและทาํให้เกิดผลทีผูเ้อา

ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

1.6 การบาดเจ็บ   หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซึงเกิดขึนโดยเอกเทศและ

โดยอิสระจากเหตุอืน 

1.7 การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการติดโรคทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 

1.8 ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเอง ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง 

1.9 แพทย์ หมายถึง ผูที้สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดขึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจาก

แพทยสภาและไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถินทีใหบ้ริการ

ทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรมแต่ไม่รวมถึงแพทยที์เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือ

คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

1.10 พยาบาล หมายถึง ผูที้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

1.11 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ซึงตอ้ง

ลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชี  

ซึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาทีเหมาะสมสาํหรับการรักษาการ

บาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วยนนัๆ 

1.12 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูที้รับบริการอนัเนืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกหรือในหอ้งรักษา

ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึงไม่มีความ

จาํเป็นตามขอ้วินิจฉยั และขอ้บ่งชีทีเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์ในการเขา้รักษา

เป็นผูป่้วยใน 

1.13 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน

และมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานทีมีจาํนวนบุคลากรทางการแพทยที์เพียงพอ 

ตลอดจนการจดัการใหบ้ริการทีครบถว้นโดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องสําหรับการผ่าตดั

Eco Plus 
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ใหญ่และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย

สถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ 

1.14 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน

และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม

กฎหมายของอาณาเขตนนัๆ 

1.15 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัทีไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย ดาํเนินการโดยแพทยท์าํการ

รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.16 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัทีเป็นสากลและนาํมาซึง

แผนการรักษาทีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้ง

กบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร  หรือ

อืนๆ (ถา้มี) 

1.17 ความจําเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ทีมีเงือนไข ดงันี 

(1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 

(2)  ตอ้งมีขอ้บ่งชีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 

(3)  ตอ้งมิใช่เพือความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัวผูรั้บบริการ หรือ

ของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยทีเหมาะสม ตาม

ความจาํเป็นของภาวการณ์บาดเจ็บของผูรั้บบริการนันๆ 

1.18 ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีควรจะเป็นเมือเทียบกบัการใหบ้ริการที

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทวัไปของ

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการ

รักษานนั 

1.19 สภาพทีเป็นมาก่อนการเอา

ประกนัภัย  

(Pre-existing condition) 

หมายถึง โรค (รวมทงัโรคแทรกซอ้น) อาการ หรือความผิดปกติทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั

ภายใน 24 เดือนก่อนวนัทีความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะมีผลบงัคบั 

ซึงมีนัยสําคญัเพียงพอทีทาํใหบุ้คคลทวัไป พึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา  

หรือทาํให้แพทยพึ์งใหก้ารวนิิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

สาํหรับกรมธรรมร์ายปี หมายความถึงภาวะทางการแพทยที์ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้รียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครังก่อนหรือภาวะทางการแพทย์ทีผูเ้อา

ประกนัภยัขอรับการบาํบดัรักษาหรือวินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนการ

เดินทางของผูเ้อาประกนัภยั โดยให้ถือว่าภาวะดังกล่าวเป็นสภาพทางการแพทย์ ที

เป็นอยูก่่อนสาํหรับการเดินทางครังต่อไป 

1.20 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึงเกิดจากการติด

เชือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึง การติดเชือจุลชีพฉวยโอกาส เนืองอก 

ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรคหรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึงโดยผล

การตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus) การติดเชือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเชือทีทาํให้เกิด

โรคปอดบวม หรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชือทีทาํให้เกิด

โรคลาํไส้อกัเสบหรือเรือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชือไวรัส (Virus) 

และ/หรือเชือราทีแพร่กระจายอยู่ทวัไป (Disseminated Fungi Infection) เนืองอก

ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะเนืองอก Kaposi’s 

Sarcoma เนืองอกเซล นาํเหลืองทีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous 

System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืนๆ ซึงเป็นทีรู้จกัในปัจจุบนันีว่าเป็น
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อาการของภูมิคุม้กนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึง

เป็นสาเหตุทีทาํให้คนทีเป็นเสียชีวิต อย่างกะทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค

ภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus) โรคทีทาํให้เยือสมองเสือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาด

ของเชือไวรัส 

1.21 ปีกรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาหนึงปีนับแต่วันทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วัน

ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

1.22 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึงใชก้าํลงั หรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล หรือกลุ่ม

บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทน หรือทีเกียวเนือง

กบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซึงกระทาํเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือ

จุดประสงค์ทีคล้ายคลึงกัน รวมทังเพือต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ

สาธารณชน หรือส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืนตระหนก

หวาดกลวั 

1.23 บริษทัทีได้รับมอบอํานาจ หมายถึง บริษทัหรือนิติบุคคล หรือตวัแทนของบริษทัทีให้ความช่วยเหลือใดๆ ซึงบริษทัได้

แต่งตงัขึนในเวลาใดๆ เพือให้บริการความช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกนัภยั ซึงกาํหนด

ไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองทีบริษทัออกใหก่้อนการเดินทาง 

1.24 เครืองบนิ หมายถึง เครืองบินและ/หรืออากาศยานทีมีปีกทีติดตงัถาวรซึงใหบ้ริการและประกอบการโดย

สายการบินพาณิชยที์จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ดยสารอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ไม่

รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ 

1.25 ยานขนส่งทัวไป หมายถึง 1. เค รืองบิน และ/หรืออากาศยานทีมีปีกที ติดตังถาวร  ซึงให้บริการและ

ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์ทีจดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ดยสารอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  รวมถึงมีการเก็บค่าโดยสารและเดินทางตามตารางเวลา 

2. เฮลิคอปเตอร์ทีให้บริการและประกอบการโดยสายการบินทีจดทะเบียนเพือ

บรรทุกผูโ้ดยสารอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงมีการเก็บค่าโดยสารและ

เดินทางตามตารางเวลาระหว่างท่าอากาศยานพาณิชยซึ์งเป็นทียอมรับทวัไป 

หรือสนามบินพาณิชยส์าํหรับเฮลิคอปเตอร์ทีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย 

1.26 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง รูปแบบการขนส่งทีให้บริการเป็นประจาํตามตารางเวลา และดาํเนินการโดยบริษทั

ขนส่งทีมีใบอนุญาตตามกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้สาธารณชนในท้องถินใช้เป็น

เครืองมือในการเดินทางทีประเทศนันๆ ยอมรับ เช่น ยานขนส่งทัวไป รถโดยสาร

ประจาํทาง เรือโดยสารประจาํทางนาํ (แม่นาํลาํคลอง ทะเล มหาสมุทร) เรือเฟอร์รี เรือ

ขา้มฟาก ยานเหนือนํา (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ รถไฟ รถราง รถไฟลอยฟ้า และ

รถไฟฟ้าใตดิ้น ยกเวน้กรณีการใช้ยานพาหนะสาธารณะดังกล่าว เพือการบรรทุก

ผูโ้ดยสารแบบให้เช่าเหมาลาํ (Chartered) หรือจดัให้เป็นส่วนหนึงของการทศันาจร 

ถึงแมว้า่จะเป็นการให้บริการทีจดัขึนเป็นประจาํตามตารางเวลาก็ตาม 

1.27 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชนซึงเปิดหรือยินยอมใหส้าธารณชนทวัไปสามารถเขา้ไปใช้

บริการตามทีกําหนดเวลาเปิดให้บริการทงันีไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม 

1.28 สถานทีสาธารณะ   หมายถึง สถานทีใดทีสาธารณชนเขา้ถึงได ้เช่น (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) ท่าอากาศยาน ร้านคา้ 

ร้านอาหาร หอ้งโถงของโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอลฟ์สถานทีฝึกตี

กอลฟ์ อาคารสาธารณะ และสถานทีต่างๆ ทีคลา้ยกนั 

1.29 ประเทศภูมิลําเนา หมายถึง ประเทศใดทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บสิทธิจากรัฐบาลนนัใหเ้ป็นพลเมืองหรือประเทศ

ทีอยู่อาศยัถาวรของผูเ้อาประกนัภยั 
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1.30 การเดนิทางต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางนอกอาณาเขตประเทศภูมิลาํเนาของผูเ้อาประกนัภยั 

หมวดที 2 เงือนไขทัวไปและข้อกาํหนด 

2.1  สัญญาประกนัภยั 

 สญัญาประกนัภยันีเกิดขึนจากการทีบริษทัเชือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอา

ประกนัภยั และขอ้แถลงเพิมเติม (ถา้มี) ทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือชือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตก

ลงรับประกันภยัตามสัญญาประกันภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกันภยัและเอกสารสรุปสาระสําคญั เงือนไขทวัไป ขอ้ยกเวน้ 

และขอ้ตกลงคุม้ครองเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีไวใ้ห ้

 ในกรณีทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึง 

หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนันไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ  ซึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนนัๆ อาจจะได้

จูงใจใหบ้ริษทัเรียกเบียประกนัภยัสูงขึนหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสญัญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยันีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไว้

ในเอกสารตามวรรคหนึง 

2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลียนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

 กรมธรรมป์ระกนัภยันี รวมทงัขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั  การเปลียนแปลงขอ้ความใด  ๆใน

สญัญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3  การแจ้งชือผู้เอาประกนัภัย 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภัยจะตอ้งดาํเนินการแจ้งรายชือผูเ้อาประกันภยัและระยะเวลาการประกนัภัยให้บริษทัทราบก่อนการ

เดินทาง ในกรณีทีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีเป็นเหตุให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และถา้รายชือของผูเ้อา

ประกนัภยัไม่ตรงกบัความเป็นจริง หนา้ทีในการพิสูจน์เป็นของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะเริมไดรั้บความคุม้ครองตามวนัทีทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั (แลว้แต่

กรณี) โดยบริษทัจะออกตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยัเป็นรายบุคคลใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย เพือ

เป็นการรับรองว่าบุคคลเหล่านีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี เวน้แต่จะมีการตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอืน 

2.4  ระยะเวลาเอาประกนัภัย ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังของผูเ้อาประกนัภยัซึงเริมตน้และสินสุดภายในระยะเวลาซึงระบุไวด้งัต่อไปนี 

2.4.1 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายเทียว (Single Trip) 

ระยะเวลาทีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ใหเ้ริมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศภูมิลาํเนา 

2 ชวัโมงและดาํเนินต่อเนืองกนัไปจนกระทงัผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงทีอยู่อาศยัในประเทศภูมิลาํเนา หรือภายใน 2 ชวัโมง

นบัแต่กลบัถึงประเทศภูมิลาํเนา หรือจนกระทงัวนัสินสุดเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุ

ไวเ้ป็นอยา่งอืนในกรมธรรมป์ระกนัภยันี) 

2.4.2 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip)  

 เพอืคุม้ครองการเดินทางหลายครัง โดยให้มีระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.4.1  และระยะเวลาการเดินทางแต่

ละครงัสูงสุดไม่เกิน 180 วนั 

2.4.3 ในกรณทีีเป็นความคุ้มครองแบบรายปีพเิศษ (Special Annual Trip)  

 เพือคุม้ครองการเดินทางหลายครัง ซึงผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัเป็นผูจ้ัดการและดาํเนินการให้มีการเดินทางขึน โดยให้มี

ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.4.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังสูงสุดไม่เกิน 180 วนั 

  หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์การจีเครืองบิน การล่าชา้หรือขดัขอ้งของเครืองบินทีผูเ้อาประกนัภยัใชโ้ดยสาร ซึงทาํให้ผู ้

เอาประกันภยัไม่สามารถเดินทางกลบัไดภ้ายในกาํหนดวนักลบั กรมธรรมป์ระกนัภยันีจะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมัติ

จนกระทงัเดินทางกลบัถึงสถานทีอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยั 

2.5  การเปลยีนแปลงยานพาหนะในการเดนิทาง  ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมีความจาํเป็นตอ้งเปลียนยานพาหนะเดินทางในส่วนหนึงของการ

เดินทางทีคุม้ครองเนืองจากสาเหตุทีอยูน่อกเหนือความควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีจะ

ยงัคง มีผลบงัคบัใชอ้ยูเ่สมือนกบัไมไ่ดเ้ปลียนยานพาหนะ 

2.6  การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน 
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ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้

บริษทัทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไมช่กัชา้ ในกรณีทีมีการเสียชีวติตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้า

มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ

ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานหรือเอกสารตามทีระบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองแต่ขอ้ตกลงคุม้ครองใหแ้ก่

บริษทั ภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวโ้ดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอนัสมควรที

ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.7  การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล ประวติัการตรวจวินิจฉยั ผลการตรวจหอ้งปฏิบติัการ ผลการตรวจทางรังสี การ

ขอหลกัฐานเพิมเติมหรือผลการตรวจพิเศษทีเกียวขอ้งของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจาํเป็นกบัการประกนัภยันี และมีสิทธิทีจะขอตรวจ

ร่างกายผูเ้อาประกนัภยัโดยแพทยผ์ูเ้ชียวชาญอิสระทีบริษทัแต่งตงั รวมทงั ทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น และไม่เป็น

การขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีทีผูเ้อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย หรืออืนๆ ของผูเ้อา

ประกนัภยัเพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนนั บริษทัสามารถปฏิเสธการให ้ ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยันนัได ้

2.8  การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความ

เสียหายทีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวติบริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้ับประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทน และ/

หรือค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง

คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทงันีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัที

บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไมอ่าจจ่ายค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้

ดอกเบียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย ทงันีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระ 

2.9  การชําระเบียประกันภัยและการคืนเบียประกนัภัย 

2.9.1 เบียประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัทีโดยผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั  และกรมธรรมป์ระกนัภยัจะ

เริมมีผลบงัคบัตามวนัทีทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

2.9.2 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั

แลว้จะไมมี่การคืนเบียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติั วีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานทูต 

และผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเริมคุม้ครอง 

2.9.3 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) หรือแบบรายปีพิเศษ (Special Annual Trip) ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั หรือบริษทัต่างสามารถใชสิ้ทธิ ในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือนไขทีระบุไว ้ดงันี  

1)  บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยัฉบับนีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตามทีอยู่ครังสุดทา้ยทีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ใน

กรณีนีบริษทัจะคืนเบียประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบียประกนัภยัสาํหรับ

ระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

2)  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีได ้ โดยการแจง้ให้บริษัท

ทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิไดรั้บเบียประกนัภยัคืนหลงัจากหักเบียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยั

ฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบียประกนัภยัระยะสนัตามตารางทีระบุไวด้งัต่อไปนี 

ตารางอตัราเบยีประกนัภยัระยะสัน 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละของเบียประกนัภยัเตม็ปี 15 25 35 45 55 65 75 80 85 90 95 100 
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2.9.4 หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัว่าผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการโดยทุจริต เพือให้ตนเอง

หรือผูอื้นไดรั้บประโยชน์จากการประกนัภยันี บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันี ดว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวและ

ให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั สินผลบังคบัในทนัที ในกรณีนี บริษทัจะคืนเบียประกันภัยสําหรับปีกรมธรรม์

ประกนัภยันนั  ๆและภายหลงัจากการหกัจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัไดจ่้ายใหไ้ปแลว้สาํหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยั

นนั  ๆ(ถา้มี) ทงันี บริษทัจะไม่รับผิดสาํหรับการเรียกร้องจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาํดงักล่าวขา้งตน้ 

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือนไขในขอ้นี ไม่ว่าจะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็นการบอกเลิก ทงัฉบบัเท่านนั 

ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหนึงส่วนใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

2.10  การคํานวณเบียประกันภยัและการปรับปรุงเบยีประกนัภยั 

2.10.1 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายเทียว (Single Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกันภยัจะเริมตน้และสินสุดภายใน

ระยะเวลาประกันภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือใบรับรองการประกันภยั  บริษทัจะคาํนวณเบีย

ประกนัภยัตามจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีแทจ้ริง ตามทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกันภยัแจง้ให้บริษทัทราบ 

เมือเริมสัญญาประกนัภยั 

2.10.2 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตามทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกันภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั บริษทัจะคาํนวณเบียประกนัภยัตามจาํนวนผูเ้อาประกันภยัทีแทจ้ริง

ตามทีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบเมือเริมสัญญาประกนัภยั 

2.10.3 ในกรณีทีเป็นความคุม้ครองแบบรายปีพิเศษ (Special Annual Trip) ซึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยัเป็นผูจ้ดัการและ

ดาํเนินการใหมี้การเดินทางขึน โดยมีระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเป็นไปตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

บริษทัจะคาํนวณเบียประกนัภยัเบืองตน้โดยประมาณการจากจาํนวนเงิน เอาประกันภยัและจาํนวนผูเ้อาประกันภยัใน

ระยะเวลาหนึงปี และเมือสินสุดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะทาํการปรับปรุงเบียประกนัภยั โดยคาํนวณจากจาํนวนเงิน

เอาประกนัภยัและจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัทีแทจ้ริง 

 หากเบียประกนัภยัทีแทจ้ริงสูงกว่าเบียประกนัภยัประมาณการเมือตน้ปีสัญญาประกนัภยั บริษทัจะเรียกเก็บเบียประกนัภยัเพิม

ส่วนต่างของเบียประกนัภยัเบืองตน้ทีประมาณการไวก้บัเบียประกนัภยัทีแท้จริง หากเบียประกันภยัทีแท้จริงตาํกว่าเบียประกันภยั

เบืองตน้ทีประมาณการเมือตน้ปีสัญญาประกนัภยั บริษทัจะคืนเบียประกนัภยัส่วนเกินนนัใหก้บัผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.11  การรักษานอกประเทศไทย  บริษทัจะให้ความคุม้ครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทีเกิดขึน

อย่างกะทนัหนั และไม่สามารถคาดการณ์ไดร้ะหว่างอยู่ในต่างประเทศ จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควร ซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทย ์และ

มาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจริงแต่ไม่เกินจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/

หรือใบรับรองการประกนัภยั โดยจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บ และความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) จะถูกคาํนวณ

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามวนัทีทีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

2.12  การเข้ารับช่วงสิทธิ  ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีแลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิของผูเ้อา

ประกนัภยัเพือใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนทีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ ในการนีผู ้

เอาประกนัภยัจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆพร้อมดาํเนินการเท่าทีจาํเป็น เพือป้องกนัสิทธิทงัหลายเช่น

วา่นนัและจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นทีเสียหายต่อบริษทั 

2.13  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีทีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั

นีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนัน  โดย

วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและใหท้าํการวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.14  เงือนไขบังคับก่อน บริษทัจะไม่รับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี เวน้แต่ผูถ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้น

ตามสัญญาประกนัภยั และเงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.15  สกลุเงินตรา   เบียประกนัภยัและผลประโยชน์ต่าง  ๆทีพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย 
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หมวดที 3 ข้อยกเว้นทัวไป 

 การประกนัภยันีไม่คุ้มครองการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก  หรือสืบเนืองจากสาเหตุ

หรือทีเกดิขึนในเวลาดงัต่อไปนี 

3.1 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

3.2 ขณะทผีู้เอาประกันภัยปฏิบตัหิน้าทีเป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิาร ในสงคราม หรือปราบปราม 

3.3 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาต ิหรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกีารประกาศสงคราม

หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การ

รัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตกุารณ์ใดๆ ซึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอยัการศึก 

3.4 การก่อการร้าย 

3.5 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  อันเนืองมาจากการเผาไหม้ของ

เชือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ ซึงดาํเนินตดิต่อไปด้วยตวัเอง 

3.6 การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอืนใดทีอาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

3.7 ขณะทเีกดิขึน ณ ประเทศหรืออาณาเขตทียกเว้นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  ใบรับรองประกนัภยั 

และ/หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

3.8 ขณะทเีกิดขึนบริเวณแท่นขุดเจาะนํามัน หรือเหมืองใต้ดนิ 

หมวดที 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ภายใตข้อ้บงัคบั เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และ

เพือเป็นการตอบแทนเบียประกนัภยัทีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครอง 

เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองทีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และ/หรือใบรับรองการประกนัภยัเท่านนั 

TA1 

ข้อตกลงคุ้มครอง                                                                                      

ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอบัุติเหตุ 

คําจํากัดความเพมิเติม 

การสูญเสียอวัยวะ   หมายถึง  การถูกตดัออกจากร่างกายตงัแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพใน

การใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสินเชิง และมีขอ้บ่งชีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถ

กลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา   หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมี่ทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจาํ และอาชีพอืนๆ ได้

โดยสินเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง   การประกนัภยันีคุม้ครองการสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดย

อุบติัเหตุและทาํให้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง  ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิด

อุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บทีไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช

กรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนนัเมือใดก็ดี  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงันี 

1. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 

2. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง และการทุพพลภาพถาวรสินเชิงนันได้

เป็นไปติดต่อกนั ไม่น้อยกว่า 12เดือนนับแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งชีทางการแพทย์

ชดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

3. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตงัแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตงัแต่ขอ้เทา้  หรือสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

5. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และสายตาหนึงขา้ง 

6. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึงขา้ง 
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7. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ 

8. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

9. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านนั ตลอดระยะเวลาประกนัภยั  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน

สําหรับผลทีเกิดขึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีรวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรอง

ประกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนียงัไม่เต็มจาํนวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจน

สินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีเหลืออยูเ่ท่านนั 

 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐาน และการเรียกร้องค่าทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต 

การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอบัุตเิหตุ) 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ และ/หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่ง

เอกสาร หรือหลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะเนืองมาจากอบุติัเหตุ 

1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

1.2 ใบรายงานแพทยที์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ 

1.3 หนงัสือยืนยนัการเกิดอบุติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะเนืองมาจากอุบติัเหตุ

ขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย)์ 

1.4 สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

1.5 เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

2. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนืองจากเสียชีวิต 

 2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2.2 ใบมรณบตัร 

 2.3 สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 

 2.4 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ 

 2.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.6 สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

 2.8 หนังสือยืนยนัการเกิดอบุติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีการเสียชีวิตเนืองมาจากอุบติัเหตุ  ขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย)์ 

 2.9 เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

ข้อยกเว้นเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

สินเชิงเนืองจากอบุัติเหต)ุ 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก   หรือสืบเนืองจากสาเหตุ 

หรือทีเกิดขึนในเวลา ดังต่อไปนี 

1. การกระทําของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้ คาํว่า “ขณะอยู่

ภายใต้ฤทธิสุรา” นัน ในกรณทีีมกีารตรวจให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ ในเลือดตังแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป 

2. การได้รับเชือโรคปรสิต เว้นแต่การตดิเชือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวันํา ซึงเกดิจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบตัิเหตุ 

3. การแท้งบุตร 

4. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะทีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด  รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเกด็ ชก

มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวิต) ขณะกาํลังขึนหรือกาํลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน 

5. การบาดเจบ็ทเีกิดขนึขณะผู้เอาประกนัภยักาํลงัขึนหรือกาํลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผู้โดยสาร 

และมไิด้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

6. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับขี หรือปฏิบัติหน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 
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7. ขณะทผีู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

8. ขณะทผีู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมคีวามผิดสถานหนัก หรือขณะทีถูกจบักมุหรือหลบหนีการจบักุม 

9. ขณะทผีู้เอาประกันภยัขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

10. ขณะทผีู้เอาประกันภัยลงมือทํางานดังต่อไปนี ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่ง หรือช่างก่อสร้าง 

หรืองานทีเกียวกับ การติดตัง งานประกอบ บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครืองจักร เครืองใช้ไฟฟ้า หรือเครืองจักรไฮโดรลิก หรือ

ทํางานในสถานทีมีความเสียงสูง หรืองานใช้แรงงานอืนๆ ทังนีไม่รวมถึงงานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภท

การจดัการ หรืองานประกอบอาหาร 

TA2 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

คําจํากัดความเพมิเติม 

แพทย์แผนไทยโบราณ หมายถึง แพทยไ์ทยแผนโบราณทีไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย ในการรักษาโรคโดยสมุนไพรไทย ซึง

แพทย์ไทยแผนโบราณดังกล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกันภัย หุ้นส่วนธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือ

ตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือเป็นผูที้เกียวขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

แพทย์แผนจนีโบราณ   หมายถึง แพทยที์ไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรค โดยสมนุไพร โดยการฝังเขม็ และการจดั

กระดูก แพทยจี์นแผนโบราณดงักลา่ว จะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุน้ส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้ง หรือ

ตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือเป็นผูที้เกียวขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเงือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัหากผู ้

เอาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยทีเกิดขึนอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ไดซึ้งเกิดขึนใน

ระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ตอ้งได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย

สาํหรับค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควรซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตาม

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภยั และ/หรือใบรับรองการ

ประกนัภยัคืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีการบาดเจ็บเนืองจากประสบอุบติัเหตุในต่างประเทศ และจาํเป็นตอ้งรักษาโดยแพทยแ์ผน

ไทยโบราณ หรือแพทยแ์ผนจีนโบราณ ยกเวน้การแตก หรือหักของกระดูก บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายทีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจริง

สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อคนต่ออบุติัเหตุแต่ละครัง 

 ค่าใชจ้่ายทีคุม้ครอง มีดงัต่อไปนี 

 1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 

 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้ายในการแยกจดัเตรียม และ

วิเคราะห์เพือการใหโ้ลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยา ค่า

ตรวจวินิจฉยัโดยวธีิพิเศษอืนๆ รวมถึงค่าแพทยอ์่านผล ค่าใชจ่้ายในการใช ้ หรือใหบ้ริการอุปกรณ์ของใชแ้ละเครืองมือทางการแพทย์

นอกหอ้งผ่าตดั วสัดุสินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์1) ค่าหอ้งผ่าตดั และอุปกรณ์ในหอ้งผ่าตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษ

ระหว่างทีพกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยใน 

 3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาํหรับการเคลือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไป หรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย ์

 4. ค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่ 14 วนั 

 5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนัก  หรือห้องผูป่้วยเดียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารทีโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัให้

สาํหรับผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจาํวนั ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึง หรือทงัหมดจากบุคคลใด 

หรือแหล่งอืนใด บริษทัจะชดใชค่้ารักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนทีเกินกวา่จาํนวนทีเบิกคืนได ้

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การ

รักษาพยาบาลในต่างประเทศ) 
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 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. ใบรายงานแพทยที์ระบุอาการสําคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 

 3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จทีรับรองยอดเงินทีจ่าย

ไป เพือให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนทีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของ

รัฐ หรือสวสัดิการอืนใด หรือจากการประกนัภยัอืนมาแลว้ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสร็จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจาก

สวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอืนเพือเรียกร้อง ส่วนทีขาดจากบริษทั 

ข้อยกเว้นเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย ดงัต่อไปนี 

1. สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 

2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็นมาตงัแต่กาํเนิด 

3. การรักษาตัวเพือพกัผ่อน หรือเพืออนามัย การนวดเพอืสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดทีมิได้

เกยีวข้องกบัการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย 

4. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกยีวกบัจติ ประสาท ภาวะเครียด วกิลจริต รวมถึงการตดิสารเสพติด หรือโรคทางพนัธุกรรม 

5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

6. การรักษาใด ๆ ทีเกยีวกบัการตงัครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแท้งบุตร 

7. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครืองช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เครืองช่วยการพูด (Speech Device) 

เครืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

8. ค่าใช้จ่ายทีเกยีวกบัการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอบัุตเิหตุ  แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจดั

ฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม   หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาอนัจาํเป็นต่อการออก

เสียงตามธรรมชาตอินัเนืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

9. การบริการหรือการผ่าตัดเกยีวกบัการบาดเจบ็ หรือการเจ็บป่วยอนัเกดิขึนเพือหวังผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภยั 

10. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพือแก้ไขความบกพร่องของ

ร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ 

เพือให้อวยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดมิ 

11. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ทีเป็นผู้เอาประกนัภยัเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส   หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย 

12. การปลูกฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าภายหลงั การถูกสัตว์ทําร้าย และวัคซีนป้องกนั

บาดทะยัก ภายหลงัได้รับบาดเจบ็ 

13. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะทีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทีุกชนิด รวมถึงเจต็สกีด้วย แข่งสเกด็ ชก

มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวิต) ขณะกาํลังขึนหรือกาํลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน 

14. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะผู้เอาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกิดการทะเลาะววิาท 

15. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีมีความผดิสถานหนัก หรือขณะทีถูกจบักุมหรือหลบหนีการจบักุม 

16. การบาดเจ็บทเีกดิขึนของผู้เอาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพติด ให้โทษ  จนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะ

อยู่ภายใต้ฤทธิสุรา”  นัน ในกรณทีีมกีารตรวจให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตงัแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป 

17. การบาดเจบ็ทีเกดิขึนขณะผู้เอาประกนัภัยกําลงัขึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผู้โดยสาร 

และมไิด้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

18. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะผู้เอาประกนัภยักําลงัขับขี หรือปฏิบตัหิน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 
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TA3 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนืองทีเกดิขึนในประเทศไทย 

 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองถึงค่ารักษาพยาบาลทีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพือเป็นค่าบาํบดัรักษา หรือการติดตามอาการในประเทศ

ไทย สาํหรับการบาดเจบ็ หรือการเจ็บป่วยทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บขณะทีอยูใ่นต่างประเทศ โดยจาํกดัระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาล

ดงันี 

 1. กรณีผูเ้อาประกนัภยัไม่เคยรับการรักษาพยาบาลสาํหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยดงักล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อา

ประกนัภยัตอ้งขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 1 วนั นบัจากวนัทีเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาล

ต่อเนืองเช่นวา่นนัตอ้งไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัทีไดรั้บการรักษาพยาบาลเป็นครังแรกในประเทศไทย 

 ทงันี บริษทัจะชดใชเ้งินแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนเงินทีจ่ายจริง สูงสุดไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

 2. กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลตงัแต่อยูใ่นต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัมกีาํหนดเวลา 7 วนั นบัจากวนัที

เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย ทีจะรับการรักษาพยาบาลต่อเนืองในประเทศไทย หรือภายในกาํหนดเวลาทีระบุในแผนประกนัภยัที

เลือก แลว้แต่กรณีใดเกิดขึนก่อน 

 ทงันี บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควรซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาล ตามความจาํเป็นทาง

การแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

 ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหนึง หรือทงัหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอืนใด บริษทัจะชดใชค้่า

รักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนทีเกินกว่าจาํนวนทีเบิกคืนได ้แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุด  ทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั บริษทัจะชดใชเ้ฉพาะค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในประเทศไทย (ถา้มี) 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การ

รักษาพยาบาลต่อเนืองทีเกดิขึนในประเทศไทย) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. ใบรายงานแพทยที์ระบุอาการสาํคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 

 3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จทีรับรองยอดเงินที

จ่ายไป เพือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนทีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการ

ของรัฐ หรือสวสัดิการอืนใด หรือจากการประกนัภยัอืนมาแลว้ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งสาํเนาใบเสร็จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจาก

สวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอืนเพือเรียกร้อง ส่วนทีขาดจากบริษทั 

ข้อยกเว้นเพมิเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนืองทีเกดิขึนในประเทศไทย) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย ดงัต่อไปนี 

1. สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 

2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็นมาตงัแต่กาํเนิด 

3. การรักษาตัวเพือพกัผ่อน หรือเพืออนามัย การนวดเพือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดทีมิได้

เกยีวข้องกบัการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วย 

4. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกยีวกบัจติ ประสาท ภาวะเครียด วกิลจริต รวมถึงการตดิสารเสพติดหรือโรคทางพันธุกรรม 
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5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

6. การรักษาใด ๆ ทีเกยีวกบัการตงัครรภ์ รวมถงึการคลอดบุตร การแท้งบุตร 

7. การรักษาพยาบาลทีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบนั รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม

ธรรมชาตบํิาบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจดักระดูก (Chiropractic) 

8. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครืองช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เครืองช่วยการพูด (Speech Device) 

เครืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

9. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน 

การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาอนัจําเป็นต่อการออกเสียงตาม

ธรรมชาติอนัเนืองมาจากการรักษาฟันจากอุบตัิเหตุ 

10. การบริการหรือการผ่าตัดเกยีวกบัการบาดเจบ็ หรือการเจบ็ป่วยอนัเกดิขึนเพือหวังผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภยั 

11. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพือแก้ไขความบกพร่องของ

ร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจําเป็นต้องกระทําอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัิเหตุ 

เพือให้อวยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาทํางานได้อย่างเดมิ 

12. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกดิจากแพทย์ทีเป็นผู้เอาประกนัภยัเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภยั 

13. การปลูกฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าภายหลงัการถูกสัตว์ทําร้าย และวคัซีนป้องกนั

บาดทะยกั ภายหลงัได้รับบาดเจบ็ 

14. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะทีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ด ชกมวย 

โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึนหรือกําลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน 

15. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภยัเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 

16. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภยัก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะทีถูกจบักุมหรือหลบหนีการจบักมุ 

17. การบาดเจ็บทีเกิดขนึของผู้เอาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า  

“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา”  นนั ในกรณทีีมกีารตรวจให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตังแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป 

18. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภยักําลงัขึนหรือกาํลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุก

ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

19. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภยักําลงัขับขี หรือปฏิบัตหิน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 

 

 

TA8 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวั 

 

คําจํากัดความเพมิเติม 

กระเป๋าเดนิทาง หมายถึง กระเป๋าเดินทางส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํไป หรือซือเพิมเพือใชส่้วนตวัในระหว่างการ 

  เดินทาง รวมถึงทรัพยสิ์น เสือผา้และของใชส่้วนตวัในกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

ทรัพย์สินส่วนตวั หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํติดตวัไปดว้ยในการเดินทาง 

ของทีระลกึ หมายถึง สิงของทีเป็นสญัลกัษณ์ หรือเป็นทีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที หรือสิงต่างๆทีจาํหน่าย หรือให ้

  เป็นทีระลึก 

คู่  หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซึงมีลกัษณะเหมือนกนั หรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใชร่้วมกนั 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ และถุงใส่ไมก้อลฟ์ หรือรถลากถุงกอลฟ์ 

เครืองประดบั หมายถึง สิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ กาํไล ต่างหู จีและนาฬิกาทีสวมใส่เป็นเครืองประดบั 

  ตามร่างกาย 

สิงของมค่ีา หมายถึง เครืองประดบัทาํดว้ยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอืนๆ ผา้ขนสตัว ์นาฬิกา อญัมณี เพชร หรือหินมีค่า  
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  รวมถึงเครืองทอง เครืองเงินทงัปวง 

ผู้ขนส่ง   หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนาํทีไดรั้บอนุญาตประกอบการจากหน่วยงาน 

  ของรัฐบาลทีถูกตอ้งตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่งผูโ้ดยสารโดยมีค่าตอบแทน 

  ตามเสน้ทางทีไดก้าํหนดไวแ้น่นอนและเป็นเสน้ทางตามปกตินิยม 

การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนนัจะใชก้าํลงัประทุษร้ายเพือ 

 ก) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรพัยน์นัไป หรือ 

 ข) ใหย้ืนใหซึ้งทรัพยน์นั หรือ 

 ค) ยึดถือเอาทรัพยน์นัไว ้หรือ 

 ง) ปกปิดการกระทาํความผิดนนั หรือ 

 จ) ให้พน้จากการจบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระทาํความผิดตงัแต่ 3 คน ขึนไป 

 

ความคุ้มครอง 

 ในขณะทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี หากกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อา

ประกนัภยั เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์หนึงต่อไปนีในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 1. ขณะทีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นความควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม หรือบริษทัผู ้

ขนส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้หนา้ทีรับผิดชอบหรือ 

 2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอืนต่อผูเ้อา

ประกนัภยัเพือเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัและการสูญเสีย หรือความเสียหายนนั 

 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจในทอ้งทีทีเกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายภายใน 24 ชวัโมงนบัจาก 

ทีเกิดเหตุนนัการเรียกร้องใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนตอ้งมีสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ทีตาํรวจเช่นว่านนั 

 บริษทัจะชดใชใ้หส้าํหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ทีอยูภ่ายในกระเป๋าเดินทาง

ของผูเ้อาประกนัภยัในระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง หรือเมือกรมธรรมป์ระกนัภยันีสินสุดลงตามเวลาทีระบุไว ้แลว้แต่วา่เหตุการณ์

ใดจะเกิดขึนก่อน ซึงบริษทัจะชดใชใ้ห้ดงันี 

 1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญเสีย หรือความเสียหายของสิงของไม่เกินจาํนวนเงินต่อชิน คู่ หรือชุด ทงันีไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

 2. บริษทัอาจเห็นควรใหช้ดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม ในกรณีทีสิงของนนัๆ มี

อายุไม่เกิน 1 ปี 

 3. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึงบริษทัจะหกัค่าเสือมราคาเมือ

เป็นทียอมรับกนัว่ามีการสึกหรอ และเสือมราคาในกรณีทีสิงของนนัๆ มีอายุเกิน 1 ปี            

เงือนไขทัวไปและข้อกาํหนดเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋า

เดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว) 

 1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้การสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึนต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ หรือเจา้หน้าทีทีรับผิดชอบอากาศยาน เรือ 

หรือยานพาหนะทีผูเ้อาประกนัภยักาํลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐานการแจง้การสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนงัสือจากผูมี้อาํนาจ

ของยานพาหนะนนัๆ เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาํการดงักล่าวได ้เนืองจากเหตุจาํเป็น หรืออยู่ในเหตุการณ์ทีเกิดขึนและทีทาํใหผู้เ้อา

ประกนัภยัไมอ่าจจะแจง้ดงักล่าวได ้

 2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํการอนัสมควรทงัปวง เพือป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั และถา้หาก

ทรัพยสิ์นทีวา่นนัสูญหาย หรือเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ เจา้หนา้ทีโรงแรม บริษทัขนส่ง หรือผูมี้อาํนาจ

ของทีทาํการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 

 3. ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีแลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัเพือใชสิ้ทธิ

เรียกร้องต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนนีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ ในการนีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้
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ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าทีจาํเป็น เพือป้องกนัสิทธิทงัหลายเช่นว่านนัและจะตอ้งไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นทีเสียกายต่อบริษทั 

 4. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนทุกขนัตอน เพือใหก้ระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพยสิ์นส่วนตวัของ ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ

การดูแลตามสมควร 

 5. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบสาํหรับความเสียหายส่วนแรกต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆในจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยัของการสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง

และทุกๆ การสูญเสีย หรือความเสียหาย 

 การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึงสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ขอ้ตกลง

คุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง   หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอนั

เนืองจากภยัธรรมชาติ ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั (ถา้มี) ไดเ้พียงขอ้ตกลงคุม้ครอง

ใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึงเท่านนั 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การ

สูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวั) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. จดหมายรับรองความสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึนจากฝ่ายบริหารโรงแรม หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่ง กรณีการ

สูญเสีย หรือความเสียหายนนัอยู่ในความความคุมของพนักงานโรงแรม หรือบริษทัผูข้นส่ง 

 3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจทอ้งทีทีเกิดเหตุ 

 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ มีเหตุอนัสมควรทีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง หรือ

ทรัพย์สินส่วนตวั) 

 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง หรือ

ทรัพย์สินส่วนตวั อนัเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปน ี

1. การประกนัภยันีไม่คุ้มครองความรับผดิส่วนแรกตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั (ถ้าม)ี 

2. สัตว์ ยานพาหนะทีเดนิด้วยเครืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนันด้วย) รถจกัรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอืน

ใด สกหิีมะ โบราณวัตถุ เครืองประดบั สิงของมีค่า คอนแทคเลนส์ เก้าอีมีล้อสําหรับคนพกิาร ฟันปลอมขาแขนปลอม เหรียญ

กษาปณ์ หรือของทีระลกึ  

3. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีมสีาเหตุมาจากการสึกหรอ การเสือมสภาพทีละน้อย แมลงกดักิน สัตว์ทีชอบทําลายพืช ได้แก่ หนู 

การเสือมสภาพในตวัเอง หรือความเสียหายทีเกิดขึน เนืองจากผู้เอาประกนัภยัดําเนินการใดๆ เพือทําการซ่อมแซม การทําความ

สะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. กระเป๋าทีมลีกัษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าทีมีลกัษณะการใช้โดยทัวไปไม่ใช่อย่าง

กระเป๋าเดนิทาง เว้นแต่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง 

5. การสูญเสีย หรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเช่า หรือให้เช่า 

6. การยึดทรัพย์ หรือการกกักนัทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่ง สินค้าผดิกฎหมาย หรือกระทําการ

อืนใดทีขดัต่อกฎหมาย 

7.  การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทีได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน ได้แก่ ทรัพย์สินทีเอาประกันภยัภายใต้กรมธรรม์

ประกนัภยัอืน การได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้ขนส่ง หรือโรงแรม 
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8.  การสูญเสียกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกนัภัยทีส่งไปล่วงหน้า หรือของทีระลกึ และสิงของทีส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ 

โดยมไิด้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภยั 

9. การทีผู้ เอาประกนัภยัลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานทีสาธารณะ หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายทีเป็นผลมา

จากการละเลยของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตาม สมควรเพือความปลอดภัยของทรัพย์สินนัน 

10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า 

11. การสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูลทีบันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดสิก์บัตรบันทึกข้อมูลหรือสิงอืนใดในทํานองเดยีวกัน 

12. การสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินสด ธนบัตร พันธบัตร คูปอง แสตมป์ ตวัเงินทีโอนสิทธิได้ โฉนด หนังสือสัญญาหลักทรัพย์

ทุกประเภท การสูญหายของบัตรเครดติ หรือการเปลียนทดแทนบัตรเครดติ บัตรประจาํตัว และใบขับขี เอกสารเดนิทาง 

13. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

 

TA12 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดนิทาง 

 

ความคุ้มครอง 

 ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีมีผลบงัคบั การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองในกรณีการเดินทางล่าชา้ออกไปจากกาํหนดการ

เดินทางตามปกติตามทีระบุไวใ้นตารางการเดินทางเป็นเวลาอย่างนอ้ย 6 ชวัโมง ติดต่อกนั เนืองจากสภาพอากาศไม่อาํนวย เครือง

อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนดัหยดุงาน หรือการปฏิบตัิงานอนืโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะทีทาํให ้ไม่สามารถเดินทางได้

หรือเหตุอืนใดทีไม่ใช่ความรับผดิของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยัสาํหรับการล่าชา้ของยานพาหนะสาธารณะนนัทุกๆเวลา 6  ชวัโมงเต็มต่อเนือง

ของความล่าชา้ 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชย

ความล่าช้าในการเดนิทาง) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใหแ้ก่

บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 3. หนงัสือยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานหรือผูข้นส่งทีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยานหรือผูข้นส่งที

ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการเดินทางล่าชา้ 

 4. ตวัเครืองบิน และ BOARDING PASS และตวัเดินทางทงัหมดทีมี 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักลา่ว ไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ มีเหตุอนัสมควรทีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดนิทาง) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองความล่าช้าในการเดนิทาง อนัเกดิจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดงัต่อไปน ี 

1. การล่าช้าจากสาเหตุดงัต่อไปนี 

1.1 ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานตวักบัสายการบินภายในเวลาทีกําหนด 

1.2 การนัดหยดุงาน หรือหยุดปฏิบัตงิานโดยพนักงานของสายการบินหรือของท่าอากาศยาน ซึงเกิดขึนก่อนหรือขณะทีผู้เอา

ประกนัภยัขอเอาประกนัภยัการเดนิทางนี 

1.3 การล่าช้าทีเกิดขึนจากการยกเลกิบริการของผู้ขนส่งสาธารณะ โดยคําสังหรือคําแนะนําจากรัฐบาลประเทศนันๆ 

1.4 ความล่าช้าทีผู้ เอาประกนัภัยได้ทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 

2.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษทีผู้ เอาประกนัภัยได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ในการเดนิทางของผู้เอาประกนัภยั 
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3. จํานวนเงนิทีจ่ายไปนันสามารถจะเรียกคืนได้จากสายการบิน รถไฟสายต่างประเทศ หรือเรือเดนิทะเล 

4. ความเสียหายทีเกิดขึน ในกรณทีีผู้เอาประกนัภัยไม่ได้นําส่งหนังสือแจ้งจากสายการบิน บริษทัรถไฟหรือบริษัทเดนิเรือ หรือผู้แทน

จําหน่ายบัตรโดยสารหรือรายการท่องเทียวนัน ระบุถึงสาเหตุของการล่าช้า ระยะเวลาของการล่าช้าของสายการบิน ขบวนรถไฟ 

หรือเรือเดนิทะเล 

 

 

TA19 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

คําจํากัดความเพมิเติม 

บุคคลภายนอก  หมายถึง บุคคลใดๆ ซึงไม่ใช่ญาติทีพกัอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และหุ้นส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยั โดยบริษทัจะชดใชส้าํหรับการสูญเสีย หรือ

ความเสียหายของบุคคลภายนอกทีเกิดขึนในระยะเวลาการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ  โดยอบุติัเหตุ ซึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิด

ตามกฎหมายตามจาํนวนเงินทีสูญเสีย หรือเสียหายจริง ทงันี ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั สาํหรับ 

 1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บโดยอบุติัเหตุของบุคคลภายนอก 

 2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เงือนไขทัวไปและข้อกาํหนดเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) 

 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการตกลงชดใช ้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอืนผูเ้สียหาย หรือการ

กระทาํอนัก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดร้ับการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษทั 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความ

รับผดิต่อบุคคลภายนอก) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งทีทีเกิดเหตุ 

 3. ใบรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทาํให้ผูอื้นประสบอุบติัเหตุ 

  4. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยนัจากทางร้านคา้ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งซือของชินนนัๆ 

เนืองจากทาํใหข้องชินนนัเสียหาย 

 5. หมายศาล หรือคาํสัง หรือคาํบงัคบัของศาล (ถา้มี) 

 6. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 7. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

ข้อยกเว้นเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก อนัเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ 

ดงัต่อไปน ี

1. การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึงเป็นของผู้เอาประกันภยัเอง หรือทีอยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุมตาม

กฎหมายของผู้เอาประกนัภยั 

2. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกยีวกบัความรับผิด ซึงถือเอาสิทธิตามสัญญา 

3. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกยีวข้องกบัผู้เอาประกนัภัยซึงกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือการกระทําทีผิดกฎหมาย 

4. การมกีรรมสิทธิ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลือน ยานพาหนะทางนํา อากาศยาน อาวุธปืน หรือสัตว์เลยีง 

5. ความรับผดิทางการค้า หรือวชิาชีพ 
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6. การกระทําของสัตว์ทีอยู่ในความควบคุมดแูลของผู้เอาประกันภยั หรือทรัพย์สินทีผู้เอาประกนัภยัเป็นเจ้าของควบคุมดูแล 

7. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดอีาญา 

8. ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลล ี

9. ค่าเสียหายทีกําหนดขนึเพือลงโทษเป็นตวัอย่าง หรือค่าเสียหายทวคูีณ 

 

TA20 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลือนย้ายกลบัประเทศภูมลิาํเนา 

ความคุ้มครอง 

 การประกันภยันีให้ความคุม้ครองผลประโยชน์เมือ ผูเ้อาประกนัภัยไดรั้บบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในระหว่าง การเดินทางและ

จาํเป็นตอ้งเคลือนยา้ยผูเ้อาประกันภัยดว้ยวิธีทีเหมาะสมกับความจาํเป็นตามความเห็น หรือคาํแนะนําของ บริษทั AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. หรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เพือใหก้ารรักษาทางการแพทยที์เหมาะสม 

หรือเพือนําผูเ้อาประกันภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา บริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลือนยา้ยดงักล่าวโดยตรงให้แก่ บริษทั AWP 

Services (Thailand) Co.,Ltd. 

 วิธีของการเคลือนยา้ยเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนี บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. หรือตวัแทนผูม้ีอาํนาจของ 

บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. จะตดัสินใจและกาํหนดเกียวกบัวิธีการ รูปแบบของการเคลือนยา้ยและจุดหมายปลายทาง 

ซึงอาจรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธีการขนส่งอย่างอืนทีเหมาะสม และอยูบ่น

พืนฐานของการรักษาพยาบาลทีจาํเป็น  

 ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายทีกาํหนดนีเป็นค่าใชจ่้ายสําหรับการบริการซึงกาํหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดย บริษทั AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. สาํหรับการขนส่ง หรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ทีเกิดขึนตามความจาํเป็น ซึงเป็น

ผลจากการเคลือนยา้ยเพือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามทีไดร้ะบุไวใ้นทีนี 

การส่งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การ

เคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลือนย้ายกลบัประเทศภูมลิาํเนา) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. ใหผู้เ้อาประกนัภยั หรือผูที้เกียวขอ้งรีบแจง้บริษทั หรือ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 3. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บในถินทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรติดต่อแพทยท์อ้งถิน เพือทาํการรักษาพยาบาลเบืองตน้ 

(First Aid) หลงัจากนนัทาง บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. จะเป็นผูพิ้จารณาวิธีในการเคลือนยา้ยและประสานงานกบั

แพทยส์าํหรับการรักษาในขนัต่อไป 

 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

ข้อยกเว้นเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ

เคลือนย้ายกลบัประเทศภูมลิาํเนา) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้าย

กลับประเทศภมูิลาํเนา อนัเกิดจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี 

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทังปวงทผีู้เอาประกนัภัยไม่ต้องรับผดิชอบทีจะจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตาราง

การเดนิทางอยู่แล้ว 

2. ค่าใช้จ่ายทีเกยีวกบัการบริการใดๆ ทไีม่ได้รับการอนุมัตแิละจัดการโดย บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. หรือผู้แทนผู้มี

อํานาจของ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.  เว้นแต่ว่า ผู้เอาประกันภยั หรือผู้ร่วมเดนิทางของผู้เอาประกนัภัยไม่

สามารถแจ้งต่อ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. และมเีหตุผลอนัสมควรสําหรับค่าใช้จ่ายเกินสมควรทีเกดิขึนและไม่

สามารถควบคุมได้   ในระหว่าง การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใดทีหนงึ  ในกรณนีี บริษทัสงวนสิทธิในการชดใช้เงินทีผู้เอา



 

18/35 
 

ประกนัภยัได้สํารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายทีเกดิขึนสําหรับการบริการทังหลายเหล่านันเป็นไปตามค่าใช้จ่าย

เช่นเดียวกนั ในสภาวการณ์เช่นนันที บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. กาํหนด และมีจํานวนเงนิสูงสุดไม่เกนิจํานวน

เงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

3. สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 

4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือไวรัส HIV และโรคอืนๆ ทีสัมพันธ์กบัโรคเอดส์ 

5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

TA21 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศภูมิลําเนา 

ความคุ้มครอง 

 การประกันภยันีให้ความคุม้ครองเมือผูเ้อาประกันภัยไดรั้บการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกันภยั ทีเกิดขึนใน

ระยะเวลาการเดินทาง และทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนันับจากวนัทีเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน บริษทั AWP 

Services (Thailand) Co.,Ltd. หรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. จะดาํเนินการจดัเตรียมการนาํศพ 

หรืออฐิัของผูเ้อาประกันภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา โดยบริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนสําหรับการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศ

ภูมิลาํเนาโดยตรง ให้แก่ บริษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ตามจาํนวนเงินทีต้องจ่ายจริง ทงันี ไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัสูงสุดทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัที

ไดมี้การสํารองจ่ายไปก่อน บริษทัจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั ตามจาํนวนค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงสําหรับการ

บริการต่างๆ  และการเตรียมการของผูจ้ดัการศพ (สัปเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ใน

ลกัษณะเดียวกนัทีไดด้าํเนินการไปแลว้ 

การส่งเอกสารหรือหลักฐาน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศภูมลิาํเนา) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูร้ับประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐานใหแ้ก่

บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. ใบมรณบตัร 

 3. สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 

 4. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ 

 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 

 6. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 7. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

 8.ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้ายในการทาํศพ และค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นในการจดัการเกียวกบัศพ 

 9. หลกัฐานอืนๆ ทีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

ข้อยกเว้นเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศภูมิลําเนา) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศภูมิลําเนา  อนัเกดิจาก หรือ

สืบเนืองจากสาเหตุ ดงัต่อไปน ี

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทังปวงทีบุคคลอืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีรวมอยู่ใน

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางแล้ว ซึงบุคคลผู้จัดการเดนิทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 

2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพือการขนส่งศพของผู้เอาประกันภยัซึงไม่ได้รับการอนุมัต ิและจัดเตรียมการโดย บริษัท AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. 

3. สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 

4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชือไวรัส HIV และโรคอืนๆ ทีสัมพันธ์กบัโรคเอดส์ 

5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์   



 

Muang Thai Happy Trip (Special Travel Abroad Insurance) (Sell through electronic channel (Online)) 

In reliance upon the statements that are contained in the insurance application which is an integral part of this Policy, and in 

consideration of the premium paid by the Insured subject to the general terms and conditions, exclusions, insuring agreements and 

attachments of this insurance Policy, the Company agrees with the Insured as follows: 

Section 1: Definitions  

1.1 Company means Muang Thai Insurance Public Company Limited 

1.2 Policy means Policy schedule, general condition, terms and conditions, exclusions, insuring 

agreements, attachments, endorsements, summary documents showing the 

material contents under this Policy, which are all regarded as being part of the 

insurance contract. 

1.3 Policyholder means Private individual or legal entity named as the policyholder on schedule which 

provided for insured-s benefit. 

1.4 Insured means The person named as the Insured in this schedule and/or attachments, and under 

coverage of this Policy. 

1.5 Accident means An event which happens suddenly due to an external cause and gives rise to a 

result which is not intended or anticipated by the Insured. 

1.6 Injury   means Bodily injury directly resulting from an Accident that happens solely and 

independently from other causes. 

1.7 Sickness means A symptom, irregularity, illness, or disease contracted by the Insured. 

1.8 Deductible means A deductible is the amount of a claim which has to be borne by the Insured. 

1.9 Physician means A person who graduated with a degree in Medical Sciences and is legally 

registered with the Medical Council to perform as a medical professional in the 

locality in which medical services or surgeries are provided. A Physician shall not 

be: the Insured, or legal spouse or child of the Insured. 

1.10 Nurse means A person who is legally licensed to engage in the nursing profession. 

1.11 Inpatient means A person who is required to receive medical treatment in a Hospital and registered 

as an Inpatient by diagnosis and advice of the Physician based on indication of 

Medical Standards for treatment of such Injury or Sickness. 

1.12 Outpatient  means A person who receives medical services in an Outpatient department or emergency 

room of a Hospital, Medical Facility or Clinic, for a condition which by diagnosis 

and indication of the Medical Standards does not need to be admitted as an 

Inpatient. 

1.13 Hospital means Any medical facility that provides medical services, can accommodate overnight 

patients, has an adequate number of medical personnel and facilities and a 

complete range of services, particularly a major operating room, and is registered 

as a Hospital in accordance with the law on medical facilities in that locality. 

1.14 Medical Facility   means Any medical facility that provides medical services, can accommodate overnight 

patients, and is permitted to be registered as a Medical Facility in accordance with 

the law in that locality. 

1.15 Clinic means A modern medical facility that is permitted by law to provide medical treatment and 

diagnoses by Physicians, but cannot accommodate overnight patients. 

1.16 Medical Standards   means International rules or practices of modern medical providers for creating suitable 
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treatment plans that are based on Medical Necessity and appropriateness, taking into 

account the conclusions drawn from the Injury or Sickness record, medical findings, 

diagnosis results and other pertinent information (if any). 

1.17 Medical Necessity   means medical services provided under the following conditions: 

(1) The services correspond with the diagnosis, and the treatment is consistent   

with the treated person’s Injury or Sickness; 

(2) There are clear medical indications based on current Medical Standards; 

(3) The services must not be solely for the convenience of the treated person or his 

or her family or the treatment provider; and 

(4) The services must be medical services provided in accordance with Medical 

Standards and suitable for caring for the patient based on the patient’s needs in 

light of the Injury or Sickness. 

1.18 Necessary and Reasonable 

Expenses   

means Medical treatment costs and/or other expenses that correspond to the amounts 

normally charged to general patients for similar services by the Hospital, Medical 

Facility or Clinic where the Insured has been treated. 

1.19 Pre-existing condition means Any disease (including complications), symptom or abnormality of the Insured 

occurring within 24 months preceding the effective date of coverage of this Policy 

with sufficient indication for a general person to seek for diagnosis, care or 

treatment, or for which a Physician shall provide diagnosis, care or treatment. 

For the annual Policy, Pre-existing Conditions shall mean the medical condition 

for which indemnity was claimed by the Insured during his or her previous trip, or 

the medical condition in which treatment or diagnosis was sought by the Insured 

within a 12-month period before his or her trip. Such conditions shall be regarded 

as Pre-existing Conditions of the next trip. 

1.20 AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome which is caused by HIV virus infection, 

and shall include opportunistic infection, Malignant Neoplasm, infections or any 

Sickness that reveals an HIV (Human Immunodeficiency Virus) positive blood 

test result. Opportunistic infection shall include, but is not limited to, 

Pneumocystis Carinii Pneumonia, Organism of Chronic Enteritis, virus, and/or 

Disseminated Fungi Infection. Malignant Neoplasm shall include Kaposi’s 

sarcoma, Central Nervous System Lymphoma, and/or other severe disease which 

is presently known to be a symptom of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 

or which causes sudden death, Sickness, or disability to infected persons. 

AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency Virus), Encephalopathy 

Dementia, and outbreak of virus. 

1.21 Policy Year  means The period of one year commencing on the effective date of the Policy or 

commencing on the anniversary of the Policy year. 

1.22 Terrorism means Any action using force or violence and/or involving threat by any person or group 

of persons regardless of whether such action is taken alone, on behalf of, or in 

relation to any organization or government with an aim for results involving 

politics, religions or cults, or similar purposes, and to cause the government and/or 

the public or any part thereof to be in panic. 
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1.23 Authorized Company   means A company or juristic person or representative of the Company who is solely 

authorized by the Company to provide service and assistance to the Insured as 

stated on schedule of the policy which is issued by the Company before traveling. 

1.24 Airplane means Airplane and/or aircraft that has fixed wings provides services and operates under 

commercial airline excluding helicopter. The license is registered legally for 

transporting passengers. 

1.25 Vehicle means 1. Airplane and/or aircraft that has fixed wings provides services and operates 

under commercial airline. The license is registered legally for transporting 

passengers including selling tickets and traveling according to a schedule. 

2. Helicopter that provides services and operates under commercial airline with 

legal license registered for transporting passengers including selling tickets and 

traveling according to a schedule between widely known and acceptable airport 

or airport for the helicopter which is registered under the law. 

1.26 Public Conveyance   means Any regularly scheduled type of transportation provided and operated by a duly 

licensed carrier with the aim for the local public to use as means to travel, and 

recognized by the country (e.g. bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram or 

subway). This would exclude all types of transportation that are chartered or 

arranged as part of a tour even if the services are regularly scheduled. 

1.27 Public Building   means Buildings either public or private owned, which is open for public access during 

specified hours with or without charges. 

1.28 Public Place means Any place to which the general public has access, for example (but not limited to) 

airports, shops, restaurants, hotel foyers, public parks, beaches, golf courses, 

driving ranges, public buildings and the like. 

1.29 Country of Residence means The country of which the insured is a citizen or the country where the insured 

permanently reside. 

1.30 Overseas Trip means A trip taken outside the country of residence of the Insured. 

Section 2: General Terms and Conditions  

2.1 Insurance Contract 

 This insurance contract arises from the fact that the Company relies upon the statements of the Insured in the insurance 

application as well as additional declarations (if any) that the Insured has signed in evidence of his or her acceptance of the 

insurance contract, this Policy and summary documents, general conditions, exclusions and insuring agreements of the material 

contents of which are issued by the Company. 

 In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations mentioned in paragraph one, or knowingly 

conceals relevant facts which, if made known to the Company, might motivate the Company to demand a higher premium or refuse 

to execute the insurance contract, this insurance contract shall become void in accordance with section 865 of the Civil and 

Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate the insurance contract. 

 The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations made in the documents in 

accordance with paragraph one.  

2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract 

 This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of the insurance contract. Any change 

of wording in the insurance contract must be approved by the Company and recorded in the Policy or attachments before such 

change becomes valid.  
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2.3 Submission of the insured’s name 

The policyholder shall submit the insureds’ names and period of insurance to the Company before the trip starts. In case loss or 

damage occurs and causes claim, if the insureds’ names submitted are not in line with the actual names appeared, the policyholder 

and/or the insured shall be responsible to prove such case. 

The insured will be covered on the date specified in the policy schedule or certificate of insurance (as the case maybe) The 

Company will issue the policy or certificate of insurance to each insured individually in order to assure that t he insured will receive 

coverage according to this policy, unless agreed otherwise. 

2.4 Period of Insurance 

 Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of insurance: 

 2.4.1 Single Trip 

 The coverage starts two hours prior to the departure from Country of Residence and continues until the Insured travels back 

to his or her Country of Residence, or for two hours upon arrival to Country of Residence, or until the expiry date of the period 

of insurance, whichever is earlier (unless specified otherwise in this Policy). 

 2.4.2 Annual Trip 

 The coverage to cover multiple trips: the coverage for each trip starts and ends as mentioned in 2.4.1, subject to the 

maximum duration of journey for each trip not exceeding 180 days. 

 2.4.3  Special Annual Trip 

 The coverage to cover multiple trips:  The policyholder is a person who arranges and carries out the trip. the coverage for 

each trip starts and ends as mentioned in 2.4.1, subject to the maximum duration of journey for each trip not exceeding 180 days. 

  In case of medical emergency, hijack, delay transfer or inoperative plane that make the insured delay his travel back on 

planed schedule, the insurance policy will automatically extend the coverage till his journey back to his residence. 

2.5  Change of vehicle during trip 

 If the insured needs to change the vehicle during the trip caused by uncontrollable factor, the coverage is still effective as if 

there is no change. 

2.6  Claim and notification of claim and/or indemnification 

The policyholder and/or insured, beneficiary or representative of such person as the case may be shall notify the Company of 

any loss or damage without delay. 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.  

In requesting claim and/or compensation, the policyholder and/or insured, beneficiary or representative of such person as the case may be shall 

provide, at his own expense, evidence or document stated under the insuring agreement to the Company within stipulated time. 

If the policyholder, insured, beneficiary or representative cannot inform the company of the peril, the covered person should 

have the provable appropriate reasons for the inability to inform the company and the effort to do so as soon as possible. 

2.7  Medical Examination  

The Company has the right to medically examine the covered person who is claiming benefit under this policy and has the right 

to conduct an autopsy, within the limits of the law, in case of death, and the expense incurred will be paid by the Company. 

The Company has the right to examine the Insured’s medical record and diagnosis records as may be necessary for this insurance. 

The Company also has the right to conduct an autopsy, if necessary and not contrary to the law, at the Company’s expense. 

If the Insured does not allow the Company to investigate his claim or give permission to access his medical record or diagnosis, 

the Company reserves the right not to pay such claims. 

2.8  Compensation Payment 

 The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the Company has received a complete and 

correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for death will be paid to the beneficiary while other types of 
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compensation will be paid to the Insured. If there is a reasonable doubt that the aforesaid claim was not made in accordance with 

the insuring agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be extended if 

necessary but in no event shall this period last more than 90 days from the date on which all documents are received by the Company. 

 If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable to pay interest at 15 percent per 

annum of the amount due accrued from the due date of the compensation.  

2.9  Payment of Premium and Premium Refund 

2.9.1 Premium will be due immediately which shall be paid by the policyholder and/or the insured, and the policy will be 

effective on the date stated on the policy schedule and/or certificate of insurance 

2.9.2 Single trip coverage:  If the cancellation of the policy is made after assurance of the policy, premium will not be refunded, 

unless the insured is not granted the VISA. The insured shall provide the Company evidence issued by the Embassy and 

inform the Company before the effective date of coverage.  

2.9.3 For annual trip or Special Annual Trip, the Insured or the Company may exercise the right to cancel the Policy under the 

following conditions. 

1) The Company may cancel this Policy by giving written notice no less than 15 days in advance by registered mail to the 

Insured at the last known address as declared to the Company. The Company will refund the premium to the Insured 

after deducting a partial premium for the effective period of this Policy on a pro-rata basis. 

2) The Insured may cancel this Policy by giving written notice to the Company and may be entitled to premium refund 

after a partial premium for the effective period of this Policy has been deducted based on a short period premium rate 

under following schedule. 

Short Period Premium Schedule 

Period of insurance (not over/month) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Percent of annual premium 15 25 35 45 55 65 75 80 85 90 95 100 

2.9.4 If there is any evidence for the Company identifying that the policyholder or insured commits dishonest act that benefits 

him or other persons according to the coverage of this policy, the Company has the right to cancel this policy via written 

notice and the coverage of this policy expires immediately, in which case the Company shall refund the premium of the 

policy for such policy year after deducting claim amount paid by the Company for such policy year (if any) The Company 

shall not be liable for any claim arises from aforementioned act.  

 Cancellation of this insurance policy under this condition, regardless of the cancellation is made by either parties, must be 

for the entire policy. Cancel some parts of the policy during policy year is not allowed.   

2.10 Premium Calculation and Adjustment  

2.10.1 Single trip: The insurance is effective and expired according to period of insurance stated in the policy or certificate of 

insurance. The Company will calculate premium based on actual number of the insured which is submitted to the 

Company by the policyholder or insured on the date that the policy is effective.  

2.10.2 Annual trip: The period of insurance is annual as stated in the policy or certificate of insurance. The Company will 

calculate premium based on actual number of the insured which is submitted to the Company by the policyholder or 

insured on the date that the policy is effective.  

2.10.3 Special annual trip: The trip which is arranged by the policyholder. The period of insurance is as stated in the policy or 

certificate of insurance. The Company will calculate preliminary premium based on sum insured and numbers of the 

insured for 1 year. At the end of period of insurance, the Company will adjust the premium by calculating based on sum 

insured and actual numbers of the insured. 
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In case actual premium is higher than the amount the Company had previously estimated at the start date of policy year, the 

Company will collect additional premium which is the difference between preliminary premium and actual premium. If the actual 

premium is lower than preliminary premium, the Company will refund the different amount to the policyholder.  

2.11  Medical Treatment Received Outside Thailand  

The Company will cover the medical treatment provided outside Thailand only for injury or illness which arises immediately 

or unpredictably during the trip overseas. Such injury or illness causes the insured to receive medical treatment as an in-patient. The 

Company will pay the compensation for expenses, as necessary and reasonable, which arises from medical treatment according to 

medical necessity and standard per actual cost but not exceeding the sum insured stated in the schedule and/or certificate of 

insurance. The sum insured received by the insured and deductible (if any) will be calculated based on the currency exchange rate 

of the date stated on the receipt of medical treatment. 

2.12  Subrogation 

If the Company becomes liable for any payment under this policy, the Company will be subrogated to all rights of the Insured 

against person or organization which is responsible for such loss, and the Insured will execute all documents or actions necessary to 

protect the rights. The Insured shall not take any action that will lose such rights after the loss.   

2.13  Dispute Resolution by Arbitration 

 In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to claim under the Policy and the 

Company, if that person wishes to settle the dispute by way of arbitration, the Company shall comply and allow the case to be 

decided by an arbitrator according to the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration.  

2.14  Conditions Precedent 

The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the Insured, the beneficiary, or the representative of 

the said person, as the case may be, has fully complied with the insurance contract and the conditions of the Policy. 

2.15  Currency  

Premium and benefit payable under this Policy will be paid in Thai Baht.  

Section 3: General Exclusions 

 This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of the following causes or which 

occurs at the times as follows. 

3.1 Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury. 

3.2 While the Insured as a soldier, police, or a volunteer and participates in war or crime suppression 

3.3 War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or not), civil war, uprising, 

insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, proclamations of martial law, or any events which 

lead to the proclamation or maintenance of martial law. 

3.4 Terrorism 

3.5 Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion of nuclear fuel or any 

process of self-sustaining nuclear fission/fusion. 

3.6 Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause an explosion in a nuclear process. 

3.7 At any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the attachment (if any). 

3.8 At oil rig platform or underground mine 

Section 4: Insuring Agreement 

Subject to the rules, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions, and attachments of the Policy, and in 

consideration for the premium paid by the Insured, the Company agrees to provide coverage only as specified in the following schedule. 
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TA1 

Insuring Agreement  

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit 

Additional Definitions 

Dismemberment means The cutting of a wrist or ankle from the body, and shall include total loss of usability of the 

aforesaid organ, and there is a clear medical indication that it will never be able to function again. 

Loss of Sight means Total blindness that is incurable. 

Total Permanent 

Disability 

means Disability to the extent of permanent inability to perform any function in a full-time job or any 

other occupation. 

Coverage  

This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an Accident, which causes death, 

dismemberment, loss of vision or permanent disability to the Insured within 180 days from the date of Accident; or Injury for which 

continuous treatment as an Inpatient in a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which subsequently causes 

death at any time. The Company shall pay the following compensation. 

1. 100%  of the sum insured In case of death. 

2. 100%  of the sum insured In case of permanent disability which must continue for not less than 12 months from the date of 

Accident, or there is a clear medical indication that the Insured has become permanently disabled. 

3. 100%  of the sum insured For both hands from wrists, both feet from ankles, or sight of both eyes. 

4. 100%  of the sum insured For one hand from the wrist and one foot from the ankle. 

5. 100%  of the sum insured For one hand from the wrist and sight of one eye. 

6. 100%  of the sum insured For one foot from the ankle and sight of one eye. 

7. 60%  of the sum insured For one hand from the wrist. 

8. 60%  of the sum insured For one foot from the ankle. 

9. 60%  of the sum insured For sight of one eye. 

 The Company shall pay compensation in accordance with this clause only for one maximum item throughout the period of 

insurance. The Company shall compensate the consequence arising in accordance with this insuring agreement in aggregate not 

exceeding the amount specified in the schedule. If the Company has not compensated the full sum insured, the Company shall 

continue to provide coverage until the expiry of the period of insurance only in the amount of the remaining sum insured.  

Additional documents and evidence for claim (only apply to Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent 

Disability from Accident Benefit) 

The policy holder, insured or beneficiary or representative shall, at his or her expense, submit the following evidence to the 

Company within 30 days from the date on which the Physician concludes that the Insured suffers permanent disability or 

dismemberment. 

1.  Claim for benefit in case of total permanent disability or dismemberment resulting from an Accident  

1.1 Claim form as prescribed by the Company 

1.2 Physician’s report indicating the permanent disability or dismemberment 

1.3 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of permanent disability or dismemberment from an Accident 

when being on a commercial airplane) 

1.4 Copy of the Insured’s passport 

1.5 Documents or evidence according to the company required (if any) 

2.  Claim for compensation in case loss of life 

2.1 Claim form as prescribed by the Company 
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2.2 Death certificate  

2.3 Copy of autopsy report 

2.4 Copy of police report 

2.5 Copies of ID card and house registration of the Insured with the wording "Deceased" thereon 

2.6 Copy of the Insured’s passport or travel evidence  

2.7 Copies of ID card and house registration of the beneficiary  

2.8 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of death from an Accident when being on a commercial airplane) 

2.9 Documents or evidence according to the company required (if any) 

 

Exclusions (only apply to Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover any Injury, loss, or damage arising from or as a result 

of, or occurring during: 

1. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of alcohol, addictive substance, or 

narcotics to the extent of being unable to control one’s mind.  

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol level of 150 milligram 

percent and over. 

2. Infectious parasite, with an exception of infection of tetanus or rabies from a wound suffered as the result of an Accident. 

3. Miscarriage 

4. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, 

parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot air balloon, or gliding. 

5. While the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying passengers or does not 

operate as a commercial aircraft. 

6. While the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline. 

7. While the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

8. While the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping arrest. 

9. While riding or as a passenger on motorcycle. 

10. While the Insured is working as a plumber, electrician, mechanic, carpenter, painter, decorator or building contractor; 

working related to installation, assembly, maintenance or repair of machinery, electric appliance or hydraulic 

machinery; or working in a high-risk location or other labour work, exclusive of work related to management, 

supervision, sale, or food management and preparation. 

 

TA2 

Insuring Agreement  

Overseas Medical Expenses Benefit 

Additional Definitions 

Thai Traditional 

Physician 

means A Thai Traditional Physician legally licensed for providing treatment with Thai herbs. The Thai 

Traditional Physician shall not be the Insured, business partner, employer, employee or agent of 

the Insured, or a person related in any way to the Insured. 

Chinese Traditional 

Physician 

means Physician legally licensed for providing treatment with herbs, acupuncture and chiropractic. The 

Chinese Traditional Physician shall not be the Insured, business partner, employer, employee or 

agent of the Insured, or a person related in any way to the Insured. 

Coverage 
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During the validity of the Policy, subject to the coverage benefit conditions of the Policy, if the Insured is injured from an 

Accident or has a sudden or unanticipated Sickness during the period of insurance, causing the Insured to receive medical treatment 

whether as an Inpatient or Outpatient, the Company shall reimburse the Insured the Necessary and Reasonable Expenses incurred 

from medical treatment based on Medical Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more than the sum 

insured specified in the insurance schedule.  

In case of Injury due to Accident overseas which requires treatment by a Thai Traditional Physician or Chinese Traditional 

Physician, exclusive of bone fracture or broken bone, the Company shall reimburse the Insured the expenses paid by the Insured at the 

maximum not exceeding Baht 1,500 per person per accident.  

The covered expenses are as follows.  

1.  Physician fees.  

2.  Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the separation, preparation or 

analysis of blood or blood components, laboratory tests and pathology fees, radiology diagnosis, other special diagnostic 

methods, including Physician’s reading fee, expenses related to the use or provision of services, medical tools and 

equipment outside the operating room, medical consumables (medical supplies 1), operating room fees and equipment, 

excluding cost of hiring a special Nurse while in a Hospital or a Medical Facility as an Inpatient.  

3.  Ambulance fee in case of emergency, to transport the Insured to or from a Hospital or a Medical Facility for Medical Necessity.  

4.  Take home drugs for Medical Necessity, but not for more than 14 days.  

5.  Cost for an ICU room or standard single room plus meals provided for the patient by the Hospital or Medical Facility, 

and daily nursing service fee.  

 In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or source, the Company will 

reimburse the Insured the medical expenses only for the amount exceeding the amount that may be claimed.  

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Overseas Medical Expenses Benefit Agreement) 

 For claim for cost of medical treatment, The policy holder, insured or beneficiary or representative shall, at his or her 

expense, submit the following evidence to the Company within 30 days from the date on which the Insured is discharged from the 

Hospital, Medical Facility or Clinic.  

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2.  Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment. 

3.  Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt. 

4.  Copy of the Insured’s passport or travel evidence. 

5.  Documents or evidence according to the company required (if any). 

 The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts that certify the amount 

paid to the Insured to further claim the remaining amount from another insurer. If the Insured has been indemnified by government 

welfare, other welfare, or other insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid by government 

welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company.  

Exclusions (only apply to the Overseas Medical Expenses Benefit Agreement) 

 The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses. 

1. Pre-existing Conditions. 

2. Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily checkups, other treatment costs 

unrelated to the Injury or Sickness. 

4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including narcotic addiction, or genetic disorder. 

5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD). 
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6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemaker. 

8. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not include the expense for dental 

reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, filling, dentures, or expenses for treatment necessary for 

natural phonation due to dental treatment after an Accident. 

9. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy. 

10. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or treatment to remedy bodily 

deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence of an Accident to reconstruct or restore the 

function of an organ. 

11. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother, spouse, or child of the Insured. 

12. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after being injured by an animal 

and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

13. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, 

parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot air balloon, or gliding. 

14. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

15. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping arrest. 

16. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of alcohol, addictive substance, or 

narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol level of 150 milligram percent and over. 

17. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying passengers or does not 

operate as a commercial aircraft. 

18. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline. 

 

TA3 

Insuring Agreement  

Continued Medical Treatment in Thailand 

Coverage 

 This insurance covers Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical treatment based on Medical Necessity and 

Medical Standards for medical treatment or follow up in Thailand if the Insured is injured from an Accident or has a sudden or 

unanticipated Sickness while abroad during the period of insurance. Duration of receiving medical treatment is defined as follow 

 1.In case that Insured never receives any medical treatment from stated injury or sickness from abroad before, the insured 

must recieve medical treatment in Thailand within 1 day counting from the arriving day to Thailand  and get continued medical 

treatment at most 7 days counting from the first day receiving medical treatment in Thailand. 

 Company will pay to the insured at actual medial expense but not exceed sum insured specified in the insurance schedule 

and/or certificate 

 2.In case that Insured get medical treatment from abroad, insured has 7 days counting from the arriving day to Thailand to 

receive continues medical treatment in Thailand or within specified duration from selected travel insurance plan whichever occurs 

first. 

 Company will pay to insured the Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical treatment based on Medical 

Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more than the sum insured specified in the insurance schedule 

and/or certificate. 
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 In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or source, the Company will 

reimburse the Insured the medical expenses only for the amount exceeding the amount that may be claimed as specified in 

insurance schedule and/or certificate. Company will pay only expenses that happen in Thailand (if any). 

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Continued Medical Treatment in Thailand Agreement) 

 For claim for cost of medical treatment, the policy holder, insured or beneficiary or representative shall, at his or her 

expense, submit the following evidence to the Company within 30 days from the date on which the Insured is discharged from the 

Hospital, Medical Facility or Clinic.  

 1. Claim form as prescribed by the Company. 

 2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment. 

 3. Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt. 

 4. Copy of the Insured’s passport or travel evidence. 

 5. Documents or evidence according to the company required (if any). 

 The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts that certify the amount 

paid to the Insured to further claim the remaining amount from another insurer. If the Insured has been indemnified by government 

welfare, other welfare, or other insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid by government 

welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company.  

Exclusions (only apply to the Continued Medical Treatment in Thailand Agreement) 

The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses. 

1.  Pre-existing Conditions. 

2.  Treatment or remedies for congenital abnormalities. 

3.  Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily checkups, other treatment 

costs unrelated to the Injury or Sickness. 

4.  Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including narcotic addiction, or genetic 

disorder. 

5.  AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD). 

6.  Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage. 

7. Medical treatment that is not conventional medicine including alternative medicine such as Acupuncture therapy, 

Massage Therapy, Acupressure  and Chiropractic 

8. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device, 

pacemaker. 

9. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not include the expense for dental 

reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, filling, dentures, or expenses for treatment 

necessary for natural phonation due to dental treatment after an Accident. 

10. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy. 

11. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or treatment to remedy bodily 

deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence of an Accident to reconstruct or restore the 

function of an organ. 

12. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother, spouse, or child of the Insured. 

13. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after being injured by an animal 

and vaccination to prevent tetanus after Injury. 

14. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing, 

parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot air balloon, or gliding. 
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15. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

16. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping arrest. 

17. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of alcohol, addictive substance, or 

narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol level of 150 milligram percent and 

over. 

18. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying passengers or does not 

operate as a commercial aircraft. 

19. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline. 

 

TA8 

Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit 

Additional Definitions 

Baggage means Insured’s personal luggage which are brought along or are additionally purchased for personal  

  purpose during his journey included his asset, clothes and personal belongings. 

Personal Effects   means The Insured’s effects which are carried with the Insured while traveling. 

Souvenirs means Articles that are a symbol or reminder of an event, place or things, and that are sold or given as souvenirs. 

Pair or set   means Properties that are similar or integral part or used together. 

Golf Equipment means Golf clubs, golf bags or golf trolleys. 

Accessories means Articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, earrings, pendants and watches worn as  

  body accessories. 

Valuables means Jewelry which is made of gold, silver or valuable material. Fur, watch, jewel, gem or precious  

  stone including gold ornaments and silverware 

Transport company means A road, railroad, fly or shipping transport company which has license for carrying passengers  

  in specified and regular routes. 

Robbery means Robbery by committing an act of violence or threatening to do any act of violence immediately  

  in order to facilitate the theft or taking away of property; obtaining delivery of the property;  

  taking hold of the property; causing damage to equipment, or the case or bag in which the  

  property is kept for the purpose of Robbery; concealing the commission of such offense; or  

  avoiding arrest. 

Gang Robbery means Robbery committed by three persons or more. 

Coverage 

 This insurance covers Loss or Damage of the Insured’s baggage or Personal Effects which are carried with the Insured and 

lost or damaged during insurance period in the following cases: 

 1. While the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a transport company. Such Loss or 

Damage must be certified in writing by responsible man; or 

 2. Loss or Damage from Robbery, Gang Robbery or any actions in case of assaulted or coerced for assault insured for the 

baggage or Personal Effects, and such Loss or Damage must be reported by the Insured to a police officer at the place of the loss or 

damage within 24 hours from the incident, and such police report must be provided in the claim of indemnity. The Company shall 

compensate for Loss or Damage of baggage, clothes or Personal Effects carried in the Insured’s baggage during the trip or at the 

expiration of this Policy as specified, whichever is earlier. The Company shall compensate as follows. 
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 1. The Company shall compensate for Loss or Damage of items no more than the sum insured per item, pair or set, as 

specified in the schedule. 

 2. The Company may deem it proper to compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair in the case that 

such item is no more than one year of age. 

 3. The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair, in which the Company shall 

deduct depreciation upon wear and tear being accepted, and depreciation in the case that such item is more than one year of age.  

Conditions for Coverage (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit) 

1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or any officer responsible for aircraft, ship or vehicle 

on which the Insured is traveling, and must obtain written evidence of the report thereof from an authorized person of the 

said vehicle, unless such act cannot be done due to necessity or being in the incident which prevents the Insured from 

doing so. 

2. The Insured must take all reasonable acts to prevent and protect the insured property, and if the said property is lost or 

damaged, the Insured must immediately report a police officer, officer of a hotel or transport company, or authorized 

person of the office of terminal. 

3. If the Company becomes liable for any payment under this policy, the Company will be subrogated to all rights of the 

Insured against person or organization which is responsible for such loss, and the Insured will execute all documents or 

actions necessary to protect the rights. The Insured shall not take any action that will lose such rights after the loss.   

 4. The Insured must take every procedural step to ensure that the Insured’s baggage or Personal Effects are reasonably taken care of. 

 5. The Insured must pay Deductible for any Loss or Damage in the amount of the sum insured for each and every Loss or 

Damage as specified in the schedule. 

 For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may not claim indemnity under the benefit under 

the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or personal effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or 

Damage of baggage, Personal Effects and Laptop due to natural disasters; the benefit under the insuring agreement on accessories 

coverage; the benefit under the insuring agreement on golfing equipment and hole-in-one coverage; or the benefit under the 

insuring agreement on baggage delay (if any) simultaneously for the same incident.  

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit)  

The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of the 

date of occurrence; 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Letter certifying Loss or Damage incurred from the management of the hotel or transport company in the case that such 

Loss or Damage is under supervision of the hotel staff or transport company. 

3. Copy of police report. 

4. Copy of the Insured’s passport or travel evidence. 

5. Documents or evidence according to the company required (if any). 

If the documents are not submitted within specified period, insured still has right to claim in case that there is(are) 

appropriately reason(s) of not submitting documents within specified period but submitting as soon as possible. 

Exclusions (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit)  

The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage or Personal Effects as follows.  

1. The insurance policy is not covered specified deductible as stated in policy schedule(if any) 

2. Animal, vehicle driven by engine (including essential part of such vehicle) bicycle, boat, car, ski and other vehicles, 

antiques, valuable jewelry such as diamond, gold, silver including  golden utensils, silver utensils or valuable matter, 

contact lens, wheelchair for disabled, denture, prostheses (arm, leg), coin or souvenir. 



 

32/35 
 

3. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or rodents, hidden defects, or damage 

incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property. 

4. Any kind of bag that is not look like baggage for example purse, handbag, or bag used for general not baggage excluding 

the bags are in baggage. 

5. Loss or Damage of equipment that is rented, leased. 

6. Loss or Damage caused by seizure, destruction or confinement of property under the rules and regulations of a 

confinement station or customs; forfeiture of property under the order of a government officer or agency having 

authority under the law; carriage of illegal goods, carriage of contraband goods, or any other conduct contrary to the law. 

7. Loss or Damage to property which is indemnified by other companies such as property which is insured under other 

policies and indemnified by transportation company of hotel. 

8. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured under other policies, 

compensation from a transport company, airline or hotel, or any other party. 

9. The insured forgets and leaves his baggage in any vehicle or public place, or any loss or damage arises from negligence 

of the insured in properly taking care and preventing such property. 

10. Loss or Damage of goods, goods samples. 

11. Loss or Damage of information recorded on tapes, floppy disks, diskettes, note cards, or the like. 

12. Loss or Damage of cash,  bank note, bond, coupon, stamp, bill of exchange which is transferable, title deed, any type of 

security contract, loss of credit card or replacement of credit card, ID card, driving license or travel document. 

13. Loss of unknown cause. 

 

TA12 

Insuring Agreement 

Trip Delay Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage in the case that the Public Transport that runs as per the Insured’s travel schedule prepared 

for his or her trip delays for a minimum of six (6) consecutive hours counting from the time specified in the travel plan, provided to 

the Insured due to unfavorable weather, defective tools and equipment, or strike, or other performance by Public Conveyance 

employees that prevents it from traveling. The Company shall pay compensation in the amount of the sum insured as specified in the 

schedule for Public Conveyance delay with respect to every six (6) full consecutive hours of delay. 

Additional documents and evidence for claim (only applied to the Trip Delay Benefit) 

 The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of the 

date of occurrence; 

 1. Claim form as prescribed by the Company 

 2. Copy of the Insured’s passport or travel evidence 

 3. Letter of notification from the commercial airline specifying that the delay actually occurred 

 4. All existing plane tickets and boarding passes 

 5. Documents or evidence according to the company required (if any) 

If the documents are not submitted within specified period, insured still has right to claim in case that there is(are) 

appropriately reason(s) of not submitting documents within specified period but submitting as soon as possible. 

Exclusions (only applied to the Trip Delay Benefit) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or missed connecting flights arising from or as a 

result of the following causes. 
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1. Delay from following causes ; 

a. Insured does not check-in or is checked his or her travel documents by airline within defined period of time. 

b. Strike by airline or airport officers that happen before or when  insured apply this travel insurance policy. 

c. Delay which transport company cancel the scheduled trip from command or recommendation of government of 

that country. 

d. Delay that insured know before apply this travel insurance policy. 

2. Loss or damage to privilege that insured received from any  institute for insured’s trip. 

3. The payment made is recoverable from the airline, international train, or ship. 

4. Damage incurred in case the Insured fails to obtain written notice from the airline, train company, shipping company, or 

agency for sale of the Travel Card or travel program specifying the cause of delay, and the delay period of the airline, 

train, or ship. 
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Insuring Agreement 

Third-Party Liability Benefit 

Additional Definitions    

Third Party  means Any person except a relative who stays with the Insured, or employee or partner of the Insured. 

Coverage 

 This insurance covers the Insured’s Third-Party liability. The Company shall compensate Loss or Damage of a Third Party 

incurred during an Overseas Trip. The Insured shall be liable under the law for the actual amount of Loss or Damage, but no more 

than the sum insured as specified in the schedule in case of: 

 1. Death or Injury by an Accident of any person; 

 2. Loss or Damage of property by an Accident of Third Party. 

Conditions for Coverage (only apply to the Third-Party Liability Benefit) 

 The Insured shall not take any action representing agreement to indemnify or be liable for the Third Party or any other 

injured person, or which constitutes filing of a lawsuit or defense of the case without written consent from the Company. 

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Third-Party Liability Benefit) 

 The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of the 

date of occurrence; 

 1. Claim form as prescribed by the Company 

 2. Daily report of the local police station where the accidents occurs  

 3. Medical certificate and receipt in the case that the Insured causes another person to have an Accident  

 4. Receipt for cost of repair, or receipt and confirmation letter from a store in the case that an item must be purchased as the 

Insured damaged the same 

 5. Writ, order or decree of the court (if any) 

 6. Copy of the Insured’s passport or travel evidence 

 7. Documents or evidence according to the company required (if any) 

Exclusions (only applied to the Third-Party Liability Benefit) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover Third-Party liability arising from or as a result of the 

following causes. 

1. Loss or Damage of the property owned by or legally in possession or under control of the Insured. 

2. Loss or Damage relating to any liability assumed under contract. 
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3. Loss or Damage relating to the willful or spiteful act, act of gross negligence, or illegal act of the Insured. 

4. Ownership, possession, or use of any wheeled vehicles, watercraft, aircraft, firearms or pets. 

5. Trade or professional liability. 

6. Action of an animal under care and control of the Insured, or property under care and control of the Insured. 

7. Expenses for criminal proceedings. 

8. The Insured’s participation in a car rally race. 

9. Exemplary or multiple damages. 
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Insuring Agreement 

Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Domicile Benefit 

Coverage 

 This insurance provides benefit coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or her Overseas Trip and it 

is necessary to evacuate the Insured by the method suitable for necessity based on opinion or advice of AWP Services (Thailand) 

Co.,Ltd., or its authorized representative, in order to receive appropriate medical treatment; or to evacuate the Insured back to the 

Country of Domicile. The Company shall pay the evacuation expense directly to AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. 

 With respect to the movement method for emergency medical treatment, AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. or its authorized 

representative will decide and determine the method and type of movement, and the destination, which may include cost of patient 

transport vehicle by air, sea, land, train or other suitable transport methods, and based on necessary medical treatment. 

 The coverage specified herein is for expenses for services which are determined and/or prepared by AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. with respect to transport or medical treatment, and cost of medical tools incurred out of necessity as a result of 

the transport for emergency medical treatment of the Insured specified herein. 

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to 

Country of Domicile Benefit) 

 The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of the 

date of occurrence; 

 1. Claim form as prescribed by the Company 

  2. The Insured or related person shall notify the Company orAWP Services (Thailand) Co.,Ltd. without delay 

3. If the Insured is injured in a remote area, the Insured should contact a local Physician for first aid, and AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. shall consider transportation methods and cooperate with the Physician for further treatment 

 4. Copy of the Insured’s passport or travel evidence 

 5. Documents or evidence according to the company required (if any) 

Exclusions (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Domicile Benefit)  

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for emergency medical evacuation and 

transportation to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which the Insured is not obligated to pay or any expense already included in the expenses 

specified in the traveling schedule. 

2. Any expense related to service that is not approved or managed by AWP Services (Thailand) Co.,Ltd., or its authorized 

representative, unless the Insured or his or her traveling companion is unable to notify AWP Services (Thailand) 

Co.,Ltd. and has a reasonable cause for the immoderate and incontrollable expense incurred during emergency medical 

treatment at any place. In this case, the Company reserves the right to compensate the amount advanced by the Insured 
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only for the expenses incurred from those services under the situation specified by AWP Services (Thailand) Co.,Ltd., 

and in the maximum amount not exceeding the sum insured specified in the schedule. 

3. Pre-existing Conditions. 

4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

5. Venereal disease or any sexually transmitted diseases (STD).  
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Insuring Agreement 

Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit 

Coverage 

 This insurance provides coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or her Overseas Trip, which causes 

death to the Insured within 30 days from the date of such Injury or Sickness. AWP Services (Thailand) Co.,Ltd., or its authorized 

representative, shall arrange for the repatriation of the body or ashes of the Insured to the Country of Domicile. The Company shall 

pay the expenses incurred from repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile directly to AWP Services (Thailand) 

Co.,Ltd. in the amount actually payable, provided that it does not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. The 

Company shall indemnify any expense for repatriation of the body of the Insured that has been advanced to the Insured’s estate in 

accordance with the amount actually incurred for services and arrangement by a funeral director (undertaker), including costs of 

casket, embalming, cremation, and other similar expenses. 

Additional documents and evidence for claim (only apply to the Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile 

Benefit)  

 The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of the 

date of occurrence; 

 1. Claim form as prescribed by the Company 

 2. Death certificate  

 3. Copy of autopsy report 

 4. Copy of police report   

 5. Copies of ID card and house registration of the Insured with the wording "Deceased" thereon.   

 6. Copy of the Insured’s passport or travel evidence  

 7. Copies of ID card and house registration of the beneficiary   

 8. Original receipt of the funeral expense and other related expenses   

 9. Documents or evidence according to the company required (if any) 

Exclusions (only apply to the Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit) 

 The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for the repatriation of the body or ashes to the 

Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which another person must be legally responsible for the Insured or any expense already 

included in traveling expenses for which the person arranging the trip or the transport company must be responsible. 

2. Any expense for the repatriation of the body of the Insured that is not approved or arranged by AWP Services 

(Thailand) Co.,Ltd. 

3. Pre-existing Conditions. 

4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

5. Venereal disease or any sexually transmitted diseases (STD). 
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