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กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางสบายใจทั �วโลก (สําหรบัการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนกิส ์(Online)) 

(International Travel Sure Insurance (Sell through electronic channel (Online)) 
 

 โดยการเชื�อถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของกรมธรรม์ประกนัภยันี'  
และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี' ยประกนัภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบั เงื�อนไขทั�วไปและ
ขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยันี'  บริษทัให้สัญญากบั
ผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี'  
 

หมวดที� 1 คําจํากดัความ 
 ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึ� งมีความหมายเฉพาะที�ไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยั   
จะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั'งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1   กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื�อนไขทั�วไปและขอ้กําหนด 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้
รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั ใบรับรองประกันภยั 
และเอกสารสรุปสาระสําคญัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี'  ซึ� งถือ
เป็นส่วนหนึ�งแห่งสัญญาประกนัภยั 

1.2   บริษทั หมายถึง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
1.3   ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลที�ระบุชื� อเป็นผู ้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย ซึ� งเป็นบุคคลที�ได้รับ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี'  

1.4  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส และบุตรของผูเ้อาประกนัภยัที� ร่วม
เดินทางไปด้วยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั ซึ� งเป็นบุคคลที�ได้รับ
ความคุม้ครองตามแผนครอบครัวตามกรมธรรม์ประกนัภยันี'  
โดยมีรายชื�อตามที�ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.5  คูส่มรส หมายถึง คูส่มรสของผูเ้อาประกนัภยัที�จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย  
1.6  บุตร หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผู ้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส     

รวมทั'งบุตรบุญธรรมที�จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ� งยงัมิได้
สมรส และยงัมิได้ประกอบอาชีพ รวมทั'งยงัอยู่ในความดูแล
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ของผู ้เอาประกันภัย มีอายุตั' งแต่....-1-....ปี ในวนัที�ความ
คุม้ครองมีผลบงัคบัครั' งแรก แต่ไมเ่กิน...-21-...ปี  

1.7   อุบติัเหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ที�เกิดขึ'นอย่างฉับพลันจากปัจจยัภายนอกร่างกาย 
และทาํใหเ้กิดผลที�ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุง่หวงั 

1.8   การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ                  
ซึ� งเกิดขึ'นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื�น 

1.9   การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที� เกิดขึ' น              
กบัผูเ้อาประกนัภยั 

1.10  ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกต่อเหตุการณ์แต่ละครั' งที�ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งรับผดิชอบเอง        

1.11  แพทย ์ หมาIยถึง ผูที้�สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตได้ขึ'น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ�นที�ให้บริการทาง 
การแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

1.12  แพทยท์างเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรค โดย
วิธีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื'นบา้นไทย การแพทยแ์ผน
จีน หรือวธีิการอื�นๆ ที�มิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

1.13  พยาบาล หมายถึง ผูที้�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.14  ผูป่้วยใน หมายถึง ผู ้ ที� จ ํ า เ ป็ นต้อ ง เ ข้ า รั บก า ร รั กษ า ใน โ ร งพย าบ า ลห รื อ

สถานพยาบาลเวชกรรม ซึ� งตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดย
ไดรั้บการวินิจฉัยและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชี'  ซึ� งเป็น
มาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาที�เหมาะสมสําหรับ
การรักษาการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยนั'นๆ  

1.15 ผูป่้วยนอก หมายถึง ผูที้�รับบริการอนัเนื�องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก
หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก ซึ� งไม่มีความจาํเป็นตามขอ้วินิจฉยัและขอ้
บง่ชี' ที�เป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

1.16 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ� งจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานที�มีจาํนวน



        
 

 

*เงื�อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามแผนที�เลือกซื �อ ซึ�งจะปรากฏบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั�วโลก (สาํหรับการขายผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online))  หน้า 3 / 82 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736  

เลขที� 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี            1115 Rama 3, Chong Nonsi,                               Fax: +66 (0) 2239 2049 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120                            Yannawa, Bangkok 10120 Thailand                      www.dhipaya.co.th 

 

บุคลากรทางการแพทยที์�เพียงพอ ตลอดจนการจดัการให้บริการ
ที�ครบถว้นโดยเฉพาะอยา่งยิ�งมีห้องสําหรับการผา่ตดัใหญ่และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั'นๆ 

1.17 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ� งจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการ
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั'นๆ        

1.18 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที�ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดาํเนินการโดยแพทย์ทาํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค 
และไมส่ามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.19 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ที�เป็น
สากลและนํามาซึ� งแผนการรักษาที�เหมาะสมกบัผูป่้วย ตามความ
จาํเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุป จากประวติัการ
บาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออื�นๆ (ถา้มี) 

1.20 ความจาํเป็นทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ที�มีเงื�อนไข ดงันี'  
(1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจบ็ของผูรั้บบริการ 
(2)  ต้องมีข้อบ่งชี' ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน        
เวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3)   ต้องมิใช่ เพื�อความสะดวกของผู ้รับบริการหรือของ
ครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียง
ฝ่ายเดียว และ 
(4)  ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป่้วยที�เหมาะสม ตามความจาํเป็นของภาวการบาดเจ็บของ
ผูรั้บบริการนั'นๆ 

1.21 คา่ใชจ่้ายที�จาํเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�ควรจะเป็นเมื�อเทียบ
กบัการให้บริการที�โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู ้ป่วยทั�วไปของโรงพยาบาล หรือ
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สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ� งผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับ
การรักษานั'น 

1.22 สภาพที�เป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภยั 

        (Pre-existing condition) 

หมายถึง สภาพของผูเ้อาประกนัภยัที�มีลกัษณะดงัต่อไปนี'  
1. กรณีก ารประกันภัยแบบราย เที� ย ว  (Single Trip) ให้

หมายความถึง โรค (รวมทั' งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ
ความผิดปกติที�เกิดขึ'นกบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 24 เดือน
ก่อนวนัที�ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี' จะมีผล
บังคับ ซึ� งมีนัยสําคัญเพียงพอที�ท ําให้บุคคลทั�วไป  พึง
แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทาํให้แพทย์พึงให้
การวนิิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

2. กรณีการประกันภัยแบบเที�ยวรายปี (Annual Multi Trip) 
ให้หมายความถึง ภาวะทางการแพทยที์�ผูเ้อาประกนัภยัได้
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครั' งก่อน 
หรือภาวะทางการแพทย์ที� ผู ้เอาประกันภัยขอรับการ
บาํบดัรักษา หรือวนิิจฉยัโรค ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อน
การเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั โดยให้ถือวา่ภาวะดงักล่าว
เป็นสภาพทางการแพทย ์ที�เป็นอยูก่่อนสําหรับการเดินทาง
ครั' งต่อไป 

1.23 เอดส์ (AIDS)  หมายถึง ภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ซึ� งเกิดจากการติดเชื'อไวรัสเอดส์และใหห้มายความรวมถึง   การ
ติด เ ชื' อ จุล ชีพฉวยโอกาส  เ นื' องอก  ร้ ายแรง  (Malignant 
Neoplasm) หรือการติดโรคหรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ� งโดยผลการ
ตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno 
Deficiency Virus) การติดเชื'อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่
จ ํากัดเฉพาะเชื' อที�ท ําให้เกิดโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื' อที�ท ําให้เกิดโรคลําไส้
อักเสบหรือเรื' อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื' อไวรัส 
(Virus) และ/หรือเชื'อราที�แพร่กระจายอยูท่ ั�วไป (Disseminated 
Fungi Infection) เ นื' องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้
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รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเนื'องอก Kaposi’s Sarcoma เนื'องอก
เซลนํ' าเหลืองที�ระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื�นๆ ซึ� งเป็นที�รู้จกัใน
ปัจจุบันนี' ว่า เ ป็นอาการของภูมิ คุ้มกันบกพร่อง(Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ� งเป็นสาเหตุที�ทาํให้คนที�
เป็นเสียชีวิต อย่างกระทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูมิคุ้มกนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื'อไวรัส HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) โ ร ค ที� ท ํ า ใ ห้ เ ยื� อ ส ม อ ง เ สื� อ ม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื'อไวรัส 

1.24 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาหนึ� งปีนับแต่วนัที�กรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคับ 
หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

1.25 โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยที์�ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึ� งไดเ้ขา้
ไปหรือออกจากสถานที�ที�เก็บทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั โดยการ
ใช้กาํลงัอยา่งรุนแรง และทาํให้เกิดร่องรอยความเสียหายที�เห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนต่อตวัสถานที�ที�เกบ็ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั จาก
การใชเ้ครื�องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์
หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั'งความสูญเสียหรือความเสียหายอนั
เกิดจากความพยายามกระทาํดงักล่าว 

1.26 ลกัทรัพย ์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอื้�น หรือที�ผูอื้�นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป       
โดยทุจริต 

1.27 ชิงทรัพย ์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษร้าย หรือขู่เข็ญวา่ในทนัใดนั'น
จะใชก้าํลงัประทุษร้ายเพื�อ 
ก) ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพย ์หรือการพาทรัพยน์ั' นไป 
หรือ 
ข) ใหย้ื�นใหซึ้� งทรัพยน์ั'น หรือ 
ค) ยดึถือเอาทรัพยน์ั'นไว ้หรือ 
ง) ปกปิดการกระทาํความผดินั'น หรือ 
จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

1.28 ปลน้ทรัพย ์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผดิตั'งแต่ 3 คนขึ'นไป 
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1.29 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึ� งใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียงลําพัง                
การกระทาํการแทนหรือที�เกี�ยวเนื�องกบัองคก์รใดหรือ รัฐบาลใด 
ซึ� งกระทาํเพื�อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์
ที�คล้ายคลึงกนั รวมทั'งเพื�อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชนหรือส่วนหนึ� งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ใน
ภาวะตื�นตระหนกหวาดกลวั 

1.30 บริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ 
 

หมายถึง 
 

บริษัทหรือนิ ติ บุคคล หรือตัวแทนของบริษัทที� ให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ ซึ� งบริษทัไดแ้ต่งตั'งขึ'นในเวลาใดๆ เพื�อให้บริการ
ความช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกันภยั ซึ� งกาํหนดไวใ้นข้อตกลง
คุม้ครองที�บริษทัออกใหก่้อนการเดินทาง 

1.31 ผูข้นส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย ์เรือสําราญเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่ง
ผูโ้ดยสาร รวมทั'งพนกังาน หรือตวัแทนของผูข้นส่งเหล่านั'น 

1.32 เครื�องบิน หมายถึง อากาศยานที�มีปีกที�ติดตั'งถาวร ซึ� งให้บริการและประกอบการ
โดยสายการบินพาณิชยที์�จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผูโ้ดยสารอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ไมร่วมถึงเฮลิคอปเตอร์ 

1.33 ยานพาหนะสาธารณะ 
 

หมายถึง 
 

รูปแบบการขนส่งที�ให้บริการเป็นประจาํตามตารางเวลา และ
ดาํเนินการโดยบริษทัขนส่งที�มีใบอนุญาตตามกฎหมายโดยมุ่ง
หมายใหส้าธารณชนในทอ้งถิ�นใชเ้ป็นเครื�องมือในการเดินทางที�
ประเทศนั'นๆ ยอมรับ เช่น รถโดยสารประจาํทาง รถโดยสาร
ขนาดใหญ่ (Chach) เรือโดยสารประจาํทางนํ' า (แม่นํ' า ลาํคลอง 
ทะเล มหาสมุทร) เ รือเฟอร์รี�  เ รือข้ามฟาก ยานเหนือนํ' า  
(hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ รถไฟ รถราง รถไฟลอยฟ้า และ
รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น แต่ยกเว้นกรณีการใช้ยานพาหนะ
สาธารณะดงักล่าวเพื�อการบรรทุกผูโ้ดยสารแบบให้เช่าเหมาลาํ 
(Chartered) หรือจดัให้เป็นส่วนหนึ� งของการทศันาจร ถึงแมว้า่
จะเป็นการใหบ้ริการที�จดัขึ'นเป็นประจาํตามตารางเวลากต็าม 
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1.34 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ� งเปิดหรือยินยอมให้สาธารณชน
ทั�วไปสามารถเขา้ไปใชบ้ริการตามที�กาํหนดเวลาเปิดให้บริการ 
ทั'งนี'  ไมว่า่จะมีการเรียกเกบ็คา่ตอบแทนหรือไมก่ต็าม 

1.35 สถานที�สาธารณะ หมายถึง 
 
 
 

สถานที�ใดที�สาธารณชนเข้าถึงได้ เช่น ท่าอากาศยาน ร้านค้า 
ร้านอาหาร หอ้งโถงของโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนาม
กอล์ฟ สถานที�ฝึกตีกอลฟ์ อาคารสาธารณะ และสถานที�ต่างๆ ที�
คลา้ยกนั 

1.36 ภยัธรรมชาติ หมายถึง ภยัอนัตรายที�เกิดขึ'นตามธรรมชาติ และนาํมาซึ� งการสูญเสียหรือ
ความเสียหาย ทั'งชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น ไฟป่า นํ' าท่วม พายุ ลม
พาย ุแผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ เป็นตน้ 

 
หมวดที� 2 เงื�อนไขทั�วไปและข้อกาํหนด 
2.1 สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกนัภยันี' เกิดขึ'นจากการที�บริษทัเชื�อถือขอ้แถลงของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบคาํขอ
เอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิ�มเติม (ถา้มี) ที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองลงลายมือชื�อให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตก
ลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี'ไวใ้ห ้
  ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึ�ง 
หรือรู้อยู่แล้วในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั'นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซึ� งถ้าบริษทัทราบ
ขอ้ความจริงนั'นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบี'ยประกนัภยัสูงขึ'นหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกนัภยันี'จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอก
ลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได้แถลง
ไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ�ง 
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี�ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกนัภยันี'  รวมทั'งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญา
ประกนัภยั การเปลี�ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษทัและ         
ไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี'  หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
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2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
 ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั' งของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองซึ� งเริ�มตน้และสิ'นสุดภายในระยะเวลา
ซึ� งระบุไวด้งัต่อไปนี'  
 2.3.1   ในกรณทีี�เป็นความคุ้มครองแบบรายเที�ยว (Single Trip)  

ระยะเวลาที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี'  ให้เริ�มตน้ก่อนผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั�วโมงและดาํเนินต่อเนื�องกนัไปจนกระทั�งผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางกลบั
ถึงที�อยู่อาศัยในประเทศไทยหรือภายใน 2 ชั�วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั�งวนัสิ'นสุด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ'นก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�นในกรมธรรม์
ประกนัภยันี' )  
 2.3.2  ในกรณทีี�เป็นความคุ้มครองแบบเรายปี (Annual Multi-trip)  
 เพื�อคุม้ครองการเดินทางหลายครั' ง โดยให้มีระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครั' งเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 
และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั' งสูงสุดไมเ่กิน...- 180-... วนั  
 หากผูไ้ด้รับความคุม้ครองเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผล
บงัคบัและจาํเป็นตอ้งรับการรักษาอยา่งต่อเนื�องในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยันี' จะขยายความคุม้ครอง
ไปจนกระทั�งผูไ้ดรั้บความคุม้ครองออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
2.4 การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที�มีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
ทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็ว
ที�สุดเทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคล
ดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานหรือเอกสารตามที�ระบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองแต่ละขอ้ตกลง
คุ้มครองและเอกสารอื�นๆ เพิ�มเติมตามที�บริษทัต้องการตามความจาํเป็นให้แก่บริษทั ภายในระยะเวลาที�
กาํหนดไวโ้ดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิการเรียกร้องเสียไปหาก
แสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนดแต่ไดส่้ง
โดยเร็วที�สุดเทา่ที�สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 
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2.5 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เท่าที�จาํเป็นกบัการประกนัภยันี'  และมีสิทธิทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อ
กฎหมายโดยคา่ใชจ่้ายของบริษทั 
2.6 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัจะจ่ายคา่สินไหมทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสีย
หรือเสียหายที�ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 
ส่วนคา่สินไหมทดแทน และ/หรือคา่ทดแทนอยา่งอื�นจะจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื�อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้
ตามความจาํเป็น แต่ทั'งนี'จะไมเ่กิน 90 วนั นบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไมอ่าจจ่ายคา่สินไหมทดแทน ใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับ
ผดิชดใชด้อกเบี'ยใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายทั'งนี'นบัแต่วนัที�ครบกาํหนดชาํระ  
2.7 การชําระเบีPยประกนัภัยและการคืนเบีPยประกนัภัย 
 2.7.1  เบี'ยประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัทีโดยผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง และกรมธรรมป์ระกนัภยั
จะเริ�มมีผลบงัคบัตามวนัที�ที�ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั       
 2.7.2  ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายเที�ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั
หลงัจากบริษทัไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบี'ยประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยนืยนัจากสถานฑูตและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทั
ทราบก่อนวนัเริ�มคุม้ครอง 
 2.7.3  ในกรณีที�เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Multi-trip) ผูไ้ด้รับความคุ้มครอง หรือ
บริษทัต่างสามารถใชสิ้ทธิ ในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขที�ระบุไว ้ดงันี'   

1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี'ไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามที�อยูค่รั' งสุดทา้ยที�แจง้ให้บริษทัทราบ 
ในกรณีนี' บริษทัจะคืนเบี' ยประกนัภยัให้แก่ผูไ้ด้รับความคุม้ครองโดยหักเบี'ยประกนัภยัสําหรับระยะเวลาที�
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี'ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

2) ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี' ได ้โดยการแจง้ให้บริษทั
ทราบเป็นหนงัสือ และมีสิทธิไดรั้บเบี'ยประกนัภยัคืนหลงัจากหกัเบี'ยประกนัภยัสําหรับระยะเวลาที�กรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบันี'ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบี'ยประกนัภยัระยะสั'นตามตารางที�ระบุไวด้งัต่อไปนี'  
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ตารางอตัราเบี
ยประกนัภัยระยะสั
น 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไมเ่กิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบี�ยประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขในขอ้นี'  ไมว่า่จะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็นการ
บอกเลิกทั'งฉบบัเท่านั'น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหนึ� งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์
ประกนัภยัได ้
2.8 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีที�มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี' ระหวา่ง    
ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติ          
ขอ้พิพาทนั'นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้าํการวนิิจฉยัชี'ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 
2.9 เงื�อนไขบังคับก่อน 

บริษทัจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี'  เวน้แต่ ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญา
ประกนัภยัและเงื�อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.10 สกลุเงินตราและค่าใช้จ่ายที�เกดิขึPนในต่างประเทศ 
 หากค่าสินไหมทดแทนที�พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยันี' เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษทัจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวนัที�ระบุใน
ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร หลกัฐานที�ใช้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนั'นๆ 
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หมวดที� 3 ข้อยกเว้นทั�วไป 
 การประกันภัยนีPไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิด
จากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุหรือที�เกดิขึPนในเวลาดังต่อไปนีP 
 3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
 3.2 สงคราม การรุกราน การกระทําที�มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที�มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ�งหมายถึงสงครามระหว่าง
ชนที�อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย        
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ�งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือ
คงไว้ซึ�งกฎอยัการศึก 
 3.3 ขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที�เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการ
ในสงครามหรือปราบปราม 
 3.4 การก่อการร้าย 
 3.5 การกระทาํโดยเจตนาที�ผดิกฎหมายของผูไ้ด้รับความคุ้มครอง การยดึทรัพย์ การยดึหน่วง การ
ทาํลายโดยศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที�อื�นๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของผู้ได้รับ
ความคุ้มครองที�จะดําเนินการป้องกันตามสมควรเพื�อหลีกเลี�ยงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใต้
กรมธรรม์ประกนัภัย หลงัจากได้รับการเตือนหรือแจ้งโดยสื�อมวลชนทั�วไปเกี�ยวกบัเจตนาการนัดหยุดงาน การ
จลาจล หรือสงครามกลางเมืองของประเทศที�ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางไป  
 3.6 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชืPอเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ     
อันเนื�องมาจากการเผาไหม้ของเชืPอเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์            
ซึ�งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
 3.7 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื�นใด       
ที�อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 3.8 ขณะที�เกิดขึPน ณ ประเทศหรืออาณาเขตที�ยกเว้นความคุ้มครองตามที�ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกนัภัย หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 
 3.9 ขณะที�เกดิขึPนบริเวณแท่นขุดเจาะนํPามัน หรือเหมืองใต้ดิน 
 3.10 เมื�อผู้ได้รับความคุ้มครองไม่อยู่ในสภาพที�เหมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อ
คําแนะนําของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตให้รักษาโรค  
 3.11 ขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองมีสภาพผดิปกติทางจิตใจ วกิลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท 
 3.12 ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพื�อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด 
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หมวดที� 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยันี' มีผลบงัคบั ภายใตข้อ้บงัคบั เงื�อนไขทั�วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง
คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี'ยประกนัภยั    
ที�ผูไ้ด้รับความคุม้ครองตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครอง เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองที�แนบติดกบั
กรมธรรมป์ระกนัภยันี'  และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เทา่นั'น 
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ITA1 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที�เกดิขึPนในต่างประเทศ 

 
คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. แพทย์แผนไทยโบราณ หมายถึง แพทย์แผนไทยโบราณที�ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตาม

กฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพรไทย ซึ� งแพทยแ์ผน
ไทยโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเอง 
หุน้ส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง หรือเป็นผูที้�เกี�ยวข้องในทางใดกบัผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง 

2. แพทย์แผนจีนโบราณ หมายถึง แพทยที์�ไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษา
โรคโดยสมุนไพร โดยการฝังเข็ม และการจดักระดูก แพทย์
แผนจีนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เอง หุ้นส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูไ้ด้รับ
ความคุ้มครองหรือเป็นผูที้�เกี�ยวข้องในทางใดกบัผูไ้ด้รับ
ความคุม้ครอง 

 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ใหค้วามคุม้ครองผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจาก
การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยที�เกิดขึ'นอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ไดซึ้� งเกิดขึ'นใน
ระหวา่งการเดินทางต่างประเทศภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลไม่
วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก  
 บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสําหรับค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นและสมควรซึ� งเกิดขึ'นจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีการบาดเจบ็เนื�องจากประสบอุบติัเหตุในต่างประเทศ และจาํเป็นตอ้งรักษาโดยแพทยแ์ผนไทย
โบราณหรือแพทยแ์ผนจีนโบราณ ยกเวน้การแตกหรือหกัของกระดูก บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายที�ผูเ้อาประกนัภยั
ไดใ้ชจ่้ายไปจริงสูงสุดไมเ่กิน...- 1,500-… บาท ต่อคนต่ออุบติัเหตุแต่ละครั' ง 
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 คา่ใชจ่้ายที�คุม้ครอง มีดงัต่อไปนี'  
 1. คา่แพทยต์รวจรักษา 
 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้าย    
ในการแยกจดัเตรียม และวิเคราะห์เพื�อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ    
และพยาธิวิทยาค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื�นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล 
ค่าใชจ่้ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื�องมือทางการแพทยน์อกห้องผา่ตดั วสัดุสิ'นเปลือง
ทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์1) คา่หอ้งผา่ตดั และอุปกรณ์ในห้องผา่ตดั ไมร่วมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหวา่งที�
พกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยใน 
 3. คา่บริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาํหรับการเคลื�อนยา้ยผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไปหรือมาจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย ์
 4. คา่ยากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์มเ่กินกวา่ 14 วนั 
 5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนัก หรือห้องผูป่้วยเดี�ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที�โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหส้าํหรับผูป่้วย และคา่การพยาบาลประจาํวนั  
 ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ� งหรือทั'งหมดจากบุคคลใด หรือ
แหล่งอื�นใด บริษทัจะชดใชค้า่รักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนที�เกินกวา่จาํนวนที�เบิกคืนได ้
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การรักษาพยาบาลที�เกดิขึPนในต่างประเทศเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. ใบรายงานแพทยที์�ระบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
 3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการคา่ใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
 4. สาํเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของไดรั้บความคุม้ครอง 
 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 ใบเสร็จรับเงินที�แสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบั
ใบเสร็จที�รับรองยอดเงินที�จ่ายไป เพื�อให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนที�ขาดจากผูรั้บประกนัภยัราย



        
 

 

*เงื�อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามแผนที�เลือกซื �อ ซึ�งจะปรากฏบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั�วโลก (สาํหรับการขายผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online))  หน้า 15 / 82 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736  

เลขที� 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี            1115 Rama 3, Chong Nonsi,                               Fax: +66 (0) 2239 2049 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120                            Yannawa, Bangkok 10120 Thailand                      www.dhipaya.co.th 

 

อื�นแต่หากผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใด หรือจากการ
ประกนัภยัอื�นมาแลว้ให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งสาํเนาใบเสร็จที�มีการรับรองยอดเงินที�จ่ายจากสวสัดิการของ
รัฐ หรือหน่วยงานอื�นเพื�อเรียกร้อง ส่วนที�ขาดจากบริษทั 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที�เกิดขึPนในต่างประเทศ
เท่านัPน) 
 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีP 
 1. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
 2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที�เป็นมาตัPงแต่กาํเนิด 
 3. การรักษาตัวเพื�อพักผ่อนหรือเพื�ออนามัย การนวดเพื�อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟืP น          
การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที�มิได้เกี�ยวข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
 4. การรักษาโรค อาการหรือภาวะที�เกี�ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร
เสพติด หรือโรคทางพนัธุกรรม 
 5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 6. การรักษาใด ๆ ที�เกี�ยวกับการตัPงครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร โรคแทรกซ้อนจากการ
ตัPงครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการรักษา) การทาํหมันหรือการคุมกาํเนิด 
 7. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด เช่น ไม้เท้า แว่นตา เครื�องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื�องช่วย
การพดู (Speech Device) เครื�องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด เป็นต้น 
 8. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก ยกเว้นเพื�อบรรเทาอาการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การรักษารากฟัน การขูดหินปูน การถอนฟัน 
การอุดฟัน การใส่รากฟันเทียม หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาอันจําเป็นต่อการ
ออกเสียงตามธรรมชาติอนัเนื�องมาจากการรักษาฟันจากอบุัติเหตุ 
 9. การบริการหรือการผ่าตัดเกี�ยวกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที�ไม่จําเป็นอนัเกดิขึPนเพื�อหวังผล
กาํไรหรือเพื�อการฉ้อโกงจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
 10. การรักษาเพื�อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ      
การรักษาเพื�อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการ
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ผ่าตัดตกแต่งที�จําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกดิอบุัติเหตุ เพื�อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทํางาน
ได้อย่างเดิม  
 11. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที�เกิดจากแพทย์ที�เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองเอง บิดา มารดา คู่
สมรส หรือบุตรที�ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ทาํร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 
 13. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด 
แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) ขณะ
กาํลงัขึPนหรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลนู หรือเครื�องร่อน 
 14. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกิด
การทะเลาะววิาท 
 15. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที�มีความผิดสถานหนัก หรือ
ขณะที�ถูกจับกมุ หรือหลบหนีการจับกมุ 
 16. การบาดเจ็บที�เกดิขึPนของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา” นัPน ในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือ
เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตัPงแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึPนไป 
 17. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขึPนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน
อากาศยานที�มิได้จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 
 18. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขับขี� หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงาน
ประจําอากาศยานใดๆ 
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ITA2 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที�เกดิขึPนในประเทศไทย 
  

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองถึงค่ารักษาพยาบาลที�
จาํเป็นตอ้งจ่ายเพื�อเป็นค่าบาํบดัรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย สําหรับการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บขณะที�อยูใ่นต่างประเทศ โดยจาํกดัระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาล
ดงันี'  
 1. กรณีผูไ้ด้รับความคุม้ครองไม่เคยรับการรักษาพยาบาลสําหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
ดงักล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน…-7-
...วนั นบัจากวนัที�เดินทางกลบัถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนื�องเช่นวา่นั'นตอ้งไมเ่กิน…-21-...วนั 
นบัจากวนัที�ไดรั้บการรักษาพยาบาลเป็นครั' งแรกในประเทศไทย ทั'งนี'  บริษทัจะชดใชเ้งินแก่ผูเ้อาประกนัภยั
ตามจาํนวนเงินที�จ่ายจริง สูงสุดไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 2. กรณีที�ผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้รับการรักษาพยาบาลตั'งแต่อยู่ในต่างประเทศ ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองมีกาํหนดเวลา…-21-...วนั นับจากวนัที�เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทยที�จะรับการรักษาพยาบาล
ต่อเนื�องในประเทศไทย หรือภายในกาํหนดเวลาที�ระบุในแผนประกนัภยัที�เลือก แลว้แต่กรณีใดเกิดขึ'นก่อน 
 ทั'งนี'บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสําหรับค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นและสมควรซึ� งเกิดขึ'นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจริง แต่ไมเ่กินจาํนวนเงิน
เอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหนึ�ง หรือทั'งหมดจากบุคคลใด หรือ
แหล่งอื�นใด บริษทัจะชดใชค้่ารักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนที�เกินกวา่จาํนวนที�เบิกคืนได ้แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน
เอาประกนัภยัสูงสุดที�ระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั บริษทัจะชดใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นใน
ประเทศไทย (ถา้มี) 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การรักษาพยาบาลที�เกดิขึPนในประเทศไทยเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
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 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. ใบรายงานแพทยที์�ระบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
 3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการคา่ใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
 4. สาํเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 ใบเสร็จรับเงินที�แสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบั
ใบเสร็จ ที�รับรองยอดเงินที�จ่ายไป เพื�อให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนที�ขาดจากผูรั้บประกนัภยัราย
อื�น แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใด หรือจากการประกนัภยั
อื�นมาแลว้ให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งสําเนาใบเสร็จที�มีการรับรองยอดเงินที�จ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือ
หน่วยงานอื�นเพื�อเรียกร้อง ส่วนที�ขาดจากบริษทั 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที�เกิดขึPนในประเทศไทย
เท่านัPน) 
 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีP 
 1. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
 2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที�เป็นมาตัPงแต่กาํเนิด 
 3. การรักษาตัวเพื�อพักผ่อนหรือเพื�ออนามัย การนวดเพื�อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟืP น        
การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที�มิได้เกี�ยวข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
 4. การรักษาโรค อาการหรือภาวะที�เกี�ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร
เสพติด หรือโรคทางพนัธุกรรม 
 5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 6. การรักษาใด ๆ ที�เกี�ยวกับการตัPงครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร โรคแทรกซ้อนจากการ
ตัPงครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการรักษา) การทาํหมันหรือการคุมกาํเนิด 
 7. การรักษาพยาบาลที�ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก 
(Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก 
(Chiropractic) 
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 8. กาย - อุปกรณ์เทียมทุกชนิด เช่น ไม้เท้า แว่นตา เครื�องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื�องช่วย
การพดู (Speech Device) เครื�องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด เป็นต้น 
 9. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก ยกเว้นเพื�อบรรเทาอาการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การรักษารากฟัน การขูดหินปูน การถอนฟัน 
การอุดฟัน การใส่รากฟันเทียม หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาอันจําเป็นต่อการ
ออกเสียงตามธรรมชาติอนัเนื�องมาจากการรักษาฟันจากอบุัติเหตุ 
 10. การบริการหรือการผ่าตัดเกี�ยวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที�ไม่จําเป็นอันเกิดขึPนเพื�อหวัง
ผลกาํไรหรือเพื�อการฉ้อโกงจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
 11. การรักษาเพื�อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ       
การรักษาเพื�อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัด
ตกแต่ง ที�จําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื�อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทํางานได้
อย่างเดิม 
 12. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที�เกิดจากแพทย์ที�เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองเอง บิดา มารดา  
คู่สมรส หรือบุตรที�ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
 13. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลงั      
การถูกสัตว์ทาํร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 
 14. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด 
แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) ขณะ
กาํลงัขึPนหรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลนู หรือเครื�องร่อน 
 15. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกิด
การทะเลาะววิาท 
 16. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผูไ้ด้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที�มีความผิดสถานหนัก หรือ
ขณะที�ถูกจับกมุ หรือหลบหนีการจับกมุ 
 17. การบาดเจ็บที�เกดิขึPนของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา” นัPน ในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือ
เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตัPงแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึPนไป   
 18. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขึPนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน
อากาศยานที�มิได้จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 
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 19. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขับขี� หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงาน
ประจําอากาศยานใดๆ  
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ITA3 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา  
หรือทุพพลภาพถาวรสิPนเชิงเนื�องจากอบุัติเหตุ 

 
คําจัดความเพิ�มเติม 
1. การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั'งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และ

ให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน
ของอวยัวะดงักล่าวข้างต้นโดยสิ'นเชิง และมีข้อบ่งชี'
ทางการแพทยช์ัดเจนว่า ไม่สามารถกลบัมาใช้งานได้
อีกตลอดไป 

2. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมี่ทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

3. ทุพพลภาพถาวรสิPนเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมส่ามารถประกอบหนา้ที�การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจาํ และอาชีพอื�นๆ ได้โดยสิ'นเชิง
ตลอดไป 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองการสูญเสียหรือความ
เสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูไ้ด้รับความคุม้ครอง โดยอุบติัเหตุและทาํให้ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหตุ 
หรือการบาดเจ็บที�ไดรั้บทาํให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั'นเมื�อใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
ดงันี'  

1. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวติ 
2. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง และ        

การทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงนั�นไดเ้ป็นไปติดต่อกนั ไม่น้อย
กว่า 12 เดือน นับแต่วนัที: เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี� ทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ�นเชิง 

3. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตั�งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 
หรือสายตาสองขา้ง 
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4. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ:งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ และเทา้หนึ:งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ:งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ และสายตาหนึ:งขา้ง 
6. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ:งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ:งขา้ง 
7. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ:งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ  
8. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ:งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 
9. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึ:งขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนตามขอ้นี' เพียงรายการที�สูงสุดรายการเดียวเทา่นั'น 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิPนเชิงเนื�องจากอบุัติเหตุเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และ
ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที� เสียชีวติ หรือนบัจากวนัที�แพทยล์งความเห็นวา่
สูญเสียอวยัวะ สายตา สมรรถภาพของการไดย้นิ หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิงโดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง เนื�องมาจาก
อุบติัเหตุ 
  1.1  แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
  1.2  ใบรายงานแพทยที์�ยืนยนัการสูญเสียอวยัวะ สายตา สมรรถภาพของการไดย้ิน หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง 
  1.3  หนังสือยืนยนัการเกิดอุบติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีสูญเสียอวยัวะ สายตา 

สมรรถภาพของการได้ยิน หรือทุพพลภาพถาวรสิ'นเชิง เนื�องมาจากอุบติัเหตุขณะ
โดยสารอยูใ่นสายการบินพาณิชย)์ 

  1.4  สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
  1.5  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
  1.6  เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 2. กรณีเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนเนื�องจากเสียชีวติ 
  2.1  แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
  2.2  ใบมรณบตัร 
  2.3  สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
  2.4  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ 
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  2.5  สํา เนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของ                        
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

  2.6  สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
  2.7  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
  2.8  หนงัสือยืนยนัการเกิดอุบติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีการเสียชีวิตเนื�องมาจาก

อุบติัเหตุขณะโดยสารอยูใ่นสายการบินพาณิชย)์ 
  2.9  เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิPนเชิงเนื�องจากอบุัติเหตุเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีPไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหาย      
อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ หรือที�เกดิขึPนในเวลา ดังต่อไปนีP 
 1.  การกระทําของผูไ้ด้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้
โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา” นัPน   ในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มี
ระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตัPงแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึPนไป   
 2.  การได้รับเชืPอโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชืPอโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํPา ซึ�งเกิดจาก
บาดแผลที�ได้รับมาจากอบุัติเหตุ 
 3.  การรักษาใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการตัPงครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 
 4.  ขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิด 
รวมถึงเจ็ตสกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื�อรักษาชีวติ) ขณะกาํลงัขึPนหรือกาํลงัลงหรือ
โดยสารอยู่ในบอลลนู หรือเครื�องร่อน 
 5.  ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขึPนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที�มิได้จด
ทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 
 6.  ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองกาํลงัขับขี� หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
 7.  ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
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 8. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที�มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที�ถูกจับกุมหรือ
หลบหนีการจับกมุ 
 9.  ขณะที�ผู้ ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที�เป็น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการ ในสงคราม หรือปราบปราม 
 10.  ขณะที�เกดิขึPนบริเวณแท่นขุดเจาะนํPามัน หรือเหมืองใต้ดิน 
 11.  ขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองลงมือทํางานดังต่อไปนีP ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื�องยนต์ 
ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง หรืองานที�เกี�ยวกับ การติดตัPง งานประกอบ บํารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมเครื�องจักร เครื�องใช้ไฟฟ้า หรือเครื�องจักรไฮโดรลิกหรือทํางานในสถานที�มีความเสี�ยงสูงหรืองานใช้
แรงงานอื�นๆ ทัPงนีPไม่รวมถึงงานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการหรืองาน
ประกอบอาหาร 
 12.  ขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครอง ขับขี�หรือโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี�ที�
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนัPนๆ 
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ITA4 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยรายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 
 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบังคับ การประกันภัยนี' ให้ความคุ้มครองกรณีผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองจาํเป็นตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศ
อนัเนื�องมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยที�เกิดขึ'นในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ ภายใน
ระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยนั'นเกิดจากสาเหตุที�ได้รับความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี'  ตามความจาํเป็นและมาตรฐานทางการแพทย ์
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตามจาํนวนวนัที�เขา้รับการ
รักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน ทั'งในกรณีที�ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง
จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ในต่างประเทศ และกรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาตวัต่อเนื�องในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ในประเทศไทย ทั'งนี'บริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์รวมกนัสูงสุดไม่เกิน ...-20-... วนั ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั' งนบัจากวนัแรกของของ
การเขา้รับการรักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และต่อการเดินทางแต่
ละครั' ง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยมีเงื�อนไขการจ่ายผลประโยชน์ 
ดงัต่อไปนี'  

1. กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองจําเป็นต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยใน ใน
ต่างประเทศ  
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นจาํนวน…-ตามที�ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั�วโลก-… บาทต่อวนั หรือตามที�
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั นบัตั'งแต่วนัแรกที�เขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศ  

2. กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวต่อเนื�องในโรงพยาบาลในฐานะ
ผู้ป่วยในในประเทศไทย  

            บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นจาํนวน…-ตามที�ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั�วโลก-… บาทต่อวนั หรือตามที�
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ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนับตั' งแต่ว ันที� เข้า รับการรักษาตัวต่อเนื�อง ใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในในประเทศไทย 

 โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลงัระยะเวลาที�เขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลแล้วและผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองตอ้งแจง้บริษทัหรือหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินทุกครั' งที�เขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 
 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองบาดเจบ็หรือเจ็บป่วย  ซึ� งการตรวจรักษาโดยการผา่ตดัหรือหตัถการตาม
ความจาํเป็นทางการแพทยต์อ้งตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน แต่เนื�องจากวิวฒันาการทางการแพทยท์าํให้การ
ตรวจรักษานั'นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่จาํเป็นตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนั 
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัจาํนวนหนึ� งวนั (1 วนั) สําหรับการตรวจรักษาที�เกิดขึ'นโดยการผ่าตดัหรือหัตถการ 
ดงัต่อไปนี'  
          1.  การสลายนิ�ว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
          2.  การตรวจเส้นเลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)  
          3.  การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
           4.  การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
           5.  การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
          6.  การผา่ตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus  Operations) 
          7.  การตดักอ้นเนื'อที�เตา้นม (Excision Breast Mass) 
           8.  การตดัชิ'นเนื'อจากกระดูก (Bone Biopsy) 
          9.  การตดั (Amputation) นิ'วมือหรือนิ'วเทา้ 
         10.  การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
         11.  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
          12.  การเจาะช่องเยื�อหุม้ไขสันหลงั (Lumbar Puncture) 
 13. การเจาะช่อง เยื�อ หุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic  
Paracentesis) 
 14. การเจาะช่องเยื�อบุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
 15. การขดูมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
 16. การตดัชิ'นเนื'อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
 17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
 18. การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมมา่ (Gamma knife) 
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          (บริษทัสามารถระบุการผา่ตดัหรือหตัถการเพิ�มเติมได ้ตามววิฒันาการทางการแพทย)์ 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ชดเชยรายวนัสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. รายงานแพทยผ์ูท้าํการรักษาของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. ใบแจง้หนี'  / ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล 
 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือ หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง  
 6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี)  
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยรายวันสําหรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีPไม่คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน    
จากสาเหตุดังต่อไปนีP 
 1. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
 2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที�เป็นมาตัPงแต่กาํเนิด 
 3. การรักษาตัวเพื�อพักผ่อนหรือเพื�ออนามัย การนวดเพื�อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟืP น        
การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที�มิได้เกี�ยวข้องกบัการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย 
 4. การรักษาโรค อาการหรือภาวะที�เกี�ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร
เสพติด หรือการรักษาโรคทางพนัธุกรรม 
 5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 6. การรักษาใด ๆ ที�เกี�ยวกับการตัPงครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร โรคแทรกซ้อนจากการ
ตัPงครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการรักษา) การทาํหมันหรือการคุมกาํเนิด 
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 7. การรักษาพยาบาลในประเทศไทยที�ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์
ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและ   
การจัดกระดูก (Chiropractic) 
 8. การบริการหรือการผ่าตัดเกี�ยวกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที�ไม่จําเป็นและอนัเกดิขึPนเพื�อการ
ฉ้อโกง หรือเพื�อหวงัผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
 9. การรักษาเพื�อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ      
การรักษาเพื�อแก้ไขความบกพร่องของ ร่างกาย การศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการ
ผ่าตัดตกแต่งที�จําเป็นต้องกระทําอนัเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื�อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทํางาน
ได้อย่างเดิม 
 10. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด 
แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) ขณะ
กาํลงัขึPนหรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลนู หรือเครื�องร่อน 
 11. การบาดเจ็บที�เกดิขึPนของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา” นัPน ในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือ
เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตัPงแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึPนไป   
 12. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขึPนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน
อากาศยานที�มิได้จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 
 13. การบาดเจ็บที�เกิดขึPนขณะผู้ เอาประกันภัยกําลังขับขี� หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงานประจํา 
อากาศยานใดๆ 



        
 

 

*เงื�อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามแผนที�เลือกซื �อ ซึ�งจะปรากฏบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั�วโลก (สาํหรับการขายผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online))  หน้า 29 / 82 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736  

เลขที� 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี            1115 Rama 3, Chong Nonsi,                               Fax: +66 (0) 2239 2049 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120                            Yannawa, Bangkok 10120 Thailand                      www.dhipaya.co.th 

 

ITA5 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว 
 

คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. บัตรโดยสารในการ

เดินทาง 
หมายถึง บตัรโดยสารที�ผูโ้ดยสารชาํระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการ

ขนส่งทางบก ทางนํ' า หรือทางอากาศ ซึ� งดาํเนินงานโดยมี
ใบอนุญาตเพื�อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

2. เงินส่วนตัว หมายถึง ธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์ เงินสด เช็คเดินทาง หรือดราฟท ์
ทั' งนี'  ไม่รวมถึง บัตรเครดิตทุกชนิด บัตรโดยสารในการ
เดินทาง ใบหุน้ ตั�วเงิน หรือตั�วสัญญาใชเ้งิน 

 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ใหค้วามคุม้ครอง ในกรณีที�เงินส่วนตวัของ
ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเกิดการสูญหาย ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 
เนื�องจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี'   

1. การถูกโจรกรรม  
2. การถูกชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรงโดยข่มขู่หรือ       

ขูเ่ขญ็ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 บริษทัจะจ่ายคา่ทดแทน สาํหรับการสูญหายหรือเสียหายของเงินส่วนตวัที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่
สามารถเรียกร้องไดจ้ากผูรั้บผิดชอบหรือการประกนัภยัประเภทอื�น หรือแหล่งอื�นตามจาํนวนเงินที�สูญหาย
จริงแต่ไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันี'  โดยผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก เป็นจาํนวนเงิน…-1,000-... บาท ของการสูญหายแต่ละครั' งและทุกๆ 
ครั' งที�เกิดการสูญหายหรือเสียหาย  
 ทั'งนี' ผูไ้ด้รับความคุม้ครองจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวแก่เจา้หน้าที�ตาํรวจที�มีอาํนาจใน
ทอ้งที�เกิดเหตุ ภายใน 24 ชั�วโมงนบัจากเวลาที�เกิดเหตุนั'น และการเรียกร้องใหช้ดใชค้า่ทดแทนสาํหรับการสูญ
หายดงักล่าวตอ้งมีบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจประกอบดว้ยทุกครั' ง 
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การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัวเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 4. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 
 5. เอกสารยืนยนัการสูญหายของผูจ้ดัการหรือเจา้ของสถานพาํนักที�ผูเ้อาประกนัพกัขณะที�เกิด
ความสูญเสียหรือเสียหาย รวมทั'งเอกสารแสดงการจ่ายของผูจ้ดัการหรือเจา้ของสถานพาํนกันั'น (ถา้มี) 
 6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัวเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีPไม่คุ้มครองการสูญหายของเงินส่วนตัว อันเกิดจากหรือ
สืบเนื�องจากสาเหตุดังนีP 
 1. ความรับผิดส่วนแรกที�ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. การสูญหายของบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรโดยสารในการเดินทาง ใบหุ้น และเอกสารตั{วเงิน 
 3. ในกรณีที�ไม่มีการรายงานการสูญหายที�เกิดขึPนกับเจ้าหน้าที�ตํารวจที�มีอํานาจในท้องที�เกิดเหตุ
ภายใน 24 ชั�วโมงภายหลงัจากเกดิเหตุ และไม่มีบันทกึประจําวนัของเจ้าหน้าที�ตํารวจ 
 4. ในกรณีที�การสูญหายขณะถูกทิPงไว้ในที�สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือบนยานพาหนะใดๆ หรือ   
ที�เป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้ได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาและป้องกัน
ไว้ก่อนตามสมควรเพื�อความปลอดภัยของทรัพย์สินนัPน ตลอดจนถึงการสูญหาย อันเนื�องมาจากการ
แลกเปลี�ยนสกลุเงินหรือการลดค่าของเงิน  
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 5. ความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเนื�องมาจากการเสื�อมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทาง 
รวมทัPงความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที�เกิดขึPนเนื�องจากกระบวนการซึ�ง
ดําเนินการโดยผู้เอาประกนัภัยเพื�อการซ่อมแซม ทาํความสะอาดหรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
 6. ความเสียหายที�เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที�สนามบิน หรือทาง
ราชการ หรือตํารวจของประเทศนัPนๆ 
 7. ในกรณีที�การสูญหายของเช็คเดินทาง โดยที�ไม่ได้มีการรายงานการสูญหายต่อธนาคารหรือตัว
แทนที�ออกเช็คเดินทางดังกล่าวให้ภายหลงัเกดิเหตุทนัท ี
 8. ในกรณทีี�การสูญหายไม่สามารถพสูิจน์หลกัฐานได้ 
 9. การสูญหายที�เกิดขึPนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองตกอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
ร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ 
 คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา” นัPนในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์       
ในเลอืดตัPงแต่ 150มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึPนไป 
 10. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
 11. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรม หรือขณะที�ถูกจับกมุหรือหลบหนีการจับกมุ 
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ITA6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผดิต่อบัตรเครดิต 
 
คําจํากดัความเพิ�มเติม 
บัตรเครดิต หมายถึง บตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือบตัรเอทีเอ็มของผูไ้ด้รับความ

คุม้ครอง ใหร้วมถึงบตัรเสริมดว้ย 
 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองการสูญเสียทางการเงิน   
ซึ� งเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายของบตัรเครดิตของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง เนื�องจากถูกชิงทรัพย ์หรือปลน้
ทรัพย ์ซึ� งเกิดขึ'นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัตามจาํนวนเงินความ
เสียหายที�เกิดขึ'นจริงที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตนั'นๆ หรือ
จากการประกันภัยอื�น หรือจากแหล่งอื�น สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภยัตามที�ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยันี'  
 ทั'งนี' ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งแจง้การสูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าวแก่บริษทัผูใ้ห้บริการ
บตัรเครดิตนั'นๆ ทนัที รวมถึงการแจง้ต่อเจา้หนา้ที�ตาํรวจที�มีอาํนาจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุโดยเร็วที�สุด หรือภายใน 
24 ชั�วโมงนบัจากเวลาที�เกิดเหตุนั'น 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ความรับผดิต่อบัตรเครดิตเท่านัPน) 
  ผูไ้ด้รับความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 4. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 
 5. ใบแสดงรายการคา่ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
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 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบัตรเครดิตเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีPจะไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบัตรเครดิตอันเกิดจากหรือ
สืบเนื�องจากสาเหตุ ต่อไปนีP 
 1. หากบัตรเครดิตถูกขโมยโดยคนในครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ายเพื�อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
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ITA7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 
 

คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. เอกสารการเดินทาง 
 

หมายถึง 
 

หนังสือเดินทาง วีซ่า ตั�วเดินทางหรือบตัรโดยสารในการ
เดินทาง 

2. บัตรโดยสารในการเดินทาง หมายถึง บตัรโดยสารที�ผูโ้ดยสารชาํระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการ
ขนส่งทางบก ทางนํ' า หรือทางอากาศ ซึ� งดาํเนินงานโดยมี
ใบอนุญาตเพื�อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

        
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
การจดัทาํหรือขอรับเอกสารการเดินทางใหม่ ทดแทนเอกสารเดิมที�เสียหายหรือสูญหาย รวมถึงคุม้ครองค่า
เดินทางและค่าที�พกัที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ'นเพื�อจดัหาเอกสารทดแทน เอกสารการเดินทางที�เสียหายหรือสูญหาย
เนื�องจากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ถูกโจรกรรม หรือภยัธรรมชาติ ระหวา่งการเดินทาง
ต่างประเทศ 
 บริษทัจะจ่ายคา่ชดเชยสําหรับคา่ใชจ่้ายดงักล่าวซึ� งผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไมส่ามารถเรียกร้องเอาได้
จากผูรั้บผิดชอบ หรือการประกนัภยัอื�นหรือแหล่งอื�น ตามค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ'นจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั นี'  หกัดว้ยความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี) 
 ทั'งนี'  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจที�มีอาํนาจใน
ทอ้งที�เกิดเหตุภายใน 24 ชั�วโมง นบัจากเวลาที�เกิดเหตุการณ์นั'น และการเรียกร้องค่าชดเชยจะตอ้งมีบนัทึก
ประจาํวนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทางเท่านัPน) 
 ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
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 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 
 4. ใบเสร็จรับเงินสาํหรับคา่ใชจ่้ายในการจดัทาํเอกสารการเดินทางใหม ่
 5.  เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทางเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย หรือการสูญหายของเอกสาร             
การเดินทาง อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดังต่อไปนีP 
 1. ในกรณีที�ไม่มีการรายงานการสูญหายที�เกิดขึPนกับเจ้าหน้าที�ตํารวจที�มีอํานาจในท้องที�เกิดเหตุ 
ภายใน 24 ชั�วโมงภายหลงัจากเกดิเหตุ และไม่มีบันทกึประจําวนัของเจ้าหน้าที�ตํารวจ 
 2. ในกรณีที�การสูญหายขณะถูกทิPงไว้ในที�สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือบนยานพาหนะใดๆ หรือ   
ที�เป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้ได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษา และป้องกัน
ไว้ก่อนตามสมควรเพื�อความปลอดภัยของเอกสารการเดินทางนัPน 
 3. ในกรณีที�ค่าขอเอกสารการเดินทางสําหรับประเทศที�ไม่อยู่ในแผนการเดินทางของผู้ได้รับความ
คุ้มครอง 
 4. การสูญหายที�ไม่ทราบสาเหตุ 
 5. การกระทําของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
จนไม่สามารถครองสติได้ 
 คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิtสุรา” นัPนในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์       
ในเลอืดตัPงแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึPนไป 
 6. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
 7. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมหรือขณะที�ถูกจับกมุหรือหลบหนีการจับกมุ 
 8. การสูญหายเนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยน หรือค่าเสื�อมราคาของเอกสารนัPน 
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ITA8 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 

 
คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองที�นาํติดตวัไปดว้ยในการ

เดินทาง  
2. ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใชที้�ใชป้ระจาํในบา้นโดยปกติแลว้บุคคลทั�วไปจะไมน่าํ

ติดตวัไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื' อผา้ที�ไม่จาํเป็นสําหรับ
การเดินทาง เครื� องครัว เครื� องอาํนวยความสะดวกภายใน
บา้น เป็นตน้ 

3. ของที�ระลกึ หมายถึง สิ� งของที� เ ป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นที�ระลึกถึงเหตุการณ์ 
สถานที� หรือสิ�งต่างๆที�จาํหน่าย หรือใหเ้ป็นที�ระลึก 

4. เครื�องประดับ หมายถึง สิ�งของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ กาํไล ต่างหู จี'  และ
นาฬิกาที�สวมใส่เป็นเครื�องประดบัตามร่างกาย 

5. สิ�งของมีค่า หมายถึง เครื�องประดบัทาํดว้ยทอง เงิน หรือโลหะมีคา่อื�นๆ ผา้ขนสัตว ์
นาฬิกา และอญัมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึงเครื� องทอง 
เครื�องเงินทั'งปวง 

   
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความ
เสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ที�ไดรั้บ
การสูญเสียหรือความเสียหายในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศ ในกรณีดงัต่อไปนี'  
 1. ขณะที�กระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัอยูใ่นความควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม หรือ
บริษทัผูข้นส่ง การสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นี'ตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริหาร
ของโรงแรมนั'น หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่งนั'น หรือ 
 2. เป็นผลจากบุคคลใดๆ กระทาํการในลกัษณะการชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือเป็นการบงัคบั
อยา่งรุนแรง หรือโดยข่มขู่ หรือขู่เข็ญ ผูเ้อาประกนัภยัเพื�อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวันั'น และ
การสูญเสียหรือความเสียหายนั'น ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ที�ตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดการสูญเสีย
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หรือความเสียหายภายใน 24 ชั�วโมง นบัจากเวลาที�เกิดเหตุนั'น การเรียกร้องให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตอ้งมี
บนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจเช่นวา่นั'น 
 บริษทัจะชดใชใ้ห้สาํหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั
ที�อยูภ่ายในกระเป๋าเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศหรือเมื�อ
กรมธรรมป์ระกนัภยันี' สิ'นสุดลงตามเวลาที�ระบุไว ้แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ'นก่อน ซึ� งบริษทัจะชดใชใ้ห้
ดงันี'  
 1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญเสียหรือความเสียหายของสิ�งของไม่เกินจาํนวนเงินต่อชิ'น ต่อคู่ หรือต่อ
ชุด ตามจาํนวนเงินที�จ่ายจริง หรือจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดแต่ละรายการที�ระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ทั'งนี' รวมกนัไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 2. บริษทัอาจเห็นควรให้ชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซม ในกรณีที�สิ�งของนั'นๆ มีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
 3. บริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม    
ซึ� งบริษทัจะหกัค่าเสื�อมราคาเมื�อเป็นที�ยอมรับกนัวา่มีการสึกหรอ และเสื�อมราคาในกรณีที�สิ�งของนั'นๆ มีอายุ
เกิน 1 ปี 
 และทั'งนี' การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองนี'  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคนใด
คนหนึ�ง ไมอ่าจเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนพร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัไดต้ามขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงันี'  
 - ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น
ส่วนตวั (ถา้มี) 
 - ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง (ถา้มี)  
 -  ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และ โฮล-อิน-วนั (ถา้มี) 
 - ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน
ส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ อนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาติ (ถา้มี) 
 
เงื�อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านัPน) 
 1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้การสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ'นต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจหรือ
เจา้หน้าที�ที�รับผิดชอบอากาศยาน เรือสําราญเดินสมุทร หรือยานพาหนะที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองใชเ้ดินทาง 
และได้รับหลกัฐานการแจง้การสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนังสือจากผูมี้อาํนาจของยานพาหนะนั'นๆ 
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เวน้เสียแต่วา่ไม่อาจจะกระทาํการดงักล่าวได ้เนื�องจากเหตุจาํเป็นหรืออยูใ่นเหตุการณ์ที�เกิดขึ'นและทาํให้ที�ผู ้
เอาประกนัภยัไมอ่าจจะแจง้ดงักล่าวได ้ 
 2. ผูไ้ด้รับความคุ้มครองจะต้องกระทาํการอันสมควรทั' งปวง เพื�อป้องกนัรักษาและคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั และถา้หากทรัพยสิ์นที�วา่นั'นสูญหายหรือเสียหาย ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งแจง้
ต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจ เจา้หน้าที�โรงแรม บริษทัขนส่ง หรือผูมี้อาํนาจของที�ทาํการสถานีขนส่งปลายทางอย่าง
ทนัทีอีกดว้ย 
 3. ในกรณีบริษทัได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี' แลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วง
สิทธิของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเพื�อใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนที�บริษทั
ไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ ในการนี' ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่ง
มอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าที�จาํเป็น เพื�อป้องกนัสิทธิทั'งหลายเช่นวา่นั'นและจะตอ้งไม่กระทาํการ
ใดๆ อนัเป็นที�เสียหายต่อบริษทั 
 4. ผูไ้ด้รับความคุม้ครองต้องดาํเนินการตามขั'นตอนทุกขั'นตอน เพื�อให้กระเป๋าเดินทางพร้อม
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการดูแลตามสมควร 
 5. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งรับผิดชอบสําหรับความเสียหายส่วนแรกต่อการสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ ในจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของการสูญเสียหรือความ
เสียหายแต่ละครั' งและทุกๆ การสูญเสียหรือความเสียหาย 
  
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ'นจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหาร
ของบริษทัผูข้นส่ง กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั'นอยูใ่นความควมคุมของพนกังานโรงแรมหรือบริษทั 
ผูข้นส่ง 
 3. รายการและราคาของที�สูญเสียหรือเสียหาย หากของที�สูญเสียหรือเสียหายนั'นเเป็นของที�ถูกซื'อ
มาไมเ่กิน 3 เดือน จะตอ้งมีใบเสร็จรับเงินของๆ ชิ'นนั'นๆ มาแสดง 
 4. ใบบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจทอ้งถิ�น กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการ    
ขูเ่ขญ็หรือบงัคบัในลกัษณะรุนแรง 
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 5. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 6. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 7. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองทรัพย์สินหรือการสูญเสียหรือความเสียหาย
ของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดังต่อไปนีP 
 1. ความรับผิดส่วนแรกที�ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภัย (ถ้ามี) 
 2. สัตว์ ยานพาหนะที�เดินด้วยเครื�องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนัPนด้วย) 
รถจักรยานยนต์ เรือข้ามฝาก (ที�ไม่ใช่เป็นการเดินเรือระหว่างประเทศ) รถยนต์ ยานพาหนะอื�นใด สกีนํPาแข็ง 
สกีหิมะ อุปกรณ์ครัวเรือน ของใช้ในบ้าน ศิลปะหรือโบราณวัตถุ เครื�องประดับ สิ�งของมีค่า คอนแทคเลนส์ 
เก้าอีPมีล้อสําหรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสาร ตั{วเงิน ตั{วสัญญาให้เงิน เช็คเดินทาง ตั{ว
เดินทาง และตั{วท่องเที�ยว ดราฟท์ บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ 
หรือของที�ระลกึ 
 3. การสูญเสียหรือความเสียหายที�มีสาเหตุมาจากการสึกหรอ การเสื�อมสภาพทลีะน้อย แมลงกดักนิ 
สัตว์ที�ชอบทําลายพืช ได้แก่ หนู การเสื�อมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที�เกิดขึPน เนื�องจากผู้ได้รับความ
คุ้มครองดําเนินการใดๆ เพื�อทาํการซ่อมแซม การทาํความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
 4. กระเป๋าที�มีลักษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ เป้เดินทาง หรือ
กระเป๋าที�มีลกัษณะการใช้โดยทั�วไปไม่ใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง เว้นแต่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง 
 5. การสูญเสียหรือความเสียหายของอปุกรณ์ที�เช่า หรือให้เช่า 
 6. การยดึทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาล การขนส่ง 
สินค้าผดิกฎหมาย หรือกระทาํการอื�นใดที�ขัดต่อกฎหมาย 
 7. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที�ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื�น ได้แก่ ทรัพย์สิน           
ที�เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื�น การได้รับการชดใช้จากบริษัทรับจ้างขนส่ง หรือสายการบิน
หรือโรงแรม หรือสถานที�ที�ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าพกั เช่น เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ เป็นต้น 
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 8. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
ของผู้ได้รับความคุ้มครองที�ส่งไปล่วงหน้า หรือสิ�งของที�ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ไปด้วยกัน
กบัผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 9. การที�ผู้ได้รับความคุ้มครองลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที�สาธารณะ หรือ
การสูญเสียหรือความเสียหายที�เป็นผลมาจากการละเลยของผู้ได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษา และ
ป้องกนัไว้ก่อนตาม สมควรเพื�อความปลอดภัยของทรัพย์สินนัPน 
 10. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออปุกรณ์ประเภทใดๆ 
 11. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที�บันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์บัตรบันทึก
ข้อมูล หรือสิ�งอื�นใดในทาํนองเดียวกนั 
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ITA9  
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง  
 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทาง
ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมาถึงล่าช้า ในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศเนื�องจากความผิดพลาด
หรือส่งไปผิดสถานที� หรือสูญหายชั�วคราว ของผูข้นส่ง หลงัจากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางมาถึงจุดรับ
กระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางตามกาํหนดการในต่างประเทศ บริษทัจะชดใชเ้งินคืนใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองสําหรับการซื'อเสื'อผา้ เครื�องแต่งตวั หรือเครื�องใชส่้วนตวัที�จาํเป็นเร่งด่วนที�ผูเ้อาประกนัภยัไดส้ํารอง
จ่ายไปก่อนดงันี'   
 1. หลงัจากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 8 ชั�วโมง หาก
กระเป๋าเดินทาง ยงัไม่มาอยูใ่นความครอบครองทางกายภาพของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง บริษทัจะชดใชเ้งินคืน
ตามที�ผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้สํารองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ…-20-... ของจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 2. หลงัจากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกวา่ 16 ชั�วโมง หาก
กระเป๋าเดินทาง ยงัไม่มาอยูใ่นความครอบครองทางกายภาพของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง บริษทัจะชดใชเ้งินคืน
ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นจาํนวนเงินที�เพิ�มเติมจากขอ้ 1 อีกไม่เกินร้อยละ…-30-...  ของจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 3. หลงัจากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกวา่ 24 ชั�วโมง หาก
กระเป๋าเดินทาง ยงัไม่มาอยูใ่นความครอบครองทางกายภาพของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง บริษทัจะชดใชเ้งินคืน
แก่ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเป็นจาํนวนเงินที�เพิ�มเติมจากขอ้ 2 อีกไม่เกินร้อยละ…-50-...  ของจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 การประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองในข้อตกลงคุ้มครองฉบับนี'  บริษัทจะชดใช้ให้แก่                          
ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเป็นจาํนวนเงินไม่เกินจาํนวนเอาประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และทั'งนี' ผูไ้ด้รับความคุม้ครองคนใดคนหนึ� งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนพร้อมกนัใน
เหตุการณ์เดียวกนัได ้ตามขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงันี'  
 -   ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง (ถา้มี)  



        
 

 

*เงื�อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามแผนที�เลือกซื �อ ซึ�งจะปรากฏบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั�วโลก (สาํหรับการขายผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online))  หน้า 42 / 82 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736  

เลขที� 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี            1115 Rama 3, Chong Nonsi,                               Fax: +66 (0) 2239 2049 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120                            Yannawa, Bangkok 10120 Thailand                      www.dhipaya.co.th 

 

 -   ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพยสิ์นส่วนตวั (ถา้มี)  
 -    ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และ โฮล-อิน-วนั (ถา้มี) 
 -    ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ อนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาติ (ถา้มี) 
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง (เท่านัPน) 
 บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองที�ไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กร
ใดๆ เฉพาะในส่วนที�บริษทัไดจ่้ายคา่ชดเชยไป ในการนี'ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทั
ในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการที�จาํเป็นเพื�อป้องกนัสิทธิทั'งหลายเช่นว่านั'น และจะตอ้งไม่
กระทาํการใดๆ ใหเ้ป็นที�เสียหายแก่บริษทั และผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งไมด่าํเนินการฟ้องร้องหลงัจากเกิด
การสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลที�ทาํใหเ้กิดการสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นั'น 
  
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (เท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. ใบเสร็จรับเงินสาํหรับการซื'อเสื'อผา้หรือเครื�องใชส่้วนตวัที�จาํเป็น 
 3. จดหมายรับรองจากสายการบินยนืยนัการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 
 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (เท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง อันเกิดจากหรือ
สืบเนื�องจากสาเหตุดังต่อไปนีP 
 1. สัมภาระเดินทางที�ขนส่งภายใต้ใบรับขนสินค้า 
 2. สัมภาระเดินทางถูกยดึโดยศุลกากร หรือหน่วยงานราชการอื�น 
 3. การได้รับชดเชยจากโรงแรมหรือผู้ขนส่งแล้ว 
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ITA10 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบิน 
 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองในกรณีที�ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองพลาดการต่อเที�ยวบินในต่างประเทศสําหรับการเดินทาง ทางเครื�องบิน รถไฟ หรือเรือสําราญเดิน
สมุทร ที�ได้ยืนยนัการเดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดที�ต้องมีการเปลี�ยนถ่ายยานพาหนะ อัน
เนื�องมาจากการล่าชา้ของเครื�องบิน รถไฟ หรือเรือเดินสมุทรดงักล่าว ที�เดินทางมายงัจุดเปลี�ยนถ่ายยานพาหนะ
นั'น และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื�นที�จะออกเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา …-8-...ชั�วโมง นบัแต่
เวลาที�เดินทางมายงัจุดเปลี�ยนถ่ายยานพาหนะ บริษทัจะชดใชเ้งินแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นคา่ใชจ่้ายสําหรับ
ค่าที�พกัโรงแรมเพื�อคา้งคืน ค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�มที�จาํเป็น ตามจาํนวนเงินที�จ่ายไปจริง แต่ทั'งนี' สูงสุดไม่เกิน
จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สาํหรับการมาถึงล่าชา้ทุกๆ…-8-...ชั�วโมง 
และจะชดใชใ้หเ้พียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งเทา่นั'นสาํหรับการเดินทางออกจากประเทศไทยแต่ละครั' ง 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การพลาดการต่อเที�ยวบินเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 4. หนงัสือยืนยนัการพลาดการต่อเที�ยวบินจากสายการบิน บริษทัรถไฟ หรือบริษทัเดินเรือ หรือ
ผูแ้ทนจาํหน่ายบตัรโดยสารหรือรายการท่องเที�ยวนั'น โดยระบุถึงสาเหตุของการล่าชา้ และระยะเวลาของการ
ล่าชา้ของสายการบิน ขบวนรถไฟ หรือเรือสาํราญเดินสมุทร 
 5. ตั�วเครื�องบิน และ BOARDING PASS ทั'งหมดที�มี 
 6. ใบเสร็จรับเงินแสดงคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึ'นจริง 
 7. เอกสารหรือหลกัฐานตามบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
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 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบินเท่านัPน) 
 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย หรือการพลาดการต่อเที�ยวบิน อนัเกดิ
จากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดังต่อไปนีP 
 1. เป็นผลมาจากการที�ผู้ได้รับความคุ้มครองพลาดการเดินทาง ณ จุดเริ�มต้นที�ออกเดินทางครัPงแรก 
รวมถึงการไม่ไปรายงานตัวที�สายการบินพาณชิย์ (Check in) ภายในเวลาที�กาํหนดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม 
 2. ความเสียหายที�เกิดขึPน ในกรณีที�ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ได้นําหนังสือแจ้งจากสายการบิน 
บริษัทรถไฟ หรือบริษัทเดินเรือ หรือผู้แทนจําหน่ายบัตรโดยสารหรือรายการท่องเที�ยวนัPน ระบุถึงสาเหตุของ
การล่าช้า ระยะเวลาของการล่าช้าของสายการบิน ขบวนรถไฟ หรือเรือสําราญเดินสมุทร 
 3. ความล่าช้าที�เกิดขึPนเนื�องจากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ซึ�งได้เริ�มขึPนหรือได้ประกาศ
ก่อน หรือกําลังดําเนินอยู่ ณ. วันที�ผู้ เอาประกันภัยขอเอาประกันภัยการเดินทาง หรือวันที�ระบุไว้ในตั{วเดินทาง 
หรือวนัที�มีการยนืยนัการเดินทางวันใดวนัหนึ�งสุดแต่ว่าวนัใดจะมาก่อน  
 4. การที�ระบบขนส่งมวลชนใช้การไม่ได้เนื�องจากการนัดหยุดงานหรือการประท้วงซึ�งได้เริ�มขึPน 
หรือ ได้ประกาศก่อนทีท่านจะออกจากบ้าน หรือสถานที�ที�ท่านควรที�จะสามารถดําเนินการเปลี�ยนแปลง         
การเดินทางได้ 
 5. จํานวนเงินที�จ่ายไปนัPนสามารถจะเรียกคืนได้จากสายการบิน รถไฟสายต่างประเทศ หรือ          
เรือสําราญเดินสมุทร 
 6. ความประมาทเลนิเล่อของบริษัทท่องเที�ยว หรือตัวแทนท่องเที�ยว 
 7. ความล่าช้าที�เกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่ง โดยคําสั�งหรือคําแนะนําจากรัฐบาลของ
ประเทศใดๆ 
 8. การที�ผู้ได้รับความคุ้มครองยกเลกิกาํหนดการเดินทางโดยสมัครใจ 
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ITA11 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 
 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองในกรณีการออกเดินทาง
ของยานพาหนะสาธารณะที�เดินทางตามตารางเวลาที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดเ้ตรียมการไวว้า่จะใชเ้ดินทางใน
ต่างประเทศเกิดความล่าชา้เป็นเวลาอยา่งตํ�า...- 6 -...ชั�วโมงติดต่อกนั นบัจากเวลาที�ระบุในแผนการเดินทางที�
กาํหนดไวใ้นกาํหนดการเดินทางที�ไดแ้จง้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้ เนื�องจากสภาพอากาศไมอ่าํนวย เครื�อง
อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนดัหยุดงาน หรือการปฏิบติังานอื�นโดยลูกจา้งของยานพาหนะสาธารณะที�ทาํให ้
ไม่สามารถเดินทางได ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัสําหรับการล่าชา้ของยานพาหนะสาธารณะนั'นทุกๆ เวลาสูงสุดไม่เกิน...-6-... ชั�วโมงเต็มต่อเนื�อง 
ของความล่าชา้ แต่ทั'งนี'  สูงสุดไมเ่กิน ...- 60-… ชั�วโมงติดต่อกนั 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ความล่าช้าในการเดินทางเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. ตั�วเครื�องบิน และ Boarding Pass หรือหลกัฐานที�ระบุระยะเวลาการเดินทาง 
 4. หนงัสือรับรอง / หรือยนืยนัจากผูที้�มีอาํนาจรับผดิชอบต่อการเดินทางเที�ยวนั'น 
 5. หนงัสือรับรอง / หรือยืนยนัจากบริษทัผูข้นส่งนั'นๆ ระบุถึงสาเหตุของการเดินทางล่าชา้ในการ
เดินทาง ระยะเวลาของการล่าชา้ 
 6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
  การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทางเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเที�ยวบิน อันเกิดจากหรือสืบเนื�อง
จากสาเหตุดังต่อไปนีP 
1. การล่าช้าจากสาเหตุดังต่อไปนีP 
 1.1 ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ได้รายงานตัวกบัผู้ขนส่งสาธารณะภายในเวลาที�กาํหนด 
 1.2 การนัดหยุดงาน หรือหยุดปฏิบัติงานโดยพนักงานของผู้ขนส่งสาธารณะ ซึ�งเกิดขึPนก่อนหรือ
ขณะที�ผู้ได้รับความคุ้มครองขอเอาประกนัภัยการเดินทางนีP 
 1.3 การล่าช้าที�เกิดขึPนจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งสาธารณะ โดยคําสั�งหรือคําแนะนําจาก
รัฐบาลประเทศนัPนๆ 
 1.4 ความล่าช้าที�ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษที�ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ในการ
เดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
3. จํานวนเงินที�จ่ายไปนัPนสามารถจะเรียกคืนได้จากสายการบิน รถไฟสายต่างประเทศ หรือเรือสําราญเดิน
สมุทร 
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ITA12 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวนัเดินทาง 
 

คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. การบาดเจ็บสาหัส 
หรือเจ็บป่วยหนัก 

หมายถึง บุคคลใดๆ  ซึ� งต้องได้ รับการ รักษาโดยแพทย์ที� มี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการ
บาดเจบ็สาหสั หรือการเจบ็ป่วยนั'น เป็นผลใหผู้ป่้วยไดรั้บ
การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรที�จะเดินทางหรือ
เดินทางต่อไปสาํหรับการเดินทางนั'น 

2. สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี�
หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู ้ได้รับความ
คุม้ครองและบิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ทวดของคูส่มรส  

 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองถึงคา่ใชจ่้ายที�เพิ�มขึ'นของ
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองที�ไดช้าํระไปสาํหรับคา่ใชจ่้ายในการเดินทาง คา่ที�พกั และคา่อาหารในระหวา่งระยะเวลา
การเดินทาง และ/หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นตามมา จากการที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเดินทางกลบั
ประเทศไทยก่อนกาํหนดเนื�องจาก 
 1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการบาดเจบ็สาหสัหรือเจบ็ป่วยหนกั และแพทยแ์นะนาํใหเ้ดินทางกลบั 
 2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื�อนเดินทางของผูไ้ด้รับความคุม้ครอง เสียชีวิต หรือได้รับการ
บาดเจบ็สาหสัหรือเจบ็ป่วยหนกัโดยไมค่าดหมาย 
 3. ภยัธรรมชาติ ที�ทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองไมส่ามารถเดินทางตามกาํหนดการต่อไปได ้
 4. การนดัหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุน่วายทางการเมืองที�ไม่คาดหมายและอยูน่อกเหนือ    
การควบคุมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือ 
 5. การถูกกกัด่านกกักนัเชื'อโรคตามคาํแนะนาํของแพทย ์
 บริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสําหรับค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ'นจริงแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับค่าใชจ่้ายในการ เดินทางเพิ�มขึ'นโดยทาง
เครื�องบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั'นประหยดั ในกรณีที�เป็นไปได)้ หรือค่าที�พกัที�เกิดขึ'น และการ
สูญเสียคา่เดินทาง และ/หรือคา่ที�พกัที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ หรือที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งถูกริบมดัจาํ หลงัจาก
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เริ�มตน้การเดินทาง อนัเป็นผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ ทั'งนี'  ให้รวมถึงค่าใชจ่้ายใดที�เกิดขึ'นจากการขยายเวลาการ
เดินทางเนื�องจากถูกกกัด่านกกักนัเชื'อโรคตามคาํแนะนาํของแพทย ์
 ความคุม้ครองนี' มีผลบงัคบัเฉพาะเมื�อผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้เอาประกนัภยัก่อนการรับทราบ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ� งก่อให้เกิดการลดจาํนวนวนัเดินทางดงักล่าว ผูไ้ด้รับความคุม้ครองคนใดคนหนึ� งไม่อาจ
เรียกร้องคา่สินไหมทดแทนพร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัไดต้ามขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงันี'   

- ผลประโยชน์ คา่ใชจ่้ายในการลดจาํนวนวนัเดินทาง (ถา้มี) 
- ผลประโยชน์การจี' เครื�องบิน (ถา้มี) 
- ผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (ถา้มี)  

 

การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวนัเดินทางเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาตั�วเครื�องบินล่าสุดที�ซื'อ พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
 3. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. ใบรับรองแพทย ์กรณีที�ตอ้งลดจาํนวนวนัเดินทางเนื�องจากผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้รับการ
บาดเจ็บสาหสัหรือเจ็บป่วยหนกั และกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหสัหรือเจ็บป่วยหนกั ของสมาชิก
ของครอบครัว  
 6. สาํเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยัหรือสมาชิกของครอบครัว) 
 7. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวนัเดินทางเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีPไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง อันเกิด
จากหรือสืบเนื�องจาก โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงได้เป็นเลือดบวกของเชืPอไวรัส HIV และโรคอื�นๆ 
ที�สัมพนัธ์กบัโรคเอดส์ 
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ITA13 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การจีPเครื�องบิน 
 

คําจํากดัความเพิ�มเติม 
การจีPเครื�องบิน หมายถึง การเขา้ยึดครองหรือเขา้ควบคุมเครื�องบินโดยการใช้กาํลงั

บงัคบัหรือใช้ความรุนแรงหรือขู่ว่าจะใช้กาํลงัหรือความ
รุนแรงดว้ยเจตนาร้ายของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ�ง 

 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองถึงการที�ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองตกเป็นตวัประกนัในเหตุการณ์ จี' เครื�องบินซึ� งเกิดขึ'นในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศขณะเดินทาง
อยูบ่นเครื�องบิน และเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ'นเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชั�วโมงติดต่อกนั 

 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับการตกเป็นตวัประกนัในเหตุการณ์จี' เครื� องบินให้แก่        
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสาํหรับทุกๆ 24 ชั�วโมงเตม็ต่อเนื�องของการตกเป็นตวัประกนั ทั'งนี' รวมกนัไมเ่กินจานวน
เงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การจีPเครื�องบินเท่านัPน) 

 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

 4. เอกสารยนืยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือทา่อากาศยานที�ออกโดยสายการบินหรือทา่อากาศ
ยานที�ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการจี' เครื�องบิน 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
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 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หาก
แสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ได้
ส่งโดยเร็วที�สุดเทา่ที�สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การจีPเครื�องบินเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองการจีPเครื�องบิน อันเกิดจากหรือสืบเนื�องจาก  
การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ายเพื�อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อ  
ความวุ่นวายทางการเมือง 
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ITA14 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลกิการเดินทาง 
 

คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. การบาดเจ็บสาหัส 
หรือเจ็บป่วยหนัก 

หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ� งตอ้งไดรั้บการรักษาโดยแพทยที์�มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหสั หรือ
การเจ็บป่วยนั'น เป็นผลให้ผูป่้วยไดรั้บการรับรองโดยแพทย์
ว่าไม่สมควรที�จะ เดินทางหรือเ ดินทางต่อไปสําห รับ            
การเดินทางนั'น 

2. สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรส และพี�หรือ
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองและ
บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ทวดของคูส่มรส 

 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองการเลื�อนหรือการบอก
เลิกการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองซึ�งเกิดขึ'นภายใน…-30-... วนัก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตาม
ขอ้ 4) อนัมีสาเหตุมาจาก 
 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยหนกัของผูไ้ด้รับความคุม้ครอง หรือสมาชิก
ของครอบครัว ทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองไมส่ามารถเดินทางตามกาํหนดการได ้
 2. การเกิดการนดัหยุดงานขึ'นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ� งเป็นเหตุการณ์ที�อยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองทาํใหไ้มส่ามารถเดินทางตามกาํหนดการได ้
 3. ไดรั้บหมายเรียกใหเ้ป็นพยานที�ศาล หรือไดรั้บหมายบงัคบัจากศาล 
 4. เมื�อที�พกัอาศยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองที�ใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจาก
เหตุไฟไหม ้หรือภยัธรรมชาติ ภายใน…-1-…สัปดาห์ ก่อนวนัออกเดินทางทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถ
เดินทางตามกาํหนดเวลาได ้
 บริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสาํหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเลื�อนหรือ
การบอกเลิกการเดินทางที�เกิดขึ'นหลงัจากที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงินมดัจาํค่าเดินทาง คา่
ซื'อตั�วล่วงหน้า และ/หรือค่าที�พกั ค่าอาหารที�ผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหน้า และ/หรือค่าใช้จ่ายที�ผูไ้ดรั้บ
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ความคุม้ครองตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย เฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซึ� งไม่ได้รับการชดใช้จาก
แหล่งอื�น และเป็นผลต่อเนื�องจากการเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางจากสาเหตุที�ได้รับความคุม้ครอง
ขา้งตน้ ก่อนวนัเริ�มตน้การเดินทาง  
 ความคุ้มครองนี' จะมีผลบงัคบัเฉพาะเมื�อผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้เอาประกนัภยัก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ� งอาจก่อใหเ้กิดการเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนั'น 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การเลื�อนหรือการบอกเลกิการเดินทางเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และ
ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. หนงัสือจากบริษทัทวัร์ หรือผูข้นส่ง หรือโรงแรม ที�พกั หรืออื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�ระบุจาํนวนเงินที�
เกบ็จากผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. ใบรับรองแพทย ์กรณีที�ตอ้งยกเลิกการเดินทางเนื�องจากการเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็สาหสัหรือ
เจบ็ป่วยหนกัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือสมาชิกของครอบครัว  
 4. สาํเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวติของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือสมาชิกของครอบครัว) 
 5. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 6. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
  7. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลกิการเดินทางเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีPไม่คุ้มครองการเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง อันเกิด
จากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุดังต่อไปนีP 
 1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที�เกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบงัคับของรัฐบาล 
 2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชําระหนีPสิน หรือการขาดการชําระหนีPสินของบริษัท 
จัดการท่องเที�ยวหรือผู้ทาํการขนส่งอันเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลกิการเดินทาง 
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 3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที�ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื�นที�ยังมี       
ผลบังคับ หรือโครงการของรัฐบาล หรือการที�จะได้รับการชดใช้จากแหล่งอื�น ได้แก่ โรงแรม สายการบิน 
บริษัทจัดการท่องเที�ยว หรือผู้ดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวกบัการเดินทาง อาหาร และที�พกั 
 4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชืPอไวรัส HIV และโรคอื�นๆ ที�สัมพันธ์
กบัโรคเอดส์ 
 5. กามโรค หรือโรคใดๆ ที�ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 6. การทําประกันภัยนีPภายในเวลาตํ�ากว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันออกเดินทาง ยกเว้นกรณีการเสียชีวิต 
หรือการบาดเจ็บสาหัสจากอบุัติเหตุของผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิกของครอบครัว 
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ITA15 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
อนัเนื�องมาจากภัยธรรมชาต ิ

 
คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองที�นาํติดตวัไปดว้ยในการ

เดินทาง  
2. ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใชที้�ใชป้ระจาํในบา้นโดยปกติแลว้บุคคลทั�วไปจะไมน่าํ

ติดตวัไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื' อผา้ที�ไม่จาํเป็นสําหรับ
การเดินทาง เครื� องครัว เครื� องอาํนวยความสะดวกภายใน
บา้น เป็นตน้ 

3. ของที�ระลกึ หมายถึง สิ� งของที� เ ป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นที�ระลึกถึงเหตุการณ์ 
สถานที� หรือสิ�งต่างๆ ที�จาํหน่าย หรือใหเ้ป็นที�ระลึก 

4. เครื�องประดับ หมายถึง สิ�งของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ กาํไล ต่างหู จี'  และ
นาฬิกาที�สวมใส่เป็นเครื�องประดบัตามร่างกาย 

5. สิ�งของมีค่า หมายถึง เครื�องประดบัทาํดว้ยทอง เงิน หรือโลหะมีคา่อื�นๆ ผา้ขนสัตว ์
นาฬิกา และอญัมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมทั'งเครื� องทอง 
เครื�องเงินทั'งปวง 

6. คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายถึง คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ'วครบชุด รวมทั'งส่วนประกอบ หรือ
อุปกรณ์ประกอบที�เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส่วนคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld computer) หรือ 
เครื�องมือพกพาใดๆ จะไมถื่อวา่รวมอยูใ่นประเภทนี'  

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยันี' มีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือ
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพยสิ์นส่วนตวัที�อยูใ่นกระเป๋าเดินทาง  และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู ้
ได้รับความคุม้ครอง ซึ� งผูไ้ด้รับความคุม้ครองนาํติดตวัไปด้วย หรือที�ได้ซื'อมาใหม่ในระหว่างการเดินทาง
ต่างประเทศ ซึ� งได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายจากภยัธรรมชาติ ที�เกิดจากสถานการณ์นอกเหนือการ
ควบคุมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั  
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 บริษทัจะชดใชใ้ห้สาํหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพยสิ์นส่วนตวัที�อยู่
ภายในกระเป๋าเดินทาง รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ที�ไดรั้บการสูญเสียหรือความ
เสียหายในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศหรือเมื�อกรมธรรมป์ระกนัภยันี' สิ'นสุดลงตามเวลาที�ระบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ'นก่อน ซึ� งบริษทัจะชดใชใ้หด้งันี'   
 1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญเสียหรือความเสียหายของสิ�งของไม่เกินจาํนวนเงินต่อชิ'น ต่อคู่ หรือต่อ
ชุด ตามจาํนวนเงินที�จ่ายจริง หรือจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดแต่ละรายการที�ระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ทั'งนี' รวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซึ� ง
จาํนวนความรับผดิสูงสุดสาํหรับคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊จะระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ย 
 2. บริษทัอาจเห็นควรให้ชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซม ในกรณีที�สิ�งของนั'นๆ มีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
 3. บริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม   
ซึ� งบริษทัจะหักค่าเสื� อมราคาเมื�อเป็นที�ยอมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื�อมราคาในกรณีที�สิ� งของนั'นๆ            
มีอายเุกิน   1 ปี 
 ทั'งนี'  สิ�งของที�เป็นคูห่รือชุดจะถือวา่เป็นสิ�งของหนึ�งรายการ ไดแ้ก่ ร้องเทา้หนึ�งคู ่กลอ้งถ่ายรูปและ
เลนส์ และอุปกรณ์มาตรฐาน 
 การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี'  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคนใดคน
หนึ�งสามารถเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนไดเ้พียงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ�งเทา่นั'น ดงันี'  
 - ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น
ส่วนตวั (ถา้มี) 
 - ข้อตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน
ส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊อนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาติ (ถา้มี) 
 - ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั (ถา้มี) 
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของ
กระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กอนัเนื�องมาจากภัยธรรมชาตเิท่านัPน) 
 1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้ความต่อเจา้หนา้ที�ตาํรวจ หน่วยงานราชการ หรือผูมี้อาํนาจหนา้ที�
ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงแรม และสายการบินที�มีอาํนาจควบคุมดูแลสถานที�ที�เกิดการสูญเสียหรือความ
เสียหาย ภายใน ...-24-... ชั�วโมง นบัจากเกิดเหตุการณ์ และตอ้งแนบบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูมี้อาํนาจ
หนา้ที�ดงักล่าวมาพร้อมกบัการเรียกร้องดว้ย 
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 2. ผูไ้ด้รับความคุ้มครองต้องดาํเนินการทุกประการเท่าที�จะกระทาํได้เกี�ยวกบักระเป๋าเดินทาง
ทรัพยสิ์นส่วนตวั หรือคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ โดยไมว่างทิ'งไวใ้นสถานที�สาธารณะโดยไมมี่ผูดู้แล และตอ้งจดัการ
ป้องกนัทุกวถีิทางตามสมควร เพื�อใหค้อมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ทรัพยสิ์นส่วนตวัและกระเป๋าเดินทางปลอดภยั  
   
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอัน
เนื�องมาจากภัยธรรมชาตเิท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ'นจากเจา้หน้าที�ตาํรวจ หน่วยงานทาง
ราชการ หรือผูมี้อาํนาจหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง 
 3. รายการหรือรายละเอียด รุ่น ยี�ห้อ และราคาของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว หรือ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กที�สูญเสียหรือเสียหาย หากรายการของที�สูญเสียหรือเสียหายนั'นเเป็นของที�ถูกซื'อมาไม่
เกิน 3 เดือน จะตอ้งมีใบเสร็จรับเงินของๆ ชิ'นนั'นๆ มาแสดง 
 4. ใบบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจทอ้งถิ�น  
 5. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 6. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 7. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กอนัเนื�องมาจากภัยธรรมชาตเิท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือการสูญเสียหรือความเสียหาย
ของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อันเกิดจาก หรือสืบเนื�องจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนีP 
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 1. สัตว์ ยานพาหนะที� เดินด้วยเครื� องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนัP นด้วย) 
รถจักรยานยนต์ เรือข้ามฝาก (ที�ไม่ใช่เป็นการเดินเรือระหว่างประเทศ) รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) 
ยานพาหนะอื�นใด สกีหิมะ สกีนํPาแข็ง อุปกรณครัวเรือนของใช้ในบ้าน ศิลปะหรือโบราณวัตถุ สิ� งประดิษฐ์ 
ภาพวาด ศิลปะวัตถุ เครื�องประดับ สิ�งของมีค่า อัญมณี เลนส์หรือคอนแทคเลนส์ เก้าอีPมีล้อสําหรับคนพิการ ฟัน
ปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสาร ตั{วเงิน ตั{วสัญญาใช้เงิน เช็คเดินทาง ตั{วเดินทางและตั{วท่องเที�ยว ดราฟท์ 
บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของที�ระลึก พันธบัตร คูปอง 
แสตมป์ ตั{วเงินที�โอนสิทธิได้ โฉนด หนังสือสัญญาหลักทรัพย์ทุกประเภท การสูญหายของบัตรเครดิต หรือการ
เปลี�ยนทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจําตัว และใบขับขี� เอกสารเดินทาง เครื�องดนตรี สะพานฟัน ฟันปลอม 
 2. การสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากการสึกหรอ การเสื�อมสภาพ แมลงหรือสัตว์กดั กนิ หรือ
แทะ ความชํารุดบกพร่องที�ไม่เห็นประจักษ์หรือความเสียหายที�ได้รับจากกระบวนการใด หรือระหว่างการซ่อม 
 3. การสูญเสียหรือความเสียหายต่ออปุกรณ์ที�เช่า เช่าซืPอ หรือให้เช่า 
 4. การสูญเสีย หรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินอันเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการแข็งข้อ    
การกบฏ การปฏิวตั ิสงครามกลางเมือง การยดึอาํนาจ หรือการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐในการขัดขวาง 
ต่อสู้ หรือป้องกนัเหตุการณ์ ดังกล่าว การยดึทรัพย์ หรือการทาํลายภายใต้กฎข้อบังคับด่านกกักัน หรือศุลกากร 
การริบทรัพย์ตามคําสั�งของเจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือหน่วยงานที�มีอํานาจตามกฎหมาย หรือความเสี�ยงจากการ
ขนส่ง หรือการขายของเถื�อน หรือผดิกฎหมาย 
 5. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที�ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื�น ได้แก่ ทรัพย์สินที�    
เอาประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอื�น หรือการได้รับการชดใช้จากสายการบิน โรงแรม หรือบุคคลอื�นใด 
 6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
ของผู้ เอาประกันภัยที�ส่งไปล่วงหน้า หรือสิ�งของ ที�ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ไปด้วยกันกับ        
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 7. การที�ผู้ได้รับความคุ้มครองลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที�สาธารณะ หรือ
การสูญเสียหรือความเสียหายที�เป็นผลมาจากการละเลยของผู้ได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษา และ
ป้องกนัไว้ก่อนตามสมควร เพื�อความปลอดภัยของทรัพย์สินนัPน 
 8. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออปุกรณ์ประเภทใดๆ 
 9. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที�บันทึกในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึก
ข้อมูล หรือสิ�งอื�นใดในทาํนองเดียวกนั 
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 10. การสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสด ธนบัตร พันธบัตร คูปอง แสตมป์ ตั{วเงินที�โอนสิทธิ
ได้ โฉนด หนังสือสัญญา หลักทรัพย์ทุกประเภท การสูญหายของบัตรเครดิต หรือการเปลี�ยนทดแทนบัตร
เครดิต บัตรประจําตัว และใบขับขี� เอกสารเดินทาง 
 11. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
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ITA16 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผดิส่วนแรกสําหรับรถเช่า 
 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยันี' มีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองความรับผิดส่วนแรก
ใดๆ ของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจสําหรับรถยนตที์�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเช่าภายใตส้ัญญาการ
เช่ารถยนต์ กรณีที�เกิดการสูญหายหรือความเสียหายจากอุบติัเหตุกบัรถยนต์ที�ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเช่าใน
ระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ ซึ� งผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีความรับผิดตามกฎหมายตอ้งชดใชก้ารสูญหาย
หรือความเสียหายที�เกิดขึ'นกบัรถยนตค์นัที�เช่านั'น   
 โดยบริษทัจะจ่ายใหต้ามจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิส่วนแรกสําหรับรถเช่าเท่านัPน) 
 1) ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบริษทัรถเช่าที�มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า 
 2) สัญญาเช่ารถตอ้งกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองซื'อประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท
หนึ�งเพื�อคุม้ครองการสูญหายหรือความเสียหายต่อตวัรถที�เช่าในระหวา่งระยะเวลาที�เช่า 
 3) ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขรวมทั'งขอ้กาํหนดทุกขอ้ของบริษทัรถเช่าภายใต้
สัญญาเช่า และเงื�อนไขรวมทั'งขอ้กาํหนดของบริษทัผูรั้บประกนัภยัของรถที�เช่าภายใตส้ัญญาการประกนัภยั
ดงักล่าว รวมทั'งกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัการจราจลของประเทศที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางไปนั'น 
 4) กรณีที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นผูเ้ช่าและเป็นผูข้บัรถเช่า ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขี�ถูกตอ้ง 
 
 การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความรับผดิส่วนแรกสําหรับรถเช่าเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 
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 3. ใบเสร็จรับเงิน แสดงค่าใชจ่้ายความรับผิดส่วนแรกที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดช้าํระไปสําหรับ
รถเช่า 
 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
  6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิส่วนแรกสําหรับรถเช่าเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่าอันเกิดจาก
หรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ต่อไปนีP 
 1. การสูญหายหรือความเสียหายที�เกิดจากการขับขี�รถที�เช่าโดยฝ่าฝืนข้อกําหนดและเงื�อนไขของ
สัญญาเช่ารถ หรือการสูญหายหรือความเสียหายที�เกิดขึPนนอกเขตถนนสาธารณะ หรือเนื�องจากการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศที�ผู้ได้รับความคุ้มครองไปนัPน 
 2. การสูญหายหรือความเสียหายที�เกิดจากการสึกหรอ การเสื�อมสภาพ ความเสียหายจากแมลง
หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ หรือเข้าไปอยู่อาศัยหรืออยู่ภายใน หรือความชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายที�ไม่
เห็นปรากฎชัด 
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึPนเนื�องจากผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี�รถเช่าเกนิขีดจํากัด
ของทางหลวงหรือขับขี�รถเช่าบนพืPนที�หรือบริเวณที�ไม่ได้กําหนดให้เป็นถนนสาธารณะที�ใช้สําหรับขับขี�
รถยนต์ 
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ITA17 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อนิ-วนั 
 

คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. อปุกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรือรถลากถุงกอลฟ์ 
 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ใหค้วามคุม้ครอง ดงันี'  
 1. ความคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายของอปุกรณ์การเล่นกอล์ฟ 
 การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนาํติดตวัไปดว้ย 
รวมถึงที�ซื'อใหม่ระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ ในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่น
กอลฟ์เกิดขึ'นในสถานที�สาธารณะระหวา่งระยะเวลาเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 บริษัทจะชดใช้สําหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์กอล์ฟที�เกิดขึ' นจริงให้แก่                
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ทั'งนี' สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
สําหรับอุปกรณ์หนึ� งชิ'นหรือหนึ� งคู่ หรือหนึ� งชุด บริษทัอาจจ่ายค่าชดใช้หรือเลือกที�จะจดัหาของใหม่มา
ทดแทน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหักค่าสึกหรอและค่าเสื�อมราคา ในกรณีที�บริษทัประเมิน
มูลค่าความเสียหายที�เกิดขึ'นแล้วไม่คุม้ค่าที�จะซ่อม บริษทัจะชดใช้ให้ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเสมือนหนึ� งวา่
อุปกรณ์นั'นสูญหาย 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งดาํเนินการทุกประการที�กระทาํได้เพื�อให้มั�นใจไดว้่าอุปกรณ์การเล่น
กอลฟ์ของตน 
 1) ไมถู่กวางทิ'งไวใ้นสถานที�สาธารณะโดยไมมี่ผูดู้แล และ 
 2) ในขณะเกิดเหตุ ตอ้งมีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองอยูใ่นเหตุการณ์และตอ้งจดัการป้องกนัทุกวถีิทางที�
สมเหตุสมผล เพื�อใหอุ้ปกรณ์อยูใ่ชเ้ล่นกอลฟ์ในลกัษณะปลอดภยั 
 
 2. ความคุ้มครองรางวลัพเิศษสําหรับโฮล-อนิ-วนั 

 2.1 ในกรณีที�ผูไ้ด้รับความคุม้ครองสามารถทาํ โฮล-อิน-วนั ได้ในการแข่งขนัอย่างเป็น
ทางการภายใต ้กฎ ระเบียบ ในการแข่งขนัที�จดัขึ'นในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ 
โดยเปิดใหบุ้คคลทั�วไปเขา้ร่วมแขง่ขนัได ้และ โฮล-อิน-วนั ดงักล่าวนี'ไดล้งลายมือชื�อรับรองโดยผู ้
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แข่งขนั ผูจ้ดัการสนามและผูจ้ดัการแข่งขนั ผูไ้ด้รับความคุม้ครองมีสิทธิได้รับเงินรางวลัพิเศษ
ตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 2.2 ในกรณีที�ผู ้ได้รับความคุ้มครองสามารถทํา โฮล-อิน-ว ัน ได้ในการเล่นกอล์ฟ
นอกเหนือจากการแข่งขนัที�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้2.1 และ โฮล-อิน-วนั ดงักล่าวไดล้งลายมือชื�อรับรอง
โดยผูจ้ดัการสนามผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีสิทธิไดรั้บเงินรางวลัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะได้รับรางวลัพิเศษสําหรับโฮล-อิน-วนั เพียงครั' งเดียวตลอด
ระยะเวลาที�เอาประกนัภยัไว ้

 
เงื�อนไขความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-
อนิ-วนัเท่านัPน) 
 1. เมื�ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้ เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหาย ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้ง
แจง้ความต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจ หรือผูมี้อาํนาจหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงแรม สายการบิน สนาม
กอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะที�มีอาํนาจควบคุมดูแลสถานที�ที�เกิดการสูญหายหรือความสูญเสีย
ภายใน 24 ชั�วโมง นบัจากเวลาที�เกิดเหตุการณ์ และตอ้งแนบบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูมี้อาํนาจหน้าที�
ดงักล่าวมาพร้อมกบัการเรียกร้องดว้ย 
 2. ข้อจํากดัความรับผดิ มีดงันี'  
 1. ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์
ความคุม้ครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วนั รวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั  
 2. การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองนี'  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคนใดคนหนึ� ง
สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนไดเ้พียงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ�งเทา่นั'น ดงันี'  
 - ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์และโฮล-อิน-วนั (ถา้มี) 
 - ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น
ส่วนตวั (ถา้มี) 
 - ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน
ส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊อนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาติ (ถา้มี)  
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การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ความคุ้มครองอปุกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อนิ-วนัเท่านัPน) 
 ผูไ้ด้รับความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 4. สําเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในท้องที�ที�เกิดเหตุ (สําหรับผลประโยชน์ความคุ้มครอง
อุปกรณ์กอลฟ์) 
 5. รายการ/รายละเอียด (รุ่น ยี�ห้อ และราคา) ของอุปกรณ์กอล์ฟ  ที�สูญเสีย หรือเสียหาย (สําหรับ
ผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์) 
 6. หนงัสือลงลายมือชื�อรับรองโดยผูจ้ดัการสนามกอล์ฟหรือจดัการแข่งขนั (สําหรับผลประโยชน์ 
โฮล-อิน-วนั) 
 7. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-
วนั)กอล์ฟ และโฮล-อนิ-วนัเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีPไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเกิด
จากหรือ สืบเนื�องจากสาเหตุ ดังต่อไปนีP  
 1. การสูญหายหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟ และไม้กอล์ฟระหว่างการเล่นจริง หรือการฝึกตีใน
สนาม 
 2. การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดการสึกหรอ หรือความเสียหายที�เกิดขึPนจากกระบวนการ
ซ่อม หรือในขณะที�ทาํการซ่อม อนัเป็นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว 
 3. การสูญหายหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทําโดยเจตนา หรือความประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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 4. การสูญหายหรือความเสียหายอนัเกดิจากการยดึทรัพย์ หรือยดึหน่วงโดยศุลกากร หรือเจ้าหน้าที�
ของรัฐ 
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์กอล์ฟใดๆ ที�เกิดขึPนเมื�ออยู่ในการควบคุมของสาย
การบินใดๆ หรือภายใต้การให้บริการขนส่งที�ผู้ขนส่งไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบและ/หรือไม่ได้ขนส่งอย่างถูกวธีิ 
 6. การสูญหายหรือความเสียหายที�ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยอื�นใด 
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ITA18 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
 

คําจํากดัความเพิ�มเติม 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ� งไม่ใช่ญาติที�พกัอาศัยอยู่กับผูไ้ด้รับความ

คุ้มครอง ลูกจ้างของผู ้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ใน
ระหว่างการทางที�จ้าง และหุ้นส่วนของผู ้ได้รับความ
คุม้ครอง 

 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี' ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง โดยบริษทัจะชดใชใ้นนามผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสาํหรับการสูญเสีย
หรือความเสียหายของบุคคลภายนอกที�เกิดขึ'นในระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศโดยอุบติัเหตุ ซึ� งผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ตามจาํนวนเงินที�สูญเสียหรือเสียหายจริง ทั'งนี'  ไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั สาํหรับ 
 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก อนัสืบเนื�องหรือเป็นผลมาจาก
อุบติัเหตุจากผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกอนัสืบเนื�องหรือเป็นผลมาจาก
อุบติัเหตุจากผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่านัPน) 
 1 .  ผู ้ได้รับความคุ้มครองต้องไม่กระทําการอันเป็นการตกลงชดใช้ หรือยอมรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื�นผูเ้สียหาย หรือการกระทาํอนัก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไมไ่ดรั้บการ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั  
 2. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งกระทาํการที�มีมาตรการอนัสมควร เพื�อป้องกนัการสูญเสียหรือ
ความเสียหายที�จะเกิดขึ'น 
 3. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผู ้
ได้รับความคุม้ครองที�ได้รับความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆหรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที�บริษทัได้จ่ายค่า
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ทดแทนไป ในการนี'ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อม
ดาํเนินการที�จาํเป็นเพื�อป้องกนัสิทธิทั'งหลายเช่นวา่นั'น และจะไมก่ระทาํการใดๆอนัเป็นที�เสียหายต่อบริษทั 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 
 3. ใบรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล กรณีทาํใหผู้อื้�นเสียชีวติ หรือบาดเจบ็ 
  4. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยนัจากทางร้านคา้ในกรณีที�
จาํเป็นตอ้งซื'อของชิ'นนั'นๆ เนื�องจากทาํใหข้องชิ'นนั'นเสียหาย 
 5. หมายศาล หรือคาํสั�ง หรือคาํบงัคบัของศาล (ถา้มี) 
 6. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 7. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 8. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากหรือ
สืบเนื�องจากสาเหตุ ต่อไปนีP 
 1. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ�งเป็นของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง หรือที�อยู่ใน
ความครอบครอง หรือการควบคุมตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 2. การสูญเสียหรือความเสียหายที�เกี�ยวกบัความรับผดิ ซึ�งถือเอาสิทธิตามสัญญา 
 3. การสูญเสียหรือความเสียหายที�เกี�ยวข้องกับผู้ได้รับความคุ้มครองซึ�งกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่ง
ร้าย หรือการกระทาํที�ผดิกฎหมาย 
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 4. การมีกรรมสิทธิt  การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลื�อน ยานพาหนะทางนํPา อากาศยาน 
อาวธุปืน หรือสัตว์เลีPยง 
 5. ความรับผดิทางการค้าหรือวชิาชีพ 
 6. การกระทาํของสัตว์ที�อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือทรัพย์สินที�ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองเป็นเจ้าของควบคุมดูแล 
 7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอาญา 
 8. ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี� 
 9. ค่าเสียหายที�กาํหนดขึPนเพื�อลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวคูีณ 
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ITA19 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน 
 
คําจํากดัความเพิ�มเติม 
1. ทรัพย์สินภายในบ้าน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื� องตกแต่ง สิ� งติดตั' งตรึงตรา เครื� องมือ 

เครื� องใช้ภายในบ้าน เครื� องดนตรี เครื� องเสียง เครื� องครัว 
เครื�องนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอื�นๆ ที�มิไดร้ะบุอยูใ่นขอ้ยกเวน้
เพิ�มเติมเฉพาะ เพื�อการอยู่อาศยัของผูไ้ด้รับความคุม้ครอง 
หรือบุคคลซึ�งตามปกติพกัอาศยัอยูก่บัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

2. คู่หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซึ� งมีลกัษณะเหมือนกนัหรือเป็นอุปกรณ์ควบ
หรือมีการใชร่้วมกนั 

3. บ้าน หมายถึง สถานที�ที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ซึ� งเป็นสถานที�ที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดอ้าศยัอยู่
ประจาํ 

 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความ
เสียหายที�เกิดขึ'นกบัทรัพยสิ์นภายในบา้นที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองอาศยัอยูใ่นประเทศไทยในช่วงเวลาที�ผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองอยูใ่นระหวา่งการเดินทางต่างประเทศจากเหตุการณ์ดงัต่อไปนี'  
 1. ไฟไหม ้
 2. ฟ้าผา่ (รวมถึงความเสียหายต่อเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที�เกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผา่) 
 3. ภยัระเบิด 
 4. ภยัจากอากาศยาน และหรือวตัถุที�ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ� งขบัเคลื�อนดว้ยตวัเองและ   
ยานอวกาศ ยกเวน้ จรวดที�เป็นอาวธุ แต่ทั'งนี'ไมร่วมถึงความเสียหายที�เกิดจากคลื�นเสียง หรือคลื�นความดนัที�มา
จากอากาศยานซึ�งอยูใ่นสภาพการบินปกติ 
 5. ภยัจากการเฉี�ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพ์าหนะ เช่น ช้าง มา้ ววั ควาย   
เป็นต้น ทาํให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ทั'งนี' ให้รวมถึงการเฉี�ยว ชน และ/หรือหล่นทับ         
โดยตน้ไม ้สินคา้หรือทรัพยสิ์นที�บรรทุกมากบัยวดยานพาหนะหรือสัตวพ์าหนะ แต่ไม่รวมถึงอากาศยาน    
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ทั'งนี'บริษทัไมต่อ้งรับผดิในความเสียหายต่อทรัพยสิ์นภายในบา้นอนัเกิดขึ'นจากการเฉี�ยวและ/หรือการชน หรือ
การหล่นทบัของตน้ไม ้ยานพาหนะหรือสัตวพ์าหนะของผูเ้อาประกนัภยั หรือบุคคลซึ� งตามปกติพกัอาศยัอยู่
กบัผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดที�กระทาํในทางการที�จา้งหรือถูกใชว้านโดยผูเ้อาประกนัภยั 
 6. ภยัเนื�องจากนํ' า (ไม่รวมนํ' าท่วม) อนัเกิดขึ'นโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การรั�วไหล หรือการลน้
ออกมาของนํ' าหรือไอนํ' า จากท่อนํ' า ถังนํ' า ระบบทําความร้อน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ            
เครื� องสูบนํ' า และรวมถึงรางนํ' าฝนที�ไหลผ่านเข้าไปในบ้านจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู           
วงกบประตูหนา้ต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสวา่ง ทอ่นํ'าหรือรางนํ'า แต่ไมร่วมถึง 
  6.1 ความเสียหายที�เกิดขึ'นจากการที�นํ' าไหลบ่า นํ' าท่วมจากภายนอกบา้น หรือนํ' าซึมที�ผา่น
เขา้มาทางผนงั ฐานรากและพื'นของอาคาร 
  6.2 การล้างท่อระบายนํ' า การแตกหรือการรั�วไหลจากระบบท่อประปาใตดิ้น หรือท่อนํ' า
ดบัเพลิงใตดิ้น ซึ� งเป็นทอ่เมนอยูน่อกบา้น หรือระบบพรมนํ'าดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatice Spinkler System) 
 7. การถูกโจรกรรม รวมทั'งการสูญเสียหรือความเสียหายจากการพยายามกระทาํการดงักล่าว 
 8. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาํอันมีเจตนาร้ายเพื�อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ         
ลทัธินิยม หรือการก่อความวุน่วายทางการเมือง หรือการกระทาํใดที�ตอ้งกระทาํขึ'นเพื�อควบคุม ป้องกนั หรือ
หยดุย ั'ง ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
 ทั'งนี'บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที�เกิดขึ'นจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หกัดว้ยความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี) 
 
เงื�อนไขความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของ
ทรัพย์สินภายในบ้านเท่านัPน) 
 1. วธีิการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายคา่สินไหมทดแทนใหต้ามวธีิใดวธีิหนึ�งดงัต่อไปนี'  
   1.1 ชดใชโ้ดยจ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที�แทจ้ริง โดยหกัค่าเสื�อมราคา ณ ขณะที�เกิดการสูญเสีย

หรือความเสียหายของทรัพยสิ์นนั'น หรือ 
  1.2 ชดใชโ้ดยซ่อมแซมตามการสูญเสียหรือความเสียหายที�แทจ้ริงหรือ 
  1.3 ชดใชโ้ดยจดัหาทรัพยสิ์นที�คลา้ยคลึงมาทดแทน 
 2. การชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

บริษทัอาจจะเลือกทาํการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นที�เสียหายทั'งหมด 
หรือส่วนใดส่วนหนึ� งแทนการจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายที�เกิดขึ'น หรืออาจจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัอื�นๆ 
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กระทาํดงักล่าวก็ไดแ้ต่บริษทัไม่ผกูพนัที�จะตอ้งจดัสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกบัทรัพยสิ์นเดิม หรือให้ครบถ้วน
ทุกประการเพียงแต่วา่จดัไปตามแต่สภาพการจะอาํนวย โดยบริษทัจะกระทาํการให้สมเหตุสมผลที�สุด และ   
ไม่วา่กรณีใดๆ บริษทัไม่ผูกพนัที�จะตอ้งทาํการสร้างให้ใหม่เกินกวา่มูลค่าของทรัพยสิ์นในขณะที�เกิดความ
เสียหายหรือเกินกวา่จาํนวนเงินซึ�งบริษทัไดรั้บประกนัภยั 

ในกรณีที�บริษทัไม่สามารถที�จะจดัทาํการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยันี'
เพราะว่ามีเทศบญัญติัหรือกฎข้อบงัคบัใดๆ บญัญติัไวใ้นเรื� องแนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือ        
สิ�งอื�นๆ บริษทัจะรับผิดชดใชเ้งินเพียงพอเท่าที�จาํเป็นเพื�อการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั'นๆ ให้คืน
สภาพเดิมหากทาํไดต้ามกฎหมาย 
 3. สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์ที�ได้รับความเสียหาย 

เมื�อมีความเสียหายใดเกิดขึ'นต่อทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไว ้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีหน้าที�ดูแล 
และจะละทิ'งทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัที�เสียหายนั'นไมไ่ด ้และบริษทัอาจจะ 
  3.1 เรียกร้องใหส่้งมอบทรัพยสิ์นที�เสียหายซึ�งไดมี้การเอาประกนัภยัไวแ้ก่บริษทั 
  3.2 เขา้ยึดถือครอบครองทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัไวแ้ละสาํรวจ จดั คดั เลือก โยกยา้ย หรือ
จดัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแก่ทรัพยสิ์น 
  3.3 ขายหรือจาํหน่ายหรือทาํลายทรัพยสิ์นที�เสียหาย เพื�อประโยชน์แก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษทัอาจใช้สิทธิที�มีอยู่ตามเงื�อนไขนี' ได้ตามสมควร นับตั'งแต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิ
เรียกร้องในความเสียหายนั' นจะตกลงกันได้เป็นเด็ดขาด หรือได้มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก                           
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองวา่ไดส้ละสิทธิที�จะเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัการใชสิ้ทธิของ
บริษทัขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพิ�มขึ'นแก่บริษทั และจะไม่ทาํให้สิทธิของบริษทัในการที�จะอา้ง
เงื�อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื�อโตแ้ยง้การเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 4. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 
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 5. ใบเสนอราคาและรูปถ่าย 
 6. รายละเอียดของทรัพย์สินที�ได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายและมูลค่าการสูญเสียหรือ     
ความเสียหายของทรัพยสิ์นนั'นๆ ในเวลาที�เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเทา่ที�จะทาํได ้
 7. หลกัฐานและรายการเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้อง เช่น แผนผงั เอกสารแสดงกรรมสิทธิ�  โฉนดที�ดิน 
ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือสําเนาแห่งเอกสารนั'นๆ และเอกสารที�เกี�ยวกบัการเรียกร้องและตน้เพลิง หรือสาเหตุ        
ที�ทาํใหเ้กิดความเสียหาย 
 8. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน
ภายในบ้านเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ  
อนัเกดิจากหรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนีP 
 1. ทรัพย์สินต่อไปนีP 
  1.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคําแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณ ีเครื�องประดับมีค่า 
  1.2 โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุอนัมีมูลค่ารวมทัPงสิPนเกนิกว่า 10,000 บาท 
  1.3 ต้นฉบับหรือสําเนาเอกสาร สิ�งประดิษฐ์ แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย 
แบบ หรือแบบพมิพ์ หรือแม่พมิพ์ 
  1.4 หลกัประกนัหนีPสิน หลกัทรัพย์ทุกประเภท เอกสารสําคัญต่างๆ ไปรษณยีากร อากร แสตมป์ 
เงินตรา ธนบตัร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกจิ ใบหุ้น เอกสารต่างๆ โฉนด หนังสือสัญญา พนัธบัตร 
  1.5 วตัถุระเบิด 
  1.6 เครื�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือ
หลอดไฟฟ้า ซึ�งได้รับความเสียหายเนื�องจากหรือเพราะการเดินเครื�องเกินกําลัง การใช้ความกดดันเกินกําหนด 
ไฟฟ้าลดัวงจร การเกดิประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั�วของกระแสไฟฟ้า รวมทัPงสาเหตุ
ที�เกดิจากการเสื�อมสภาพตามธรรมชาต ิหรือจากการใช้งานเฉพาะเครื�องที�เกดิความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว 
  1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางนํPา หรือทางอากาศ 
  1.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า 
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 2. การสูญเสียหรือความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเนื�องมาจากการเสื� อมสภาพของทรัพย์สิน  
การสึกกร่อน แมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือจากกระบวนการดําเนินการ เพื�อการซ่อมแซม การทําความสะอาด 
หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ โดยผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือบุคคลซึ�งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้
ได้รับความคุ้มครอง 
 3. การทาํลายทรัพย์สินอนัเกดิจากคําสั�งของหน่วยงานของรัฐ 
 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทํา หรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลซึ�งตามปกติ      
พักอาศัยอยู่กับผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือเกิดจากการกระทําโดยผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือบุคคลใดที�กระทาํ
ในทางการที�จ้างหรือถูกไหว้วานโดยผู้ได้รับความคุ้มครอง ทัPงนีPไม่ว่าจะกระทําด้วยตนเองโดยลาํพงั หรือสมรู้
ร่วมคิดกบับุคคลอื�น 
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ITA20 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศ 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี' ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เมื�อ              
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วยในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศและจาํเป็นตอ้งเคลื�อนยา้ย
ผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีที�เหมาะสมกบัความจาํเป็นตามความเห็นหรือคาํแนะนาํของ..บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ 

(ไทยแลนด์) จํากัด / เบอร์ Hotline (66)0-2696-3686... เพื�อให้การรักษาทางการแพทยที์�เหมาะสม หรือ
เพื�อนาํผูไ้ดรั้บความคุม้ครองกลบัสู่ประเทศไทย บริษทัจะจ่ายคา่ใชจ่้ายในการเคลื�อนยา้ยดงักล่าวโดยตรงให้แก่
บริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ 
 วิธีของการเคลื�อนยา้ยเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนี'  บริษทัที�ได้รับมอบอาํนาจ หรือตวัแทน         
ผูมี้อาํนาจของบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจจะตดัสินใจและกาํหนดเกี�ยวกบัวิธีการ รูปแบบของการเคลื�อนยา้ย
และจุดหมายปลายทาง ซึ� งอาจรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือ
วิธีการขนส่งอยา่งอื�นที�เหมาะสม และอยูบ่นพื'นฐานของการรักษาพยาบาลที�จาํเป็นความคุม้ครอง ค่าใชจ่้ายที�
กาํหนดนี' เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการซึ� งกาํหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดยบริษทัที�ได้รับมอบอาํนาจ 
สําหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ที�เกิดขึ'นตามความจาํเป็น         
ซึ� งเป็นผลจากการเคลื�อนยา้ยเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามที�ไดร้ะบุไวใ้นที�นี'  
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศเท่านัPน) 
 ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. ให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งรีบแจง้บริษทั หรือบริษทัที�ได้รับมอบอาํนาจ ทราบโดย      
ไมช่กัชา้ 
 3. ในกรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองบาดเจ็บในถิ�นทุรกนัดาร ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองควรติดต่อแพทย์
ทอ้งถิ�น เพื�อทาํการรักษาพยาบาลเบื'องตน้ (First Aid) หลงัจากนั'นทางบริษทัที�ได้รับมอบอาํนาจ จะเป็นผู ้
พิจารณาวธีิในการเคลื�อนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์าํหรับการรักษาในขั'นต่อไป 
 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
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 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 6. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศเท่านัPน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศไทย อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดังต่อไปนีP 
 1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทัPงปวงที�ผู้ ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดชอบที�จะจ่ายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆที�รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 
 2. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการบริการใดๆ ที�ไม่ได้รับการอนุมัติและจัดการโดยบริษัทที�ได้รับมอบอาํนาจ 
หรือผู้แทนผู้มีอํานาจของบริษัทที�ได้รับมอบอํานาจ เว้นแต่ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้ ร่วมเดินทางของผู้
ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถแจ้งต่อบริษัทที�ได้รับมอบอํานาจ และมีเหตุผลอันสมควรสําหรับค่าใช้จ่ายเกนิ
สมควรที�เกิดขึPนและไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในที�ใดที�หนึ�ง ในกรณีนีP บริษัท
สงวนสิทธิในการชดใช้เงินที�ผู้ได้รับความคุ้มครองได้สํารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายที�เกิดขึPน
สําหรับการบริการทัPงหลายเหล่านัPน เป็นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ในสภาวะการณ์เช่นนัPนที�บริษัทที�ได้รับ
มอบอํานาจกําหนด และมีจํานวนเงินสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภัย  
 3. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
 4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชืPอไวรัส HIV และโรคอื�นๆ ที�สัมพันธ์
กบัโรคเอดส์ 
 5. กามโรค หรือโรคใดๆ ที�ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  
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ITA21 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศ 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ใหค้วามคุม้ครองเมื�อผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ที�เกิดขึ'นในระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศ และทาํให้ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง เสียชีวติภายใน 30 วนันบัจากวนัที�เกิดการบาดเจ็บหรือ การเจบ็ป่วยนั'น..บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทย

แลนด์) จํากัด / เบอร์ Hotline (66)0-2696-3686... จะดาํเนินการจดัเตรียมการนาํศพหรืออฐิัของผูไ้ด้รับ
ความคุม้ครอง กลบัสู่ประเทศไทย โดยบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ'นสําหรับการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศ
ไทยโดยตรง ให้แก่บริษัทที�ได้รับมอบอาํนาจ ตามจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายจริง ทั' งนี' ไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัสูงสุดที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั คา่ใชจ่้ายในการขนส่งศพผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ที�ไดมี้
การสํารองจ่ายไปก่อน บริษทัจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามจาํนวนค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ'นจริงสาํหรับการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผูจ้ดัการศพ (สัปเหร่อ) รวมถึงคา่หีบศพ การดองศพ 
การฌาปนกิจศพ และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ ในลกัษณะเดียวกนัที�ไดด้าํเนินการไปแลว้  
  การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี'  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง คนใดคน
หนึ�งสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรือ
อฐิักลบัประเทศ หรือผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื�อเยี�ยมผูป่้วยที�โรงพยาบาลได้เพียงขอ้ตกลง
คุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ�งเทา่นั'น ไมส่ามารถเรียกร้องทั'งสองขอ้ตกลงคุม้ครองพร้อมกนัได ้ 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศเท่านัPน) 
 ผูรั้บประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ประวติัการรักษาของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง กรณีเสียชีวติจากการเจบ็ป่วย 
4. สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานที�ออกรายงาน 
5. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ  รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
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6. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทบั “ตาย” ของผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง 

7. สําเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง 

8. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ/หรือบตัรประจาํตวัที�ใชอ้า้งอิงของผูรั้บประโยชน์ 
9. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้ายในการทาํศพ และค่าใชจ่้ายอื�นที�จาํเป็นในการ

จดัการเกี�ยวกบัศพ 
10. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
เท่านัPน) 
 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีP ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 
อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดังต่อไปนีP 
 1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทัPงปวงที�บุคคลอื�นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ได้รับความ
คุ้มครอง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซึ�งบุคคล ผู้จัดการเดินทาง หรือบริษัทผู้
ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
 2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื�อการขนส่งศพของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ�งไม่ได้รับการอนุมัติ และจัดเตรียม
การโดยบริษัทที�ได้รับมอบอาํนาจ 
 3. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
 4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลอืดบวกของเชืPอไวรัส HIV และโรคอื�นๆ ที�สัมพันธ์
กบัโรคเอดส์ 
 5. กามโรค หรือโรคใดๆ ที�ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
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ITA22 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื�อเยี�ยมผู้ป่วยที�โรงพยาบาล 
 

คําจํากดัความ 
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คูส่มรส และพี�หรือ

น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนัของ ผูเ้อาประกนัภยั และบิดา 
มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ทวดของคูส่มรส 

บรรลนิุติภาวะ หมายถึง การมีอายคุรบยี�สิบ (20) ปีบริบูรณ์ 

 
ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองค่าใช่จ่ายในการเดินทาง
เยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั  ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศติดต่อกนันานเกิน …-5-… วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัทาํใหไ้ม่
สามารถเคลื�อนย้ายกลับได้ และไม่มีสมาชิกของครอบครัวที�บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู ้เอาประกันภัยใน
ต่างประเทศ บริษทัจะจ่ายคา่เดินทาง เฉพาะคา่เดินทางโดยเครื�องบินชั'นประหยดั คา่เดินทางโดยรถไฟชั'นหนึ�ง
หรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ'นจริงรวมทั'งจ่ายค่าที�พกัและค่าอาหารสูงสุด  วนัละ...-1,000-... 
บาท ให้แก่สมาชิกของครอบครัวหรือเพื�อนของผูเ้อาประกนัภยั สูงสุด …-2-…. คน  ทั'งนี' รวมกนัไม่เกิน
จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เพื�อให้สมาชิกของครอบครัวหรือ
เพื�อนของผูเ้อาประกนัภยัไปเยี�ยมผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  
...บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด / เบอร์ Hotline (66)0-2696-3686 ...จะเป็นผูด้าํเนินการจดัหาตั�ว
เครื�องบินไป-กลบัชั'นประหยดั ตั�วรถไฟ ชั'นหนึ�งหรือตั�วเรือโดยสาร สําหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อา
ประกนัภยัหรือเพื�อนจาํนวนสูงสุดไม่เกิน …-2-…คน ในการเดินทางไปเยี�ยมไขแ้ละบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ 
จะชดเชยค่าใชจ่้ายที�จ่ายไปจริงสาํหรับการตอ้งอยูเ่พื�อการเยี�ยมไขนี้'จนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บการรับรอง
โดยแพทยว์า่สามารถเดินทางกลบัประเทศไทยได ้แต่ทั'งนี' ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ทั'งนี'  หากสมาชิกของครอบครัวหรือเพื�อนของผูเ้อาประกนัภยัที�จะเดินทางไป
เยี�ยมไขผู้เ้อาประกนัภยัไม่ไดเ้ดินทางออกจากประเทศไทย คา่ใชจ่้ายในการเดินทางที�เกิดขึ'นจะตอ้งไม่เกินกวา่
คา่ใชจ่้ายในการเดินทางจากประเทศไทย  
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 การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองนี'  ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ�งสามารถ
ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลับ
ประเทศ หรือผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื�อเยี�ยมผูป่้วยที�โรงพยาบาลไดเ้พียงขอ้ตกลงคุม้ครองใด
ขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ�งเทา่นั'น ไมส่ามารถเรียกร้องทั'งสองขอ้ตกลงคุม้ครองพร้อมกนัได ้
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื�อเยี�ยมผู้ป่วยที�โรงพยาบาลเท่านัPน) 
 ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. รายงานแพทยผ์ูท้าํการรักษาของผูเ้อาประกนักยั 
 3. จดหมายยืนยนัจากโรงพยาบาลที�ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาวา่ไม่มีสมาชิกของครอบครัว      
ของผูเ้อาประกนัภยัดูแลอยูใ่นขณะที�ตอ้งเขา้รับการรักษา 
 4. สาํเนาบตัรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวที�เดินทางไปเยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั 
 5. สาํเนาหนงัสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวที�ระบุถึงการเดินทางไปเยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั 
 6. ใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าที�พกัและอาหารที�เกิดขึ'นจริงของสมาชิกของครอบครัวที�เดินทางไป 
เยี�ยมผูเ้อาประกนัภยั 
 7. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
 8.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผุเ้อาประกนัภยั 
 9. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
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ITA23 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณฉุีกเฉิน 
 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยันี' ให้ความคุม้ครองค่าโทรศพัท์ฉุกเฉินที�ผู ้
ไดรั้บความคุม้ครองใชเ้พื�อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษทัจะชดใชส้ําหรับค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ'นจริงจากการใช้
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ส่วนตวัระหวา่งเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์ซึ� งเกิดขึ'นระหวา่งการเดินทางต่างประเทศและ
อยูใ่นระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั เพื�อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ...บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ 

(ไทยแลนด์) จํากัด / เบอร์ Hotline (66)0-2696-3686... เพียงประการเดียว  ตามค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ'นจริง แต่ทั'งนี'
สูงสุดไมเ่กินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณฉุีกเฉินเท่านัPน) 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตุ โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
 2. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 
 3. เอกสารแสดงคา่ใชจ่้ายสาํหรับคา่โทรศพัท ์
 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรที�ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุด
เทา่ที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
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หมวดที� 5 เอกสารแนบท้าย 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี'  ขดัหรือแยง้กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้

ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปนี'แทน 
ส่วนเงื�อนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้าย 
การขยายระยะเวลาการเดินทางอตัโนมัติ 

(สาํหรับใช้เป็นเอกสารแนบท้าย กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั�วโลก  

(สาํหรับการขายผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

 
คําจํากดัความเพิ�มเติม 
เหตุการณ์ซึ�งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศไม่เอื'ออาํนวย ภยัธรรมชาติ กรณีเครื�องยนต์

เครื� องบินขัดข้อง การเปลี�ยนขนาดของเครื� องบิน กรณี        
ผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ'นเครื�องเนื�องจากเที�ยวบิน
เต็ม การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที�เกิดขึ' นแก่ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง  

ความคุ้มครอง 
 ขณะที�กรมธรรม์ประกันภัยนี' มีผลบังคับ ภายใต้ข้อกําหนดของเงื�อนไขความคุ้มครองของ
กรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณีที�การเดินทางในเที�ยวกลบัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งล่าชา้ออกไปเนื�องจากมี
เหตุการณ์ซึ� งไม่อาจคาดการณ์ไดซึ้� งอยูน่อกเหนือความควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะขยายระยะเวลา
ของการประกนัภยัเทา่ที�จาํเป็นสาํหรับใหก้ารเดินทางสิ'นสุดลงโดยไมคิ่ดคา่ใชจ่้ายใด ๆ ทั'งนี'  ไมเ่กิน...-7-... วนั  
 ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี' ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ขอ้ความ  
ในเอกสารแนบทา้ยนี'แทน 
 ส่วนเงื�อนไขสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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