Round Trip

เอกสารสรุ ปเงือนไขทัวไป ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger”
(ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel (Online))
(Lion Care)
คําจํากัดความ (ทีสํ าคัญ)
ระยะเวลาการเดินทาง
หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังของผูเ้ อาประกันภัยทีได้รับความคุม้ ครองซึ งเริ มต้น
และสิ นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
กรณีเดินทางไปกลับ (Round Trip)
ความคุ้ม ครองให้เ ริ มต้น ตังแต่ ผูเ้ อาประกัน ภัย เดิ น ทางออกจากที อยู่
อาศัยเพือการเดินทางนัน หรื อก่ อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2
ชัวโมง ทังนี แล้วแต่เวลาใดจะเกิ ดขึนทีหลัง และดําเนิ นต่อเนื องกันไปจนกระทังผู ้
เอาประกันภัยเดิ นทางกลับถึงทีอยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 2 ชัวโมง
นับ แต่ ก ลับ ถึ ง ประเทศไทย หรื อ จนกระทังวัน สิ นสุ ด ระยะเวลาเอาประกัน ภัย
แล้วแต่ เ หตุ การณ์ ใดจะเกิ ด ขึ นก่ อน เว้น แต่ จ ะระบุ ไ ว้เ ป็ นอย่างอื นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี
กรณีเดินทางไปหรื อกลับเพียงอย่างเดียว (One – way)
ความคุ้ม ครองให้เ ริ มต้น ตังแต่ ผูเ้ อาประกัน ภัย เดิ น ทางออกจากที อยู่
อาศัยเพือการเดินทางนัน หรื อก่ อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2
ชัวโมง ทังนี แล้วแต่เวลาใดจะเกิ ดขึนทีหลัง และดําเนิ นต่อเนื องกันไปจนกระทัง
ครบ …2.. ชัวโมง หลังจากทีผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ณ จุดที
ลงจากยานพาหนะทีผูเ้ อาประกันภัยใช้เดิ นทาง หรื อจนกระทังวันสิ นสุ ดระยะเวลา
เอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ นก่อน เว้นแต่จะระบุ ไว้เป็ นอย่างอืนใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี
ทังนี การเดิ นทางถึงประเทศไทยหรื อเดินทางออกจากประเทศไทยนัน ให้ถือ
การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขันตอนแล้วเป็ นสําคัญ
การขยายระยะเวลาการเดินทาง: หากผูเ้ อาประกัน ภัย เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
ช่วงเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจําเป็ นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื อง
ในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี จะขยายความคุม้ ครองไปจนถึงวันที บริ ษทั
หรื อบริ ษัท ที ได้รั บ มอบอํา นาจพิ จ ารณาว่ า ผู ้เ อาประกั น ภัย สามารถออกจาก
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเดิ นทางกลับบ้านหรื อภู มิลาํ เนาได้
ทังนีบริ ษทั จะจํากัดความรับผิดสู งสุ ดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที ได้ระบุไว้ที
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผูข้ นส่ งสาธารณะ
หมายถึง ผูข้ นส่ งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรื อทางนําทีได้รับอนุ ญาตประกอบการจาก
หน่วยงานของรัฐบาลทีถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบธุ รกิจการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
โดยมีค่าตอบแทนตามเส้นทางทีได้กาํ หนดไว้แน่นอนและเป็ นเส้นทางตามปกตินิยม
การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงเนื องจากอุบตั ิเหตุ
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
3. ผลประโยชน์อืน ๆ ตามทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ เอกสารแนบท้าย
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ทังนี บริ ษ ทั ให้ค วามคุ ้มครองเฉพาะข้อ ตกลงคุ ้มครองในข้อที จํา นวนเงิ น เอาประกัน ภัย ตามที ระบุ ไว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัยเท่านัน
ข้อยกเว้นทัวไป (ทีสํ าคัญ)
1. การรักษาโรคหรื อภาวะทีเกียวกับจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทางพันธุกรรม
2. ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศทีรัฐบาลหรื อหน่ วยงานของราชการได้ประกาศเพือเสนอแนะ หรื อแนะนํา หรื อมี
การเตือนเกียวกับการนัดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรื อการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ อ
3. เมือผู้เอาประกันภัยกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายของรั ฐบาลรวมทังเงือนไขวีซ่า
4. การรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ ทีเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง หรื อเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอาประกันภัย
หรื อผู้ทีเป็ นเพือนเดินทางกับผู้เอาประกันภัย หรื อบุคคลทีมีความเกียวพันกับผู้เอาประกันภัย
5. การตังครรภ์ โรคแทรกซ้ อนจากการตังครรภ์ การคลอดบุตร การทําแท้ ง การแท้ งบุตร (ยกเว้ นการบาดเจ็บนันเกิดจาก
อุบัติเหตุทได้
ี รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี)
6. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึ กซ้ อมหรื อร่ วมแข่ งขันกีฬาอาชีพ หรื อการแข่ งขันกีฬา หรื อการฝึ กซ้ อมในฐานะมือสมัครเล่น
7. การเดินทางภายใต้ ข้อห้ ามจากแพทย์ หรื อการเดินทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่ างประเทศ
8. สภาพทีเป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-Exiting condition)
***กรุณาตรวจสอบเงื อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสาร
นีขัดหรื อแย้งกับข้ อความทีปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน***
หมายเหตุ
เอกสารนี เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงือนไขทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนัน ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยทีได้รับอย่างถีถ้วน
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Summary of General Conditions, Coverage and Exclusions
Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel (Online))
Important Definitions
Period of travel
means Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of
insurance
Round Trip
The coverage starts at departure from insured’s residence for the journey or two
hours prior to the departure from Country of Residence, whichever is later, and continues
until the Insured travels back to his or her residence in Thailand, or for two hours upon
arrival to Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever is
earlier (unless specified otherwise in this Policy).
One-way
The coverage starts at departure from insured’s residence for the journey or two
hours prior to the departure from Thailand, whichever is later, and continues until the
Insured arrives at destination, or until the expiry date of the period of insurance,
whichever is earlier (unless specified otherwise in this Policy).
Travelling back to Thailand or from Thailand is based on going through the
immigration properly.
Extended period of each trip
In case that insured receives medical treatment during period of insurance and need
to receive continued medical treatment as inpatient, this policy will extend coverage until
company or Authorized company considers that insured is able to travel back to insured’s
residence or Country of residence. However, company will limit sum insured as specified
in the schedule.
Transport company means A road, railroad, fly or shipping transport company which has license for carrying
passengers in specified and regular routes.
Overseas Trip
means A trip taken outside Thailand
Insuring Agreement
1. Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit
2. Overseas Medical Expenses Benefit
3. Other benefits as specified in the insurance policy and/or endorsement
The company covers only insuring agreements specified sum insured in policy schedule.
Important Exclusions
1. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including narcotic addiction, or genetic disorder.
2. Insured travels to the country that the government or government sector announces suggestion or warning about
strike, riot, climate, communicable disease spreading.
3. When insured act illegally or does not follow government policy including Visa conditions
4. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother, spouse, or child of the
Insured.
3/4

5. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage(excluding injury from covered accident under the
insurance policy)
6. While insured practices or attend professional sport event or sport event or practice as non-professional.
7. Travel under medical prohibition or Travel for oversea medical treatment.
8. Pre-Existing condition
*** Please check thoroughly policy coverage and exclusion from insurance policy. If there is any statement in this
document that is in conflict with statement in the policy, the statement in the insurance policy will be used
instead.***
Remark
The document is summary of general conditions, coverage and exclusions. The insured should study thoroughly about
the insurance policy and insurance plan.
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Round Trip

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger” (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel (Online))
(Lion Care)
โดยการเชือถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ งเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยนี และเพือเป็ นการตอบแทนเบีย
ประกันภัยทีผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้เงือนไขและข้อกําหนดทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี
หมวดที 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ งมีความหมายเฉพาะที ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมาย
เดียวกันทังหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไขและข้อกํา หนดทัวไป
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสําคัญ เงือนไขและข้อกําหนดทัวไป
ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ งถื อเป็ นส่ วนหนึ งแห่ ง
สัญญาประกันภัย
2 บริ ษทั
หมายถึง บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3 ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลที ระบุชือเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกัน ภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/
หรื อใบรับรองประกันภัยนี ซึ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพือประโยชน์ของผูเ้ อา
ประกันภัย
4 ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง บุค คลที ระบุชื อเป็ นผูเ้ อาประกัน ภัยในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี และ/หรื อ
เอกสารแนบ ซึ งเป็ นบุคคลทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
5 ระยะเวลาเอาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาตังแต่เ ริ มความคุ้ม ครองจนกระทังเวลาที กรมธรรม์ประกัน ภัย สิ นสุ ด
ความคุม้ ครอง ตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6 อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่ างกาย และทําให้เกิดผลที ผูเ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุง่ หวัง
7 การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซึงเกิดขึนโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุอืน
8 การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการติดโรคทีเกิดขึนกับผูเ้ อาประกันภัย
9 การบาดเจ็บสาหัส
หมายถึง 9.1 ในกรณี ของผูเ้ อาประกัน ภัย หมายถึงการบาดเจ็บ สาหัส หรื อการเจ็บป่ วย
การเจ็บป่ วยรุ นแรง
รุ น แรงซึ งต้องการการรั กษาจากแพทย์ และจะมีผลทําให้ผูเ้ อาประกัน ภัย
ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าไม่สามารถเดิน ทางต่อไปได้ตามกําหนดการ
เดินทางเดิม
9.2 ในกรณี ข องญาติสนิ ท หมายถึง การบาดเจ็บ สาหัสหรื อการเจ็บ ป่ วยรุ น แรง
ซึ งได้รับการรับ รองจากแพทย์ว่าเป็ นอัน ตรายแก่ชีวิต และมีผลทําให้ผเู ้ อา
ประกันภัยไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ตามกําหนดการเดินทางเดิม
10 ระยะเวลาการเดินทาง
หมายถึง ระยะเวลาการเดิ น ทางแต่ ละครั งของผูเ้ อาประกัน ภัย ที ได้รั บ ความคุ ้ม ครองซึ ง
เริ มต้นและสิ นสุ ดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
10.1 กรณีเดินทางไปกลับ (Round Trip)
ความคุ้มครองให้เริ มต้น ตังแต่ ผูเ้ อาประกัน ภัยเดิน ทางออกจากทีอยู่อาศัย
เพื อการเดิ น ทางนัน หรื อก่ อนผูเ้ อาประกัน ภัยเดิ น ทางออกจากประเทศไทย 2
ชัวโมง ทังนี แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึนทีหลัง และดําเนิ นต่อเนื องกันไปจนกระทังผู้
เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 2 ชัวโมง

11 ผูข้ นส่ งสาธารณะ

หมายถึง

12 แพทย์

หมายถึง

13 พยาบาล
14 โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

15 ผูป้ ่ วยใน

หมายถึง

16 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

17 คลินิก

หมายถึง

นับ แต่ ก ลับ ถึ ง ประเทศไทย หรื อ จนกระทังวัน สิ นสุ ด ระยะเวลาเอาประกัน ภัย
แล้วแต่ เ หตุ การณ์ ใ ดจะเกิ ด ขึ นก่ อน เว้น แต่ จะระบุ ไ ว้เป็ นอย่างอื นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี
10.2 กรณีเดินทางไปหรื อกลับเพียงอย่างเดียว (One – way)
ความคุ ้มครองให้เริ มต้นตังแต่ผูเ้ อาประกัน ภัยเดิ น ทางออกจากที อยู่อาศัย
เพือการเดิน ทางนัน หรื อก่ อนผูเ้ อาประกัน ภัยเดิ น ทางออกจากประเทศไทย 2
ชัวโมง ทังนี แล้วแต่เวลาใดจะเกิ ดขึนที หลัง และดําเนิ นต่อเนื องกันไปจนกระทัง
ครบ …2... ชัวโมงหลังจากทีผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ณ จุดที
ลงจากยานพาหนะทีผูเ้ อาประกันภัยใช้เดินทาง หรื อจนกระทังวันสิ นสุ ดระยะเวลา
เอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ นก่อน เว้นแต่จะระบุ ไว้เป็ นอย่างอืนใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี
ทังนี การเดินทางถึงประเทศไทยหรื อเดินทางออกจากประเทศไทยนัน ให้ถือ
การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขันตอนแล้วเป็ นสําคัญ
10.3 การขยายระยะเวลาการเดิ น ทาง: หากผู ้เ อาประกั น ภั ย เข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาลในช่วงเวลาที กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจําเป็ นต้องรับการ
รักษาอย่างต่อเนื องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี จะขยายความคุม้ ครอง
ไปจนถึ งวัน ที บริ ษทั หรื อ บริ ษทั ที ได้รั บ มอบอํานาจพิ จารณาว่า ผูเ้ อาประกัน ภัย
สามารถออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเดิน ทางกลับ บ้าน
หรื อภู มิ ล าํ เนาได้ ทังนี บริ ษัท จะจํา กัด ความรั บ ผิด สู งสุ ด ไม่เ กิ น จํา นวนเงิ น เอา
ประกันภัยทีได้ระบุไว้ทีหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผูข้ นส่ งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรื อทางนําที ได้รับอนุญาตประกอบการจาก
หน่วยงานของรัฐบาลทีถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
โดยมีค่าตอบแทนตามเส้นทางทีได้กาํ หนดไว้แน่นอนและเป็ นเส้นทางตามปกตินิยม
ผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึนทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถินที
ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
และมี องค์ประกอบทางด้านสถานที ที มีจาํ นวนบุ คลากรทางการแพทย์ทีเพี ยงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บ ริ การที ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องสําหรั บการ
ผ่ า ตัด ใหญ่ แ ละได้รับ อนุ ญ าตให้จดทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ
ผูท้ ี จํา เป็ นต้อ งเข้า รั บ การรัก ษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง ซึ งต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ การ
วินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี ซึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และ
ในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนันๆ และ
ให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชี วติ ก่อนครบ 6 ชัวโมง
สถานพยาบาลใดๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
และได้รั บ อนุ ญาตให้จ ดทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัน ๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุ บนั ที ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ดําเนิ นการโดยแพทย์ให้
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18 ภูมิลาํ เนา
19 ญาติสนิ ท

หมายถึง
หมายถึง

20 ผูใ้ กล้ชิดในทางธุรกิจ

หมายถึง

21 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

22 ความจําเป็ นทาง
การแพทย์

หมายถึง

23 ค่ า ใช้ จ่ า ยที จํ า เป็ นและ หมายถึง
สมควร
24 สภาพทีเป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย

หมายถึง

25 เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

ทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
ประเทศทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ทราบว่าผูเ้ อาประกันภัยมีสัญชาตินนๆ
ั
คู่สมรส บิ ดา มารดา บุ ตรตามกฎหมาย พี น้องร่ วมบิ ดาหรื อมารดาเดี ยวกัน ผูท้ ี เป็ น
ผูด้ ูแล ผูถ้ ูกดูแลตามกฎหมาย ปู่ ย่า ตา ยายของผูเ้ อาประกันภัย และบิดา มารดาของ
คู่สมรส
20.1 บุคคลทีเกี ยวข้องกับผูเ้ อาประกันภัยในการทําธุรกิ จ (ไม่ใช่ลูกจ้างของผูเ้ อา
ประกันภัย) ทีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที ต่อเนื องกับผูเ้ อาประกันภัย และมี
การพึงพาทางธุรกิจซึงกันและกันกับผูเ้ อาประกันภัย
20.2 บุคคลทางธุรกิ จทีร่ วมเดิ นทางไปกับผูเ้ อาประกันภัยด้วยจุดหมายเดียวกันและ
จําเป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิจของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ
20.3 ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัย
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ทีเป็ นสากล และนํามาซึ ง
แผนการรักษาที เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้อง
กับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการชันสู ตรหรื อ
อืนๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ทีมีเงือนไข ดังนี
22.1 ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
22.2 ต้องมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
22.3 ต้องมิ ใช่ เพือความสะดวกของผูร้ ับ บริ การ หรื อของครอบครั วผูร้ ับบริ การ
หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
22.4 ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที เหมาะสม
ตามความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนันๆ
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ นเมือเทียบกับการให้บริ การ
ของโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลิ นิกที เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วย
ทัวไปของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกซึ งผูเ้ อาประกันภัย
เข้ารับการรักษานัน
โรค (รวมทังโรคแทรกซ้อน) อาการ หรื อ ความผิดปกติทีเกิดขึนกับผูเ้ อาประกันภัย
ภายใน 24 เดื อน ก่อนวันที ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี จะมีผลบังคับ
ซึ งมีนัยสําคัญเพียงพอทีทําให้บุคคลทัวไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรื อรั กษา
หรื อทําให้แพทย์ พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AcquiredImmune Deficiency Syndrome) ซึ งเกิ ดจากการติด
เชื อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติ ดเชื อจุ ลชีวภาพ เนื องอกร้ ายแรง
(Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึงโดยผลการตรวจ
เลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การ
ติดเชื อจุลชี วภาพ ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเชื อที ทําให้เกิดโรคปอดบวมหรื อ
ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชือทีทําให้เกิ ดโรคลําไส้อกั เสบ
หรื อเรื อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชือไวรัส (Virus) และ/หรื อ เชื อราที
แพร่ ก ระจายอยู่ ท ัวไป (Disseminated Fungi Infection) เนื องอกร้ า ยแรง
(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเนื องอก Kaposi’s Sarcoma
เนื องอกเซลล์นาเหลื
ํ องทีระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System
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26 การก่อการร้าย

หมายถึง

27 บริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ

หมายถึง

28 บ้าน
หมายถึง
29 สถานทีทํางาน
หมายถึง
30 การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง

Lymphoma) และ/หรื อโรคร้ายแรงอืนๆ ซึ งเป็ นทีรู ้จกั ในปั จจุบนั นี ว่าเป็ นอาการ
ของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ งเป็ น
สาเหตุทีทําให้คนที เป็ นเสี ยชี วิตอย่า งกระทัน หัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรค
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื อไวรัส HIV(Human Immunodeficiency
Virus) โรคที ทําให้เยือสมองเสื อม(Encephalopathy Dementia) และการระบาด
ของเชือไวรัส
การกระทําซึงใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
ใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรื อทีเกียวเนื องกับองค์กรใด
หรื อรั ฐบาลใด ซึ งกระทําเพือผลทางการเมื อง ศาสนา ลัทธิ นิ ยมหรื อจุ ดประสงค์ ที
คล้ายคลึงกัน รวมทังเพือต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ ง
ส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนกหวาดกลัว
นิ ติบุ คคลที ได้รับ มอบอํานาจจากบริ ษทั ในการให้บ ริ การความช่ วยเหลื อกรณี
ฉุ ก เฉิ น แต่ เ พี ย งผู ้เ ดี ย วแก่ ผู ้เ อาประกัน ภัย ตามที ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
สถานทีทีผูเ้ อาประกันภัยอาศัยอยู่ในประเทศไทย
สถานทีทีผูเ้ อาประกันภัยทํางานในประเทศไทย
การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย

หมวดที 2 เงือนไขและข้ อกําหนดทัวไป
2.1 สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี เกิดขึนจากการทีบริ ษทั เชือถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยในใบคํา
ขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิมเติม (ถ้ามี) ทีผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื อให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสําคัญ เงือนไขและข้อกําหนดทัวไป
ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ไว้ให้
ในกรณี ทีผูถ้ ือกรมธรรม์ประกัน ภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยรู ้ อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรค
หนึ ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนันไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนันๆ
อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเก็บเบียประกันภัยสู งขึนหรื อบอกปั ดไม่ยอมทําสัญญา สัญญาประกันภัยนี จะตกเป็ นโมฆียะ ตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากทีผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ ง
2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาและการเปลียนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี รวมทังข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลียนแปลง
ข้อความใดๆในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี หรื อในเอกสารแนบท้าย
แล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง
2.3.1 ความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single Trip) จะให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยตามคําจํากัดความ "ระยะเวลาการ
เดินทาง" ทุกครังทีผูเ้ อาประกันภัยเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย
2.4 การตีความ
ในกรณี ทีมีขอ้ โต้แย้งใดๆ เกิ ดขึนทีเกียวกับกรมธรรม์ประกันภัยนี ให้ตีความตามกฎหมายไทย และคู่สัญญาตกลงยินยอม
ให้ฟ้องร้องในเขตอํานาจของศาลในประเทศไทย
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2.5

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที จําเป็ นกับการประกันภัยนี
และมี สิ ท ธิ ท าํ การชัน สู ตรพลิ กศพในกรณี ที มี เหตุ จ ําเป็ นและไม่ เป็ นการขัด ต่อข้อกฏหมายโดยบริ ษ ัท จะเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบใน
ค่าใช้จ่าย
2.6 การเข้ าสวมสิทธิ
ในกรณี บริ ษทั ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษทั จะเข้าสวมสิ ทธิ ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยเพือที จะใช้สิทธิ นนทํ
ั าการเรี ยกร้ องต่อบุ คคล หรื อองค์กรที ควรจะมีส่วนรับผิดชอบในความสู ญเสี ยนัน
และผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องดําเนิ น การจัดส่ งเอกสารและสิ งของใดๆ หรื อกระทําการใดๆ ที
จําเป็ นเพือทีจะรักษาสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องนันไว้โดยทีผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่กระทําการใดๆ
ทีจะทําให้สูญเสี ยสิ ทธิ ดงั กล่าวภายหลังทีเกิดความสู ญเสี ยนันแล้ว
2.7 การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ทีมีการเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที สุ ดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว สําหรับ
สถานการณ์อืนๆ จะต้องแจ้งให้เร็ วทีสุด แต่ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเกิ ดเหตุ
กรณี ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบในระยะเวลาที กําหนดข้างต้น ผูถ้ ือ
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกัน ภัยจะไม่เสี ยสิ ท ธิ ในการเรี ยกร้องค่าสิ น ไหมทดแทน หากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรื อผูเ้ อาประกัน ภัยสามารถพิ สู จ น์ไ ด้ว่ าการไม่ แ จ้งนี เป็ นเหตุ อัน สมควรซึ งไม่ไ ด้เกิ ด จากความผิ ด ของผู ถ้ ื อกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย และได้จดั ดําเนิ นการเรี ยกร้องมายังบริ ษทั เร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
2.8 การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
2.8.1 กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกัน ภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐาน
ดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผู ้
ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที รับรอง
ยอดเงินที จ่ายไป เพือให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที ขาดจากผูร้ ับประกัน ภัยรายอืน แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้
จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิ การอืนใด หรื อจากการประกันภัย อืนมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็ จที มีการรับรอง
ยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอืน เพือเรี ยกร้องส่ วนทีขาดจากบริ ษทั
2.8.2 กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อการสูญเสี ยอวัยวะ สายตาเนื องจากอุบตั ิเหตุ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที แพทย์ลงความเห็นว่าทุ พพลภาพถาวรสิ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผู ้
เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทียืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
3. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
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2.8.3 กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนการเสี ยชีวิตเนื องจากอุบตั ิเหตุ
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต โดย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
2.8.4 กรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอืน ๆ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับ
จากวันทีได้แจ้งการเรี ยกร้องต่อบริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ
3. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทางอืนๆ
4. บันทึกประจําวันของตํารวจ (ถ้ามี)
5. ใบกํากับสิ นค้าและเอกสารประกอบทีเกียวข้องอืน ๆ
6. เอกสารหรื อจดหมายยืนยันของผูข้ นส่งสาธารณะ รวมถึงรายละเอียดของการเดินทางที เกียวข้อง (ถ้ามี)
7. ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับข้อตกลงคุม้ ครองการยกเลิกการเดินทาง และข้อตกลงคุม้ ครองการ
ลดจํานวนวันเดินทาง ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานเพิมเติมดังต่อไปนี
ก. เอกสารยื น ยัน ว่า ผูเ้ อาประกัน ภัยได้จ่ ายเงิ น มัด จํา ค่ าเดิ น ทางและค่ า ที พัก รวมทังเอกสารต้น ฉบับ ของ
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมสําหรับค่าเดินทางและค่าทีพักทีได้จ่ายไป
ข. เอกสารค่ารักษาพยาบาลหรื อใบมรณบัตรจากแพทย์ที ให้การรักษาพยาบาลผูเ้ อาประกันภัย ญาติสนิ ท หรื อ
ผูใ้ กล้ชิดในทางธุ รกิจ สําเนาหมายเรี ยกตัว
8. สําเนาคําสังในจํานวนเงินทีต้องใช้ในการประกันตัว
9. เอกสารอืนๆ ทีบริ ษทั อาจขอเพิมเติม หากจําเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ท าํ ให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยสิ ทธิ ในการเรี ยกร้ องไป หากผูเ้ อาประกันภัย
แสดงให้เห็ นได้ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที กําหนด เว้นแต่ได้ส่งโดยเร็ วที สุ ดเท่าที
จะกระทําได้แล้ว
2.9 การจ่ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที ครบถ้วน
และถู กต้องแล้ว โดยค่ าทดแทนสําหรับ การเสี ยชีวิต บริ ษ ัท จะจ่ายให้ผรู ้ ับ ประโยชน์ ส่ วนค่ าทดแทนอย่างอืนจะจ่ ายให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย
ในกรณี มีเ หตุ อนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื อให้บ ริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่า วข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที กําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิ น 90 วัน
นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที ต้องจ่าย ทังนีนับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึนในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกนอกประเทศไทย บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในวันทีทีระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
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2.10

การเรียกร้ องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
บริ ษทั จะไม่รับผิดสําหรับการเรี ยกร้องผลประโยชน์อนั เกิ ดจากการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/
หรื อผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าว ที ได้ใช้วิธี การหรื อเครื องมือที ฉ้อฉลใดๆ เพือให้ได้รับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนี และบริ ษทั มีสิ ทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภัยนี ได้ทนั ที ในกรณี นี บริ ษ ทั จะคื น เบี ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที กรมธรรม์ประกันภัยนี ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
2.11 การชําระเบียประกันภัยและการคืนเบียประกันภัย
2.11.1 เบียประกันภัยจะถึ งกําหนดชําระทัน ที โดยผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกัน ภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยจะเริ มมีผลบังคับตามวันทีทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.11.2 ในกรณี ทีเป็ นความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภัยหลังจากบริ ษทั ได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบียประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้รับอนุมตั ิวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐาน
ยืนยันจากสถานฑูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ มความคุม้ ครอง
2.12 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ระหว่างผูม้ ีสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนันโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั
ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.13 เงือนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี เว้นแต่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและ
เงือนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที 3 ข้ อยกเว้นทัวไป
การประกัน ภัย ตามกรมธรรม์ ประกัน ภัยนี ไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บ ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอัน เกิดจาก หรื อ
สื บเนื องจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึนในเวลาดังต่อไปนี
1. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิสุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิสุ ร า” นั น ในกรณีที มีการตรวจเลื อดให้ ถือเกณฑ์ มีร ะดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตังแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึนไป
2. การรักษาโรคหรื อภาวะทีเกียวกับจิตประสาท ภาวะเครี ยด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทางพันธุกรรม
3. การเรียกร้ องค่ าใช้ จ่าย ทุกชนิดทีเกียวข้องโดยตรงหรื อโดยอ้อม จากเชื อโรคเกียวกับเพศสั มพันธ์ ระบบภูมคิ ุ้มกันบกพร่ อง
เช่ น Human Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) หรื อ
รูปแบบอืนๆ ของ HIV หรื อ AIDS ไม่ว่าจะเกิดขึนอย่างไร
4. ขณะที ผู้เอาประกัน ภั ย ปฏิ บั ติห น้ าทีเป็ นทหาร ตํา รวจ ผู้ใ ห้ บริ ก ารทางการแพทย์ ฉุกเฉิ น พนัก งานดับเพลิง หรื อ
อาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัตกิ ารในสงครามหรื อปราบปราม
5. ขณะทีขณะผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัวยุให้ เกิดการวิวาท
6. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
7. ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศทีรัฐบาลหรื อหน่ วยงานของราชการได้ ประกาศเพือเสนอแนะ หรื อแนะนํ า หรื อมี
การเตือนเกียวกับการนัดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรื อการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ อ
8. สงคราม การรุ กราน การกระทําทีมุ่งร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีมุ่งร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ว่าจะได้ มีการประกาศ
สงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การ
ปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ งจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรื อคงไว้ ซึงกฎอัยการ
ศึก
9. การก่ อการร้ าย
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10. การแผ่ รัง สี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรังสี จากเชื อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื องมาจากการเผาไหม้
ของเชือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ งดําเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
11. การระเบิด ของกั มมัน ตภาพรั ง สี หรื อ ส่ วนประกอบของนิ ว เคลี ยร์ หรื อวั ต ถุ อั น ตรายอื นใดทีอาจเกิ ดการระเบิ ด ใน
กระบวนการนิวเคลียร์ ได้
12. ขณะทีความเสี ยหายเกิดขึน ณ ประเทศทียกเว้นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย (ถ้ ามี)
13. เมือผู้เอาประกันภัยกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายของรัฐบาลรวมทังเงือนไขวีซ่า
14. การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
15. การรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ ทีเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง หรื อเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอาประกันภัย หรื อผู้
ทีเป็ นเพือนเดินทางกับผู้เอาประกันภัย หรื อบุคคลทีมีความเกียวพันกับผู้เอาประกันภัย
16. การตังครรภ์ โรคแทรกซ้ อนจากการตังครรภ์ การคลอดบุ ตร การทําแท้ ง การแท้ งบุตร (ยกเว้ นการบาดเจ็บนันเกิดจาก
อุบัติเหตุทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยนี)
17. ขณะทีผู้เอาประกันภัยอยู่ในเรื อสินค้า ทีแท่ นขุดเจาะนํามัน เหมืองใต้ ดนิ หรื อขณะปฎิบัติการเกียวกับวัตถุระเบิด
18. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึ กซ้ อมหรื อร่ วมแข่ งขันกีฬาอาชีพ หรื อการแข่ งขันกีฬา หรื อการฝึ กซ้ อมในฐานะมือสมัครเล่ น
19. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี หรื อปฏิบตั หิ น้ าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
20. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพื อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้
เป็ นสายการบินพาณิชย์
21. ขณะทีผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ ง สเก็ต ชกมวย โดดร่ ม
(เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื องร่ อน การเล่นบันจีจัมพ์
การดํานําทีต้องใช้ ถังอากาศและเครื องช่ วยหายใจใต้นํา
22. การเดินทางภายใต้ข้อห้ ามจากแพทย์ หรื อการเดินทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่ างประเทศ
23. สภาพทีเป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing condition)
24. กรณีทีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่ าอยู่ในระยะสุ ดท้ ายของการเจ็บป่ วย
25. ความสู ญเสี ยหรื อความเสียหายทีเกิดจากโรคระบาด หรื อโรคระบาดซึงกระจายไปทัว
26. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดจาก หรื อเป็ นผลสื บเนื องมาจากมลพิษทีเกิดขึนในประเทศทีผู้เอาประกันภัยเดินทางไป
หมวดที 4 ขอบข่ ายการให้ ความช่ วยเหลือของบริษทั หรื อบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ
ขอบข่ ายการให้ความช่ วยเหลือของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที ได้รับ มอบอํานาจนันจะอยู่ภายใต้ก ฎหมาย และข้อ บังคับของ
ประเทศทีผูเ้ อาประกันภัยเดินทางไป การบริ การของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจจะอยู่ภายใต้การยินยอมของหน่ วยงานที
เกียวข้อง บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจจะไม่รับผิดชอบสําหรับความล่าช้าหรื อการขัดขวางในการให้บริ การตามที ได้
ตกลงเนื องจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์การนัดหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ข้อจํากัดในการเคลือนย้ายอย่างเสรี การ
ก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง หรื อสงครามต่างชาติ ผลทีเกิ ดตามมาของสารกัมมันตภาพรังสี หรื อเหตุการณ์ภยั
ธรรมชาติต่างๆ
หมวดที 5 ข้อตกลงคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย นี มี ผ ลบัง คับ ภายใต้เ งื อนไขและข้อ กํา หนดทัวไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น และ
เอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบี ยประกันภัยทีผูถ้ ือกรมธรรม์ป ระกันภัย และ/หรื อผูเ้ อา
ประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี
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คํานิยาม
การสู ญเสี ยอวัยวะ
การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเสี ยชีวิต การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงจากอุบัติเหตุ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่ข อ้ มือหรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยสิ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่ สามารถประกอบหน้าที การงานใดๆในอาชี พประจํา และ
อาชีพอืนๆ ได้โดยสิ นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกัน ภัยนี คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บ
ทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุขณะเดิ นทางภายในระยะเวลาการเดินทาง และทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ย
อวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิ ดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัย
ต้องรักษาตัวติ ดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามตารางผลประโยชน์ดงั นี
ตารางผลประโยชน์
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการเสี ยชี วิต
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงนัน ได้
เป็ นไปติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดื อน นับแต่วนั ที เกิ ดอุบตั ิ เหตุ เว้นแต่มีขอ้ บ่งชี ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่า ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือสองข้างตังแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตังแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ งข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเท้าหนึ งข้างตังแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ งข้าง
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ้ มือ
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเท้าหนึ งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับสายตาหนึ งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับ ผลที เกิดขึนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี รวมกันไม่เกิ นจํานวนเงิน
เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี ยังไม่เต็มจํานวนเงิ นเอา
ประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยูเ่ ท่านัน
ข้ อยกเว้ น เฉพาะ (ใช้ บังคั บเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ นเชิ งจาก
อุบัติเหตุ)
1. การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี ไม่ ค้ ุมครองการได้ รับเชื อโรค ปรสิต เว้ นแต่ การติดเชื อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัว
นํา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบัติเหตุ
2. ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศ

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี คุม้ ครองค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควรซึ งเกิดจากการรักษาพยาบาล
ตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยที เกิ ดขึน
อย่างกระทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศจนเป็ นเหตุให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาพยาบาล
ไม่ว่าจะในฐานะผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควรในการรักษาพยาบาลให้ตามจํานวนที
ต้องจ่ายจริ ง แต่สูงสุ ดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศ)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี ไม่ ค้ มุ ครองการรั กษาพยาบาลหรื อค่ าใช้ จ่ายดังต่อไปนี
1. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายทีเป็ นมาตังแต่กาํ เนิด
2. การรักษาตัวเพือพักผ่อนหรื อเพืออนามัย การพักฟื น การตรวจสุ ขภาพ ค่ าตรวจรักษาใดทีมิได้ เกียวข้ องกับการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วย
3. การรั กษาใดๆ ทีไม่ ได้เป็ นการรั กษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรั กษาแพทย์ ทางเลื อก (Alternative Treatment) เช่ นการฝังเข็ม
ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic)
4. กาย – อุปกรณ์ เทียมทุกชนิด ได้ แก่ ไม้ เท้ า แว่น ตา เครื องช่ วยให้ ได้ ยิน (Hearing Aid) เครื องช่ วยการพูด (Speech Device)
เครื องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
5. ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ ไม่ รวมถึงการบูรณะฟัน การจัด
ฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรื อการใส่ ฟันปลอม
6. การบริการหรื อการผ่าตัดเกียวกับการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอันเกิดขึนเพือหวังผลกําไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
7. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรื อการรักษาเพือแก้ ไขความบกพร่ องของ
ร่ างกาย การผ่ าตัดตกแต่ ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่ เป็ นการผ่ าตัดตกแต่งทีจําเป็ นต้ องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ
เพือให้ อวัยวะดังกล่ าวสามารถกลับมาทํางานได้อย่างเดิม
8. การปลูกฝี หรื อการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค ยกเว้ น การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า ภายหลังการถูกสั ตว์ ทําร้ าย และวัคซีน
ป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บ
9. ค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกิดขึนในประเทศไทย
10. ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยรายวันสํ าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองกรณี ผเู ้ อาประกันภัยจําเป็ นต้องพัก รักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ในฐานะผูป้ ่ วยในในต่างประเทศอัน เนื องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรื อการเจ็บป่ วยที เกิ ดขึ นในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทางต่างประเทศ รวมถึงในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย ซึ งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการตามความ
จําเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งตรวจรักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน แต่เนื องจากวิวฒั นาการทางการแพทย์ทาํ ให้การตรวจรักษานันไม่จาํ เป็ นต้อง
พัก รักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม บริ ษทั จะจ่ ายค่ าชดเชยรายวัน 1 วัน สํา หรั บการตรวจรัก ษาที เกิด ขึ น
สําหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการ ดังจะกล่าวต่อไปนี โดยถือเสมือนว่าผูเ้ อาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรั กษาใน
ฐานะผูป้ ่ วยใน ตามความคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน
1. การสลายนิ ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉี ดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่ องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่ องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรื อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดก้อนเนื อทีเต้านม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชินเนื อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ วมือหรื อนิ วเท้า
10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
12. การเจาะช่องเยือหุม้ ไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะช่องเยือหุม้ ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic Paracentesis)
14. การเจาะช่องเยือบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16. การตัดชินเนื อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18. การรักษาโรคด้วยรังสี แกมม่า (Gamma knife)
กรณี ตอ้ งตรวจรักษาตัวตังแต่สองครังหรื อมากกว่านัน (ไม่ว่าจะเป็ น ผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก) ด้วยสาเหตุหรื อโรคเดียวกัน
โดยระยะเวลาห่ างกันแต่ละครังไม่เกินกว่า....90...วัน ก็ให้ถือว่าเป็ นการตรวจรักษาครังเดียวกันด้วย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวน ...2,500...บาทต่อวัน และสู งสุ ดไม่เกิน…2...วัน
นับตังแต่วนั แรกที เข้ารับการรั กษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยใน และในกรณี ผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องเข้ารับการรักษาต่อในประเทศไทย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป้ ่ วยในและบริ ษ ัท จะจ่ายผลประโยชน์ช ดเชยรายวัน ให้แก่ ผู เ้ อาประกัน ภัยเป็ นจํา นวน…-...บาทต่อวัน และสู งสุ ด ไม่
เกิน ... -...วัน โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลังระยะเวลาทีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรี ยกร้ องค่ าสิน ไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ชดเชยรายวันสํ าหรับการรั กษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน)
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร หรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. รายงานแพทย์ผทู ้ าํ การรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
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3. สําเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้ นเพิมเติมเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยรายวันสํ าหรั บการรั กษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ
ผู้ป่วยใน)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี ไม่คุม้ ครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน จากสาเหตุดงั ต่อไปนี
1. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายทีเป็ นมาตังแต่กาํ เนิด
3. การรักษาตัวเพือพักผ่อน หรื อเพืออนามัย การนวดเพือสุ ขภาพหรื อผ่ อนคลาย การพักฟื น การตรวจสุ ขภาพ ค่ าตรวจรั กษาใดที
มิได้เกียวข้องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
4. การรักษาโรคหรื อภาวะทีเกียวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติดหรื อโรคทางพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรคหรื อโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์
6. การรักษาใด ๆ ทีเกียวกับการตังครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้ งบุตร
7. การรักษาพยาบาลทีไม่ ได้ เป็ นการรั กษาแผนปั จจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ ทางเลื อก (Alternative Medicine) ได้ แก่ การ
ฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic)
8. การบริการหรื อการผ่าตัดเกียวกับการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยอันเกิดขึนเพือหวังผลกําไรจากกรมธรรม์ ประกันภัย
9. การรักษาเพือความสวยงาม ได้ แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรื อการรั กษาเพื อแก้ ไขความบกพร่ องของ
ร่ างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่ เป็ นการผ่ าตัดตกแต่ง ทีจําเป็ นต้ องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิด
อุบัติเหตุ เพือให้ อวัยวะดังกล่ าวสามารถกลับมาทํางานได้อย่างเดิม
10. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะทีผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ด ชก
มวย โดดร่ ม (เว้ นแต่การโดดร่ มเพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื องร่ อน
11. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัวยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
12. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรื อขณะทีถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
13. การบาดเจ็บทีเกิดขึนของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติด ให้ โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤ ทธิ สุ ร า” นัน ในกรณีทีมีการตรวจให้ ถื อเกณฑ์ มีร ะดับแอลกอฮอล์ ใ นเลื อดตังแต่ 150 มิล ลิกรั ม
เปอร์ เซ็นต์ ขึนไป
14. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที มิได้ จดทะเบี ยนเพือบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
15. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี หรื อปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
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คํานิยาม
การเคลือนย้ ายเพือการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเคลือนย้ ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้ายกลับภูมลิ ําเนา
และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมลิ าํ เนาและการจัดการศพ
หมายถึง

ค่ าใช้ จ่ายทีได้รับความคุ้มครอง หมายถึง

การส่ งศพกลับ

หมายถึง

1. การขนส่ ง ผูเ้ อาประกัน ภัย ฉุ ก เฉิ น จากสถานที ที ผูเ้ อาประกัน ภัย ประสบ
อุ บ ัติ เ หตุ หรื อเจ็ บ ป่ วยไปยัง โรงพยาบาลที ใกล้ที สุ ด ที สามารถให้ ก าร
รักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม หรื อ
2. การขนส่ งผูเ้ อาประกันภัยหลังจากรับการรักษาเบื องต้นจากโรงพยาบาล
ในท้อ งถิ น และสภาพร่ า งกายของผู ้เ อาประกัน ภัย อํา นวยให้ มี ก าร
เคลือนย้า ยไปโรงพยาบาลอืนหรื อกลับ ภูมิลาํ เนาเพือการรักษาต่อ หรื อ
เพือการพักฟื น
ค่ า ใช้จ่ายในการเคลือนย้า ย ค่ า ใช้จ่ายในการรัก ษาพยาบาลและค่าใช้จ่า ยที
จําเป็ นในการช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่ งตัวหรื อการส่ งศพกลับภูมิลาํ เนา
ทังนี ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องตามทีได้ระบุไว้ขา้ งต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
และจัดการโดยบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ
การจัด การที จําเป็ นสําหรั บ การส่ งกลับ ศพหรื ออัฐิไปยังภูมิลาํ เนา กรณี ผูเ้ อา
ประกันภัยเสี ยชีวิตขณะเดินทาง

ความคุ้มครอง
การเคลือนย้ ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลือนย้ายกลับภูมลิ ําเนา
ขณะที กรมธรรม์ประกัน ภัย มี ผลบังคับ การประกัน ภัยนี ให้ความคุ ้มครองการเคลือนย้ายเพื อการรั กษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น
สําหรับผูเ้ อาประกันภัยทีได้รับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยขณะเดิ นทาง ภายในระยะเวลาการเดิน ทาง ซึ งเป็ นไปตาม
ความเห็น ของบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจที มีความเห็ น ว่าเหมาะสมที จะเคลื อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปยังสถานที อืน หรื อส่ งกลับ
ภูมิลาํ เนาเพือรับการรักษาพยาบาล โดยบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจจะจัดการเรื องการเคลือนย้ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ นโดย
วิธีการที เหมาะสมที สุ ด ตามสภาพการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกัน ภัย ทังนี บริ ษ ทั จะจ่ ายค่ าใช้จ่ายที ได้รับ ความ
คุม้ ครองโดยตรงต่อบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจ
วิธีการจัดการเรื องการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ อาจรวมถึงการขนย้ายฉุ กเฉิ น
ทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยสายการบินพาณิ ชย์ รถไฟ หรื อโดยวิธีอืนทีเหมาะสม
การตัดสิ นใจเกียวกับวิธีการขนส่ งหรื อจุดหมายปลายทางจะทําโดยบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจ โดยพิจารณาจากความจําเป็ น
ทางการรักษาของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน
การส่ งศพกลับภูมลิ าํ เนา และการจัดการศพ
ขณะทีกรมธรรม์ประกัน ภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองการจัดการส่ งศพหรื ออัฐิกลับภูมิลาํ เนา กรณี ผเู ้ อา
ประกันภัยเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ หรื อการเจ็บป่ วยขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง ซึ งดําเนิ นการจัดการโดยบริ ษทั ทีได้รับ
มอบอํานาจ ทังนี บริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายทีได้รับความคุม้ ครองให้กบั บริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจโดยตรง
กรณี ส่ งศพหรื อ อัฐิกลับ ภูมิลาํ เนาที ไม่ใช่ประเทศไทย จํานวนเงิน ความรับผิดของบริ ษทั จะจํากัดไม่เกิ น ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งกลับมาประเทศไทยเท่านัน
บริ ษทั จะจ่ ายค่ าใช้จ่ายสําหรับ การจัดการศพโดยสั ปเหร่ อ ค่าหี บ ศพ ค่ าฝั งศพ หรื อค่า ฌาปณกิ จศพตามจํานวนที จ่ ายจริ ง
ให้กบั ผูร้ ับประโยชน์ ทังนีไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุม้ ครองการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นและการเคลือนย้ายกลับภูมิลาํ เนา
หรื อความคุม้ ครองการส่งศพกลับ ภูมิลาํ เนาและการจัดการศพ รวมกันสู งสุ ดไม่เกิ นจํานวนเงิน เอาประกันภัยทีได้ระบุ ไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
13/52

เงื อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเคลื อนย้ ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉินและการเคลื อนย้ าย
กลับภูมลิ าํ เนา และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมิลําเนาและการจัดการศพ)
บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจ ให้ความช่วยเหลือผูเ้ อาประกันภัยในการจัดการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น
ตามเงือนไขดังต่อไปนี
1. การตัดสิ นใจต่างๆ จะทําอย่างดีทีสุ ดเพือผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน
2. แพทย์ข องบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจจะติ ดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ นหรื อถ้ามี ความจําเป็ นจะขอข้อมูลจากแพทย์
ประจําตัวของผูเ้ อาประกันภัยเพือการตัดสิ นใจทีเหมาะสมกับสภาพร่ างกายของ ผูเ้ อาประกันภัย
3. ผูเ้ อาประกัน ภัย ยอมรั บ ว่า การเคลื อนย้า ยเพื อการรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น จะได้รั บ การจัด การโดยบุ ค คลากรทาง
การแพทย์ของบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจที มีคุณวุฒิในประเทศนันๆ
4. การจัดการของบริ ษัทที ได้รับ มอบอํานาจจะเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศนันๆ และกฎหมายข้อบังคับสากล
บริ การของบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
5. ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยปฏิเสธทีจะปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจของบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจจะถือว่า ผูเ้ อาประกันภัยได้
ยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายของบริ ษทั และบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจจากผลทีอาจจะเกิ ดขึนตามมาจากการกระทํา
ของผูเ้ อาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยจะเสี ยสิ ทธิ ทีจะได้รับการบริ การจากบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ และการชดใช้
จากบริ ษทั
6. เมือบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจได้ให้บริ การความช่วยเหลือ บริ ษทั จะได้รับสิ ทธิ เป็ น เจ้าของตัวการเดิ นทางเดิม ผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องส่ งตัวเดินทางนันให้บริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจหรื อคื นเงินที ได้รับคืนจากบริ ษทั จัดการเดิ นทางให้
บริ ษทั ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้ซือตัวขากลับไว้แล้ว บริ ษทั สงวนสิ ทธิเรี ยกเงินค่าใช้จ่ายทีผูเ้ อาประกันภัยควรจะต้อง
ชําระสําหรับค่าเดินทางกลับคืนบริ ษทั
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเคลือนย้ ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือนย้ ายกลับภูมิลําเนา
และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมลิ าํ เนาและการจัดการศพ)
การประกัน ภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิด
จาก หรื อสื บเนื องจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึนในกรณีดงั ต่ อไปนี
1. การจัดการทีไม่ได้รับการอนุมตั หิ รื อจัดการโดยบริษัททีได้ รับมอบอํานาจ เว้ นแต่ ว่าด้ วยสาเหตุนอกเหนื อความควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งบริษัททีได้ รับมอบอํานาจในระหว่างสถานการณ์ ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่ างไรก็
ตามบริษทั สงวนสิ ทธิทีจะจ่ายคืนค่าใช้ จ่ายต่ อผู้เอาประกันภัยเท่ าทีบริษัททีได้ รับมอบอํานาจในสถานการณ์ เดียวกันจะจัดหาให้
และไม่เกินจํานวนเงินผลประโยชน์ ทีได้ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ข้ อยกเว้ นด้านความช่ วยเหลือทางการแพทย์ และค่ ารักษาพยาบาล: ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดจากโรคระบาด หรื อ
โรคระบาดซึงกระจายไปทัว
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คําจํากัดความ
สมาชิกของครอบครัว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเดินทางไปเยียมผู้เอาประกันภัย
หมายถึง

บิ ด า มารดา พี น้อ งร่ ว มบิ ด ามารดาเดี ยวกัน พี น้ อ งร่ ว มแต่ บิ ด าหรื อ มารดา
เดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย และบิดา มารดา
พีน้องร่ วมบิ ดามารดาเดี ยวกัน พีน้องร่ วมแต่ บิดาหรื อมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา
ยาย ทวดของคู่สมรส
การมีอายุครบยีสิ บ (20) ปี บริ บูรณ์

บรรลุนิตภิ าวะ
หมายถึง
ความคุ้มครอง
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกัน ภัย ต้องเข้ารับ การรั ก ษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ ่ วยในใน
ต่างประเทศติ ดต่อกันนานเกิ น …5… วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทําให้ไม่ส ามารถเคลื อนย้ายกลับ ได้ และไม่มีบุค คลที
บรรลุนิ ติภ าวะอยู่ก บั ผู เ้ อาประกัน ภัย ในต่า งประเทศ บริ ษ ทั จะจ่า ยค่า เดิ น ทางเฉพาะค่ า เดิ น ทางโดยเครื องบิ น ชันประหยัด
ค่ าเดิ น ทางโดยรถไฟชันหนึ งหรื อค่ าเดิ นทางทางเรื อตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งรวมทังจ่ายค่าทีพัก และค่าอาหารสู งสุ ด...35,000...
บาท ให้แก่สมาชิ กของครอบครัว หรื อเพือนของผูเ้ อาประกันภัย สู งสุ ด …2… คน ทังนี รวมกันไม่เกิ นจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัย เพือให้สมาชิกของครอบครัว หรื อเพือนของผู ้
เอาประกันภัยไปเยียมผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ
บริ ษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดหาตัวเครื องบินไป-กลับชันประหยัด ตัวรถไฟชันหนึ ง
หรื อตัวเรื อโดยสาร สําหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย หรื อเพือนจํานวนสู งสุ ดไม่เกิ น...2...คน ในการเดินทางไป
เยียมไข้และ บริ ษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีจ่ายไปจริ งสําหรับการต้องอยู่เพือการเยียมไข้นีจนกว่า
ผูเ้ อาประกัน ภัย จะได้รั บ การรับ รองโดยแพทย์ว่าสามารถเดิ น ทางกลับ ประเทศภู มิ ลาํ เนาได้ แต่ ท ังนี ไม่ เกิ น จํานวนเงิ น เอา
ประกัน ภัยสู งสุดตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัย ทังนี หากสมาชิ กของครอบครัว
หรื อเพือนของผูเ้ อาประกันภัยทีจะเดินทางไปเยียมไข้ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที
เกิดขึนจะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศไทย
ทังนี วิธีการและค่าใช้จ่ายที เกิดขึนในการเดิน ทางเพือเยียมผูป้ ่ วยที โรงพยาบาลจะต้องได้รับการอนุ มตั ิตามความจําเป็ น
จากบริ ษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. หากผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งต่อบริ ษทั AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
ได้ ในกรณี นี บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือเยียมผูป้ ่ วยทีโรงพยาบาลทีได้สาํ รองจ่าย
ไปก่อน และบริ ษทั จะชดใช่ ให้ไม่เกิ นจํานวนเงิน เอาประกันภัย ที ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรั บรองการ
ประกันภัย
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน และการเรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางเพื อเยียมผู้ป่วยทีโรงพยาบาล)
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่งเอกสาร หรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. รายงานแพทย์ผทู ้ าํ การรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
3. จดหมายยืนยัน จากโรงพยาบาลทีผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มีบุ คคลที บรรลุ นิติภาวะหรื อเพือนของผูเ้ อา
ประกันภัยดูแลอยู่ในขณะทีต้องเข้ารับการรักษา
4. สําเนาบัต รโดยสารในการเดิ นทางของสมาชิ กของครอบครั วหรื อเพือนของผูเ้ อาประกันภัยที เดิ นทางไปเยียมผูเ้ อา
ประกันภัย
5. สําเนาหนังสื อเดิน ทางของสมาชิ กของครอบครัวหรื อเพื อนของผูเ้ อาประกัน ภัยทีระบุ ถึงการเดิน ทางไปเยียมผูเ้ อา
ประกันภัย
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6. ใบเสร็ จรับเงินสําหรับค่าทีพักและอาหารทีเกิดขึนจริ งของสมาชิกของครอบครัวหรื อเพือนของผูเ้ อาประกันภัยทีเดิ นทาง
ไปเยียมผูเ้ อาประกันภัย
7. สําเนาหนังสื อเดินทาง และ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
8. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์

คํานิยาม
ผู้เยาว์
หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย ซึ งมีอายุตากว่
ํ า 12 ปี บริ บูรณ์
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองค่าเดินทางสําหรับการเดินทางไปดูแลผูเ้ ยาว์ กรณี
ผูเ้ อาประกันภัยซึ งเดินทางพร้อมผูเ้ ยาว์ถูกส่ งตัวกลับประเทศภูมิลาํ เนา หรื อเสี ยชี วิต หรื อต้องเข้ารับ การรักษาพยาบาลในฐานะ
ผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมเนื องจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยที เกิดขึนอย่างกระทันหัน
และไม่สามารถคาดการณ์ได้ภายในระยะเวลาการเดิ นทาง บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าตัวเดินทางไป – กลับชันประหยัด โดย
บริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ และจัดหาตัวเดินทางดังกล่าวให้กบั ญาติสนิทของผูเ้ อาประกันภัยจํานวน 1 คน เพือไป
รับผูเ้ ยาว์ของผูเ้ อาประกันภัยทีต้องอยูล่ าํ พังกลับประเทศภูมิลาํ เนา โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้กบั บริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจตาม
จํานวนเงิ นสําหรั บค่าตัวเดินทางทีต้องจ่ายจริ ง แต่สูงสุ ดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ )
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่ค้ ุมครองในกรณีที ไม่ได้ รับการอนุ มัติหรื อจัดการโดยบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ
เว้นแต่ เกิดจากสาเหตุนอกเหนื อความควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่ สามารถแจ้งบริษัททีได้ รับมอบอํานาจใน
ระหว่ างสถานการณ์ ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่ างไรก็ตามบริ ษัทสงวนสิ ทธิทีจะจ่ ายคื นค่ าใช้ จ่ายต่ อผู้เอาประกันภัยเท่ าทีบริ ษัทที
ได้ รั บมอบอํานาจ ในสถานการณ์ เดียวกัน จะจัดหาให้ แ ละไม่ เ กิน จํานวนเงิน เอาประกัน ภัยทีได้ ระบุ ไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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คํานิยาม
สภาพอากาศเลวร้ าย หมายถึง

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การยกเลิกการเดินทาง
ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝนุ่ ควันและเขม่าหนาแน่ นในอากาศที เกิ ดจาก
การปะทุของภูเขาไฟ ซึ งส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกัน ภัยนี ให้ความคุม้ ครองเมือการเดิ นทางของผูเ้ อาประกัน ภัยทีได้รับการ
ยืนยันแล้วถูกยกเลิกภายใน 30 วันก่อนวันเริ มการเดินทาง เนื องจากเหตุการณ์ทีไม่ได้คาดหมาย และอยู่เหนื อการควบคุมของผูเ้ อา
ประกันภัย อันมีสาเหตุดงั ต่อไปนี
ก. การเสี ยชี วิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่ วยรุ นแรงของผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อญาติ สนิ ท หรื อผูใ้ กล้ชิดทางธุ รกิ จ
หรื อ
ข. การยกเลิกตารางเดิ นทางของผูข้ นส่ งสาธารณะเนื องจากการจลาจล การนัดหยุดงานการประท้วง การก่อความ
วุน่ วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรื อ
ค. การถูกหมายเรี ยกเพือไปให้การเป็ นพยานในศาลของผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ ผเู ้ อาประกันภัยสําหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการยกเลิกการเดิ น ทางหลังจากที กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว สําหรับค่าที พัก ค่าพาหนะเดิ นทางที ผูเ้ อาประกันภัยได้ทาํ การจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว หรื อต้องจ่ายตาม
สัญ ญา หรื อค่ า ใช้จ่า ยที เกิ ด ขึ นในการจองโปรแกรมการท่อ งเที ยว หรื อค่ าปรั บ สําหรั บ การยกเลิ กการเดิ น ทาง ซึ งไม่ส ามารถ
เรี ยกร้องได้จากผูใ้ ด โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที เกิดขึนจริ ง แต่ไม่เกิ นจํานวนเงินเอาประกันภัยที ได้ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทังนี ค่าใช้จ่ายที เกิดขึนจะต้องได้รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที
เกียวข้องสําหรับการเดินทางนันๆ
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั จัดการเดินทาง หรื อบริ ษทั นําเทียว หรื อบริ ษทั จัดการขนส่ ง หรื อผูใ้ ห้บริ การที พักทราบ
ทันทีเมือจําเป็ นต้องยกเลิกการเดินทาง
กรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่แจ้งบริ ษทั จัดการเดินทาง หรื อบริ ษทั นําเที ยว หรื อผูจ้ ดั การขนส่ ง หรื อผูใ้ ห้บริ การทีพักทราบทันที
หรื อแจ้งหลังจาก 48 ชัวโมงนับจากทีทราบสาเหตุทีต้องยกเลิกการเดินทาง โดยทีการล่าช้าในการแจ้งดังกล่าวนันเป็ นความผิดของ
ผูเ้ อาประกัน ภัย และหากค่าใช้จ่ายที เกิดขึน ณ วันทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้ผเู ้ กี ยวข้องทราบสู งกว่าค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึน ณ วันทีผูเ้ อา
ประกันภัยควรจะได้แจ้งผูเ้ กียวข้องทราบ บริ ษทั จะชดใช้ให้ผเู ้ อาประกันภัยตามจํานวนค่าใช้จ่ายที เกิดขึน ณ วันทีจะแจ้งผูเ้ กียวข้อง
ทราบเท่านัน ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างทีไม่ได้รับการชดใช้จากบริ ษทั ด้วยตนเอง
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการยกเลิกการเดินทางอันเกิดจาก หรื อสื บเนื องจากสาเหตุ หรื อเกิดขึนใน
กรณีดงั ต่ อไปนี
1. การสูญเสี ย หรื อเสี ยหายใดๆ ทีเกิดจากการควบคุม หรื อกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรื อรั ฐบาลของประเทศปลายทาง
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสียหายทีได้ รับการชดใช้ จากแหล่ งอืน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อโปรแกรมความคุ้มครองของ
รัฐบาล หรื อ กรณีเรี ยกคืนได้ จากโรงแรม สายการบิน ตัวแทนจัดการเดินทาง ผู้ให้ บริ การท่ องเทียว หรื อผู้ให้ บริการทีพักอาศัย
3. การไม่ฉีดวัคซีนตามตารางเวลา หรื อตามกฎเกณฑ์ ของประเทศปลายทาง
4. เหตุการณ์ ทีผู้เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดขึน หรื อรู้ ในวันทีหรื อก่อนวันทีออกกรมธรรม์ ประกันภัย
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คํานิยาม
สภาพอากาศเลวร้ าย หมายถึง

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การลดจํานวนวันเดินทาง
ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝนุ่ ควันและเขม่าหนาแน่ นในอากาศที เกิ ดจาก
การปะทุของภูเขาไฟ ซึ งส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ป ระกัน ภัยมี ผลบังคับ การประกัน ภัยนี ให้ความคุ ้มครองเมื อการเดิ น ทางที ได้รั บการยืนยัน แล้วของ
ผูเ้ อาประกันภัยต้องลดจํานวนวันเดินทางให้สันลง หลังจากทีผูเ้ อาประกันภัยได้ออกเดินทางไปแล้ว และการเดินทางยังไม่สินสุ ด
ตามกําหนดการเดินทาง เนื องจากเหตุการณ์ทีไม่ได้คาดหมาย และอยูเ่ หนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย อันมีสาเหตุดงั ต่อไปนี
ก. การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่ วยรุ นแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ
ข. การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็บ สาหัส หรื อการเจ็บ ป่ วยรุ น แรงของ ญาติ ส นิ ท หรื อ ผู ้ใ กล้ชิ ด ทางธุ ร กิ จ ของผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อ
ค. การปรับตารางการเดินทางของผูข้ นส่ งสาธารณะ เนื องจากการจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อความ
วุน่ วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรื อ
ง. การถูกหมายเรี ยกเพือไปให้การเป็ นพยานในศาลของผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสําหรับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการลดจํานวนวันเดินทางสําหรับ
1. ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเที ยวทีผูเ้ อาประกันภัยได้
จ่ายไปล่วงหน้าซึ งไม่สามารถเรี ยกคืนได้ หรื อถูกริ บมัดจํา
2. ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเที ยวที ผูเ้ อาประกันภัย
ต้องจ่ายเพิมเติม เนื องจากผูเ้ อาประกันภัยต้องลดจํานวนวันเดินทางอันเป็ นผลจากสาเหตุขา้ งต้น
โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที เกิดขึนจริ ง แต่สูงสุ ดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ระบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ทังนี ค่ า ใช้จ่ายที เกิ ดขึ นจะต้องได้รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บ ริ การต่ างๆ ที
เกียวข้องสําหรับการเดินทางนันๆ
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทาง)
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั จัดการเดินทาง บริ ษทั นําเทียว บริ ษทั จัดการขนส่ ง ผูใ้ ห้บริ การที พัก หรื อให้บริ การที
เกียวข้อง ซึ งผูเ้ อาประกันภัยติดต่อสําหรับการเดินทางนันๆ ทราบทันทีเมือจําเป็ นต้องลดจํานวนวันเดินทาง
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทาง)
การประกัน ภัย ตามข้ อตกลงคุ้มครองนี ไม่ คุ้มครองการลดจํานวนวันเดิน ทางอันเกิดจาก หรื อสื บเนื องจากสาเหตุ หรื อ
เกิดขึนในกรณีดงั ต่ อไปนี
1. การสูญเสี ย หรื อเสี ยหายใดๆ ทีเกิดจากการควบคุม หรื อกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยและ/หรื อรั ฐบาลของประเทศปลายทาง
2. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีได้ รับการชดใช้ จากแหล่งอืน ภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยอืน หรื อโปรแกรมความคุ้มครองของ
รัฐบาล หรื อกรณีเรี ยกคื นได้จากโรงแรม สายการบิน ตัวแทนจัดการเดินทาง ผู้ให้ บริ การท่ องเทียว ผู้ให้ บริ การทีพักอาศัย หรื อ
ให้ บริการทีเกียวข้ อง ซึงผู้เอาประกันภัยติดต่ อสํ าหรับการเดินทาง
3. เหตุการณ์ ทีผู้เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดขึน หรื อรู้ ในวันทีหรื อก่อนวันทีออกกรมธรรม์ ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าในการเดินทาง
ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝุ่น ควันและเขม่าหนาแน่ นในอากาศที เกิ ด
จากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ งส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองเมือตารางการเดิ นทางของผูข้ นส่ งสาธารณะที ผู ้
เอาประกันภัยได้จดั ไว้เพือการเดินทางล่าช้ากว่ากําหนดมากกว่า 5 ชัวโมงติดต่อกัน นับจากเวลาที ระบุ ในตารางเดินทางทีได้แจ้งไว้
ต่อผูเ้ อาประกันภัย ซึ งมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้วง สภาพอากาศเลวร้าย เครื องยนต์ขดั ข้องหรื อความบกพร่ องทาง
โครงสร้างของยานพาหนะของผูข้ นส่งสาธารณะ หรื อไฟไหม้อย่างรุ นแรง ณ สถานที ออกเดิ นทาง จนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้
บริ ษ ทั จะจ่ ายผลประโยชน์สําหรับ ค่าอาหาร และค่ าทีพักตามความเหมาะสมตามจํานวนเงิ นเอาประกันภัยที ระบุไว้หน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยสําหรับการล่าช้ากว่ากําหนดของยานพาหนะสาธารณะทุกๆ 5 ชัวโมงเต็ม ทังนี ไม่เกิ น
จํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าในการเดินทาง)
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของ ผูเ้ อาประกันภัยกับ
เวลาจริ งทีถึงจุดหมายปลายทาง
หากผูข้ นส่ งสาธารณะได้มีการจัดหายานพาหนะอืนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่าง
ระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผูเ้ อาประกันภัยกับเวลาจริ งที ถึงจุดหมายของยานพาหนะทีผูข้ นส่ งสาธารณะ
จัดหาให้
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื องจากสาเหตุ
ดังต่ อไปนี
1. ความล่าช้ าทีมีสาเหตุดงั ต่อไปนี
1.1 การทีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดินทางได้ ทันเวลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
1.2 การนัดหยุดงานหรื อการประท้ วงซึ งได้ เริ มขึนและได้ มีการประกาศให้ สาธารณชนรั บทราบก่ อนวันทีกรมธรรม์
ประกันภัยเริมความคุ้มครองโดยทีผู้เอาประกันภัยสามารถเปลียนแปลงการเดินทางได้
2. การสู ญเสี ยหรื อเสียหายทีสามารถเรี ยกร้ องได้ จากผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสี ย เสี ยหาย หรื อสู ญหายต่อสั มภาระในการเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัว

คํานิยาม
สั มภาระในการเดินทางและ หมายถึง ของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สินของผูเ้ อาประกันภัย หรื อทรัพย์สินที ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ทรัพย์ สินส่ วนตัว
รับ ผิดชอบ และเป็ นทรั พย์สิ น ที ผูเ้ อาประกัน ภัย นํา ติ ด ตัว ไป หรื อซื อระหว่ า งการ
เดินทาง
สิ งของมีค่า
หมายถึง เครื องประดับ อัญมณี นาฬิกา สิ งของทีทํามาจากวัตถุมีค่าหรื อหิ นมีค่า ขนสัตว์ เครื อง
หนัง
คู่ หรื อ ชุด
หมายถึง จํานวนชินของสัมภาระในการเดิ นทาง หรื อทรัพย์สินส่วนตัวซึ งประกอบกัน เป็ นชุด
หรื อสามารถใช้ดว้ ยกัน
เงินพกติดตัว
หมายถึง เหรี ยญกษาปณ์ ธนบัตร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตัวเดินทางบัตรโรงแรมที พัก
บัตรวันหยุดพักผ่อน หรื อบัตรของขวัญ (Gift Vouchers) ซึ งสามารถเปลียนเป็ นเงินสดหรื อ
ออกใหม่ทดแทนได้
เอกสารส่ วนตัว
หมายถึง กรี นการ์ด หนังสื อเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองสําหรับการสูญเสี ย เสี ยหาย หรื อสู ญหายทีเกิ ดขึน
ภายในระยะเวลาการเดิ นทางสําหรับสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยที นําไปหรื อซื อในระหว่าง
การเดิ นทาง โดยบริ ษทั จะชดใช้สําหรับการสู ญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหายตามจํานวนเงินที เกิ ดขึ นจริ ง แต่ไม่เกิ นจํานวนเงิน
จํากัด แต่ ละรายการ แล้วแต่จ าํ นวนใดจะน้อยกว่ า และทังนี ไม่เ กิ น จํา นวนเงิ น เอาประกัน ภัยสู งสุ ด ที ได้ร ะบุ ไ ว้ในหน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทีการสูญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหายเกิดขึน ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที ตํารวจในท้องทีทีเกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ดังกล่ าว หรื อ หากอยู่ในความควบคุ ม ดู แลของพนัก งานโรงแรม หรื อผูข้ นส่ ง สาธารณะจะต้องแจ้งฝ่ ายบริ หารของ
โรงแรม หรื อฝ่ ายบริ หารของผูข้ นส่งสาธารณะ โดยต้องแจ้งภายใน 24 ชัวโมงหลังจากพบการสู ญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหาย
เว้น แต่จะพิ สู จน์ได้ว่ามี เหตุจาํ เป็ นอัน สมควรซึ งไม่อาจแจ้งภายในระยะเวลาข้างต้น ได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที สุ ดเท่าที สามารถจะ
กระทําได้แล้ว และต้องเก็บเอกสารบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าที ตํารวจ หรื อเอกสารรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่ วยงานที
เกียวข้อง เช่น โรงแรม หรื อสายการบินไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณี ท รั พ ย์สิ น ที สู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หาย หรื อสู ญหายเป็ นส่ วนหนึ งของคู่ หรื อชุ ด การพิ จารณาชดใช้จะไม่น ํามูลค่ า
ทรัพย์สินทีเป็ นคู่หรื อชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสี ยหาย หรื อสู ญหายของทรัพย์สินรายการนันๆ ทีเสี ยหายหรื อสู ญ
หายเท่านัน ทังนีจะไม่เกิ นจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั สามารถเลือกทีจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ผเู้ อาประกันภัยเป็ นเงิ นสด โดยหักค่าเสื อมจากวงเงินทีจะชดใช้ หรื อ
ซ่อมแซมสัมภาระในการเดินทางหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวของผูเ้ อาประกัน ภัย กรณี ทีสัมภาระในการเดินทาง หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว
ของผูเ้ อาประกันภัยได้รับความเสี ยหายสิ นเชิงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริ ษทั จะชดใช้ให้เสมือนว่าสัมภาระในการเดินทาง หรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัวนันได้สูญหายไป และเมือบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว
และดําเนิ นการขายซากตามความเหมาะสม
ในกรณี พ บทรั พ ย์สิน ที สู ญหายไป ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องแจ้งให้บ ริ ษ ทั ทราบโดยจดหมายลงทะเบี ยนทัน ที ทีผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับแจ้งว่าทรัพย์สินทีสู ญหายไปถูกค้นพบ กรณีบริ ษทั ยังไม่ได้ชดใช้ค่าทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องเรี ยกคืนทรัพย์สินนัน ถ้าทรัพย์สินนันได้รับความเสี ยหายและอยู่ภายใต้ความคุม้ ครองนี บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหาย และวงเงิน
ชดเชยสําหรับรายการที เสี ยหายของสัมภาระในการเดินทางหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวเท่านัน กรณี ทีบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกทีจะสละสิ ทธิ ในทรัพย์สินนัน หรื อเรี ยกคื นทรัพย์สินนัน โดยคื นวงเงิ นที
บริ ษทั ได้ชดใช้ให้ผเู ้ อาประกันภัยกลับคืนบริ ษทั โดยหักรายการทีไม่ได้รับคืนออกไป ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่เรี ยกคืนทรัพย์สินนัน
ภายใน 15 วันจากวันทีได้รับแจ้ง บริ ษทั จะถือว่าผูเ้ อาประกันภัยเลือกทีจะสละสิ ทธิ ในทรัพย์สินนัน
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ทังนี การประกันภัยภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง
นี และข้อตกลงคุม้ ครองการล่าช้าของสัมภาระในการเดินทางพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญเสี ย เสี ยหาย หรื อสู ญหายต่ อสั มภาระในการเดินทางและ
ทรัพย์ สินส่ วนตัว)
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่ วนตัวทังหมด
2. ในกรณี ทีบริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี แล้ว บริ ษทั จะเข้ารับช่วงสิ ทธิของผูเ้ อาประกันภัย
เพือใช้สิทธิ เรี ยกร้องต่อบุ คคล หรื อองค์การใดๆ เฉพาะในส่ วนที บริ ษทั ได้จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี ผู ้
เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดําเนิ นการเท่าที จําเป็ น และต้องไม่
กระทําการใดๆ อันเป็ นทีเสี ยหายต่อบริ ษทั
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญเสี ย เสี ยหาย หรื อสู ญหายต่ อสั มภาระในการเดินทางและทรั พย์ สิน
ส่ วนตัว)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง
1. สัตว์ รถยนต์ (รวมทังอุปกรณ์ ประดับยนต์ ) เรื อ ยานพาหนะอืน ผลไม้ อาหาร เครื องใช้ ในบ้ าน วัตถุโบราณ งานหัตถกรรม
เครื องแก้ ว เครื องกระเบื อง กระเบื องเคลือบ หินอ่ อน เครื องปั นดินเผา หรื อสิ งของแตกง่ ายอืนๆ รู ปวาด งานศิ ลปะ แว่ นตา
(เลนส์ และกรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่ วนตัว เอกสารสํ าคัญทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตัว บัตรเครดิต ซิมการ์ ด กุญแจ
2. การสูญเสี ย หรื อเสี ยหายสิ งของมีค่าทีไม่ได้เก็บไว้ กบั ตัวผู้เอาประกันภัย ยกเว้นได้เก็บล็อคในตู้นิรภัย
3. การสู ญ เสี ย หรื อเสี ยหายจากการสึ กหรอ การขีดข่ ว น รอยคราบ การเสี ยหายจากสภาพบรรยากาศหรื อ สภาพอากาศ การ
เสื อมสภาพ การรั วไหลของของเหลว การเปรอะเปื อนนํามันหรื อสารหล่ อลื น การเปรอะเปื อนสี หรื อสนิมของสั มภาระในการ
เดินทาง การบกพร่ องของเครื องจักรหรื อเครื องไฟฟ้ า แมลง หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรื อความเสี ยหายจากขบวนการผลิต/
ประกอบ หรื อขณะกําลังผลิต/ประกอบ และความเสียหายนันเนื องมาจาก การผลิต/ประกอบนัน
4. การลักทรั พย์ โดยปราศจากการงัดแงะ บุกรุก หรื อการใช้ กญ
ุ แจผี
5. การสูญเสี ย หรื อเสี ยหาย ของกระเป๋าเดินทางทีไม่มีการปิ ดล็อค หรื อถูกทิงไว้โดยไม่ มคี นดูแล
6. การสู ญเสี ย หรื อ เสี ยหายที ได้ รับความคุ้ มครองภายใต้ ก รมธรรม์ ประกัน ภัยอื น หรื อได้ รั บการชดใช้ โ ดยผู้ขนส่ งสาธารณะ
โรงแรม หรื อจากแหล่งอืนแล้ว
7. การสูญเสี ย หรื อเสี ยหายต่อกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยทีได้ ส่งไปล่วงหน้ า หรื อขนส่ งแยกไปต่างหาก
8. การสูญเสี ย หรื อเสี ยหายของสินค้ า หรื อตัวอย่างสิ นค้ า ตลอดจนอุปกรณ์ ทุกชนิด
9. การสูญเสี ย หรื อเสียหายของทรัพย์ สินของผู้เอาประกันภัยจากการยึด ทําลาย โดยคําสั งของรั ฐบาลหรื อหน่ วยงานราชการ หรื อ
เจ้าหน้ าทีศุ ลกากรของประเทศไทยและ/หรื อประเทศปลายทาง
10. ทรัพย์สินทีซื อหลังจากมาถึงสถานทีปลายทางทีระบุในตัวเดินทาง
11. การลักทรั พย์ โดยลูกจ้ าง พนักงานของผู้เอาประกันภัย
12. การสูญเสี ยหรื อเสี ยหายทีเกิดขึนในประเทศไทย ยกเว้ นการลักทรัพย์ การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายจากสายการบินหรื อตัวแทนของ
สายการบิน
13. การสู ญเสี ย หรื อเสี ย หายของอวัยวะเทียมและอุ ป กรณ์ ยกเว้ น เป็ นการสู ญ เสี ยหรื อ เสี ยหายที เกิด ขึนจากอุ บั ติเ หตุ ต่อผู้ เอา
ประกันภัย
14. การสูญเสี ยหรื อเสียหายของอุปกรณ์ทีเช่ า หรื อให้ เช่ า
15. การสูญเสี ยหรื อเสียหายของข้ อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรื อสิงอืนใดในทํานองเดียวกัน
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าของสั มภาระในการเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองกรณี สัมภาระในการเดินทางไปถึงที หมายล่าช้า
หรื อถูกส่ งไปผิด ที หรื อสู ญหายไปชัวคราวในระหว่างระยะเวลาการเดิน ทาง บริ ษ ทั จะจ่ ายผลประโยชน์สําหรั บการซื อเสื อผ้า
เครื องแต่ ง ตัว หรื อ เครื องใช้ส่ ว นตัวที จํา เป็ นเร่ งด่ วนให้แก่ ผู เ้ อาประกัน ภัย โดยจะจ่ า ยตามจํา นวนเงิ น ตามที ระบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทุกๆ 5 ชัวโมงนับ จากเวลาที ผูเ้ อาประกัน ภัยเดิ นทางมาถึงจุดรับสัมภาระในการเดินทาง ณ จุดหมาย
ปลายทาง ทังนีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทังนี การประกันภัยภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง
นี และข้อตกลงคุม้ ครองการสู ญเสี ย เสี ยหาย หรื อสู ญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว พร้อมกันในเหตุการณ์
เดียวกันได้
ดังนัน ในกรณี พิสูจน์ได้ว่าสัมภาระในการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยได้สูญหายไปอย่างถาวร บริ ษทั จะหักจํานวนเงินที
บริ ษทั ได้จ่ายไปภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี จากจํานวนเงินค่าทดแทนที บริ ษทั ให้ความคุม้ ครองภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองการสู ญเสี ย
หรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของสัมภาระในการเดินทาง)
ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทีเพือให้มนใจว่
ั าสัมภาระได้ปิดล็อคและมีการระบุขอ้ มูลบนป้ ายถูกต้องและ
ชัดเจน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของสัมภาระในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง
1. การล่ าช้ าซึ งเกิดขึนโดยตรงหรื อโดยอ้ อม จากการนัดหยุดงาน หรื อการประท้ วงที เกิดขึนขณะจัดการเดินทาง หรื อ
ก่อนกรมธรรม์ ประกันภัยจะเริมความคุ้มครอง แล้วแต่วันไหนจะถึงทีหลัง
2. สั มภาระในการเดินทางทีมีเอกสารรับรองสําหรับการขนส่ ง เช่ น ใบตราส่ งสินค้ า (Bill of Loading) ใบตราส่ งสิ นค้ า
ทางอากาศ (Air waybill) ใบตราส่ งสินค้ าทางรถไฟ (Rail Way Bill) หรื อใบรั บพัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ (Parcel Post
Receipt) เป็ นต้ น
3. สั มภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสั งของรัฐบาลหรื อหน่ วยงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าทีศุลกากร หรื อหน่ วย
ราชการอืนของประเทศไทยและ/หรื อต่างประเทศ
4. การล่าช้ าทีเกิดขึนในประเทศไทย
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คํานิยาม
สภาพอากาศเลวร้ าย

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การพลาดการต่อยานพาหนะเนื องจากการล่ าช้ าของผู้ขนส่ ง
หมายถึง

ยานพาหนะขนส่ งสาธารณะ หมายถึง

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝุ่น ควันและเขม่าหนาแน่ นในอากาศที
เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ งส่ งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง
เครื องบิ น พาณิ ช ย์ รถยนต์โ ดยสาร เรื อสําราญเดิน สมุ ทร รถไฟ รถไฟฟ้ า ที ได้รั บ
อนุ ญาตประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจการขนส่ งผูโ้ ดยสาร

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองกรณี ทีผูเ้ อาประกัน ภัยพลาดการต่อยานพาหนะ
ขนส่ งสาธารณะเพือการเดิ นทางต่อเนื องตามตารางการเดิ นทางของผูข้ นส่ งสาธารณะทีได้ยืนยันการเดิ นทางไว้แล้ว เนืองจากการ
เดิ นทางมาถึงล่าช้าของผูข้ นส่ งสาธารณะที ผูเ้ อาประกันภัยใช้บริ การอยู่ ซึ งมีส าเหตุ มาจากการนัดหยุดงาน การประท้วง สภาพ
อากาศเลวร้าย เครื องยนต์ขดั ข้องหรื อความบกพร่ องทางโครงสร้างของยานพาหนะของผูข้ นส่ งสาธารณะ หรื อไฟไหม้อย่างรุ นแรง
ณ สถานทีออกเดินทาง และเมือเดินทางมาถึงยังจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะแล้วยังไม่สามารถจัดหายานพาหนะอืนทีจะออกเดิ นทาง
ต่อเนื อง ได้ภายในระยะเวลา 5 ชัวโมงนับแต่เวลาทีเดินทางมาถึงจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะ
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนเงินเอาประกัน ภัยทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
สําหรับการล่าช้ากว่ากําหนดของยานพาหนะขนส่ งสาธารณะอย่างต่อเนื องทุกๆ 5 ชัวโมงติดต่อกันไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
นอกจากนี บริ ษัท และ/ หรื อบริ ษทั ที ได้รับ มอบอํานาจจะดํา เนิ น การจัด การและรั บผิด ชอบสํา หรั บ ค่ าที พัก ค้างคื นใน
โรงแรมตามความเหมาะสม กรณี ทีมีการล่าช้าในการต่อยานพาหนะขนส่ งสาธารณะอย่างต่อเนื อง 5 ชัวโมง ตามจํานวนเงินที ระบุ
ไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทังนีจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับความคุม้ ครองนี ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ด
ตามทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนื องจากการล่าช้ าของผู้ขนส่ ง)
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาที เดินทางมาถึ งจริ งกับเวลาทีออกเดิ นทางโดยยานพาหนะ
ทดแทน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนื องจากการล่ าช้ าของผู้ขนส่ ง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่ค้ มุ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื องจากสาเหตุ
ดังต่ อไปนี
1. ความล่ าช้ าจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี
1.1 การทีผู้เอาประกันภัยไม่ สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดินทางได้ ทันเวลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
1.2 การนัดหยุดงาน การประท้ วงซึ งได้เริ มขึน และได้ มกี ารประกาศให้ สาธารณชนได้รับทราบก่ อนวันทีกรมธรรม์ประกันภัยจะ
เริมความคุ้มครอง โดยทีผู้เอาประกันภัยสามารถเปลียนแปลงการเดินทางได้
2. การสูญเสี ยหรื อเสียหายทีสามารถเรียกร้ องได้จากผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ
3. ค่ าทีพักค้ างคืนทีไม่ได้จดั การโดยบริษัทหรื อบริษัททีได้ รับมอบอํานาจ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การจียานพาหนะขนส่ งสาธารณะ

คํานิยาม
ยานพาหนะขนส่ งสาธารณะ หมายถึง เครื องบินพาณิ ชย์ รถยนต์โดยสาร เรื อสําราญเดินสมุทร รถไฟ รถไฟฟ้ า ที ได้รับ
อนุ ญาตประกอบการจากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลถูก ต้องตามกฎหมายในการ
ประกอบธุรกิ จการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยถูกกักขัง หน่วงเหนี ยว
โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ชัวโมงติดต่อกัน ในระหว่างการเดิ นทางภายในระยะเวลาการเดินทาง อัน
เนื องมาจากการจียานพาหนะขนส่ งสาธารณะทีผูเ้ อาประกันภัยใช้ในการเดินทาง โดยบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้ผเู ้ อาประกันภัย
ตามจํานวนเงินทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัยสําหรับทุกๆ 5 ชัวโมงทีผูเ้ อาประกัน ภัยถูกกักขังหน่ วงเหนี ยว ทังนี ไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการจียานพาหนะขนส่ งสาธารณะ)
การจียานพาหนะขนส่ งสาธารณะดังกล่าวต้องได้รับการยืนยัน และมีเอกสารรายงานของเจ้าหน้าที ตํารวจทีมีอาํ นาจใน
ท้องถินของสถานทีเกิดเหตุไว้เป็ นหลักฐาน
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คํานิยาม
บุคคลภายนอก

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
หมายถึง

บุคคลใดๆนอกเหนื อจากญาติ หรื อบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย หรื อบุคคลที
อยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูใ่ นระหว่างทางการทีจ้าง

ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย มี ผ ลบัง คับ การประกัน ภัย นี ให้ ค วามคุ ้ม ครองสํ า หรั บ ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต่ อ
บุคคลภายนอกของผูเ้ อาประกันภัยทีเกิดขึนระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทางโดยอุบตั ิเหตุสาํ หรับ
1. การเสี ยชีวิต หรื อการบาดเจ็บต่อร่ างกายของบุคคลภายนอกใดๆ
2. การสูญเสี ย หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใดๆ
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในนามของผูเ้ อาประกันภัย ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งสําหรับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
ก. ค่าใช้จ่ายทีผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ให้กบั บุคคลภายนอกใดๆ ตามจํานวนเงินทีสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายจริ ง
ข. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยมซึ งผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั
ค. ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นกระบวนการพิจารณาทางศาลหรื ออนุญาโตตุลาการ
ทังนี จํานวนเงิน ความรับผิดของบริ ษ ทั ต่อเหตุการณ์ หรื อต่อเหตุก ารณ์ต่อเนื องจากสาเหตุ เดี ยวกันที เกิ ดขึ นระหว่างการ
เดินทางจะไม่เกิ นจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่ อบุคคลภายนอก)
1. ถ้าในขณะเกิ ดเหตุการณ์ห รื อการเรี ยกร้องภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัยนี มีกรมธรรม์ประกัน ภัยประเภทอืนให้ความ
คุม้ ครองเหตุการณ์หรื อการเรี ยกร้องนี อยู่แล้ว บริ ษทั จะร่ วมเฉลียค่าเสี ยหายไม่เกินกว่าสัดส่ วนทีบริ ษทั ต้องรับผิดชอบ
2. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยอมรับผิด เสนอ สัญญา จ่ายเงิน หรื อชดใช้ใดๆโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริ ษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
3. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งจดหมาย เอกสารการเรี ยกร้อง หมายแจ้งความ หมายศาล หรื อเอกสารอื นทีเกียวข้องกับความ
เสียหาย หรื อเหตุอนั จะนําไปสู่การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ทันที
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครอง
1. การสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายใดๆ ทีผู้เอาประกันภัยต้ องรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก จากเหตุการณ์ ทีเกิดขึนจากการกระทําโดยเจตนา
หรื อการกระทําอันผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
2. ความรั บผิดใดๆ ซึงเกิดจากหรื อสื บเนื องจาก
2.1. การให้ บริการทางวิชาชีพ หรื อการไม่ปฏิบัตติ ามวิชาชีพ
2.2 การประกอบการค้ า ธุรกิจ หรื อวิชาชีพของผู้เอาประกันภัย
2.3. การใช้ ปืน หรื ออาวุธ
2.4. ผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมในกิจกรรมทีอันตราย ยกเว้นได้ มกี ารขยายความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2.5. การเป็ นเจ้ าของ ครอบครอง หรื อใช้ ยานพาหนะลากจูงทีติดอยู่กบั ยานพาหนะ เครื องบิน เรื อ
2.6 การเป็ นเจ้าของ ครอบครอง หรื อใช้ ทีดิน อาคาร ยกเว้ นเพือประโยชน์ ของการพักอาศัยของ ผู้เอาประกันภัยในระหว่ างการ
เดินทาง
2.7. การคุกคามทางเพศ การประทุษร้ ายต่อร่ างกาย และจิตใจ
2.8 การก่อให้ เกิดมลภาวะ หรื อปนเปื อนของดิน นํา อากาศ
3. ความรั บผิดตามกฏหมายต่อผู้ใกล้ ชิดทางธุรกิจ หรื อต่ อบุคคลภายนอกจากการว่ าจ้ างงาน หรื อการฝึ กงานกับผู้เอาประกันภัย
4. ความรั บผิดซึงเกิดจากสัญญาซึงถ้ าไม่ มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึน
5. ความรั บผิดทางกฏหมายทีเกิดขึนจากสัตว์ (ยกเว้น สุ นัข แมว ม้ า) ทีอยู่ภายใต้ การดูแลหรื อควบคุมของผู้เอาประกันภัย
6. การเสียชีวติ หรื อการบาดเจ็บต่อร่ างกาย หรื อการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินของญาติสนิท
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7. ความสู ญเสี ยหรื อความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรื อทีครอบครอง ดูแล ควบคุมโดยผู้เอาประกันภัย
8. ค่ าปรับทางแพ่ง อาญา หรื อโดยสัญญา
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Round Trip

Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel (Online))
(Lion Care)
In reliance upon the statements that are contained in the insurance application which is an integral part of this Policy, and
in consideration of the premium paid by the Insured subject to the general terms and conditions, exclusions, insuring agreements
and attachments of this insurance Policy, the Company agrees with the Insured as follows:
Section 1: Definitions
1. Policy
means Policy schedule, general condition, terms and conditions, exclusions, insuring
agreements, attachments, endorsements, summary documents showing the material
contents under this Policy, which are all regarded as being part of the insurance contract.
2. Company
means Muang Thai Insurance Public Company Limited
3. Policyholder
means Private individual as the policyholder on schedule or certificate which provided for
insured-s benefit.
4. Insured
means The person named as the Insured in this schedule and/or attachments, and under coverage
of this Policy.
5. Period of Insurance means Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of
insurance as specified in schedule.
6. Accident
means An event which happens suddenly due to an external cause and gives rise to a result
which is not intended or anticipated by the Insured.
7. Injury
means Bodily injury directly resulting from an Accident that happens solely and independently
from other causes.
8. Sickness
means A symptom, irregularity, sickness, or disease contracted by the Insured.
9. Serious Injury or means 9.1 In case of Insured, it means Serious Injury or Sickness that need medical treatment
Sickness
from physician and physician confirm that insured cannot continue travelling on travel
schedule.
9.2 In case of Close relative, it means Serious Injury or Sickness that physician confirm
to have lethal effects and insured cannot continue travelling on travel schedule.
10. Period of travel means Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of
insurance
10.1 Round Trip
The coverage starts at departure from insured’s residence for the journey or two
hours prior to the departure from Country of Residence, whichever is later, and continues
until the Insured travels back to his or her residence in Thailand, or for two hours upon
arrival to Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever is earlier
(unless specified otherwise in this Policy).
10.2 One-way
The coverage starts at departure from insured’s residence for the journey or two
hours prior to the departure from Thailand, whichever is later, and continues until the
Insured arrives at destination, or until the expiry date of the period of insurance,
whichever is earlier (unless specified otherwise in this Policy).
Travelling back to Thailand or from Thailand is based on going through the
immigration properly.

11. Transport company means
12. Physician

means

13. Nurse
14. Hospital

means
means

15. Inpatient

means

16. Medical Facility

means

17. Clinic

means

18. Residence
19. Close Relatives

means
means

20. Business close
person

means

21. Medical Standards means

22

Medical Necessity means

10.3 Extended period of each trip
In case that insured receives medical treatment during period of insurance and need
to receive continued medical treatment as inpatient, this policy will extend coverage until
company or Authorized company considers that insured is able to travel back to insured’s
residence or Country of residence. However, company will limit sum insured as specified
in the schedule.
A road, railroad, fly or shipping transport company which has license for carrying
passengers in specified and regular routes.
A person who graduated with a degree in Medical Sciences and is legally registered with
the Medical Council to perform as a medical professional in the locality in which medical
services or surgeries are provided. A Physician shall not be: the Insured, or legal spouse
or child of the Insured.
A person who is legally licensed to engage in the nursing profession.
Any medical facility that provides medical services, can accommodate overnight patients,
has an adequate number of medical personnel and facilities and a complete range of
services, particularly a major operating room, and is registered as a Hospital in
accordance with the law on medical facilities in that locality.
A person who is required to receive medical treatment in a Hospital at least 6 hours in a
row and registered as an Inpatient by diagnosis and advice of the Physician based on
indication of Medical Standards for treatment of such Injury or Sickness. It must be
included the case of death after registered as an inpatient within 6 hours.
Any medical facility that provides medical services, can accommodate overnight patients,
and is permitted to be registered as a Medical Facility in accordance with the law in that
locality.
A modern medical facility that is permitted by law to provide medical treatment and diagnoses
by Physicians, but cannot accommodate overnight patients.
The country of which the insured is a citizen and defined by insured.
Spouse of the Insured, Father, mother, son, daughter, brothers and sisters of full blood,
overseer, grandfathers, grandmothers and Father, mother of the spouse.
20.1 A person who relates to insured in business way ( Not insured’s employee)
20.2 A person who travels along with insured with the same purpose and is necessary for
insured’s business or
20.3 An insured’s employee
International rules or practices of modern medical providers for creating suitable treatment plans
that are based on Medical Necessity and appropriateness, taking into account the conclusions
drawn from the Injury or Sickness record, medical findings, diagnosis results and other pertinent
information (if any).
medical services provided under the following conditions:
22.1 The services correspond with the diagnosis, and the treatment is consistent with the
treated person’s Injury or Sickness;
22.2 There are clear medical indications based on current Medical Standards;
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23. Necessary and
Reasonable
Expenses
24. Pre-existing
condition

means

25. AIDS

means

26. Terrorism

means

27. Authorized
Company
28. House
29. Office
30. Overseas Trip

means

means

means
means
means

22.3 The services must not be solely for the convenience of the treated person or his or
her family or the treatment provider; and
22.4 The services must be medical services provided in accordance with Medical
Standards and suitable for caring for the patient based on the patient’s needs in light
of the Injury or Sickness.
Medical treatment costs and/or other expenses that correspond to the amounts normally
charged to general patients for similar services by the Hospital, Medical Facility or Clinic
where the Insured has been treated.
Any disease (including complications), symptom or abnormality of the Insured occurring
within 24 months preceding the effective date of coverage of this Policy with sufficient
indication for a general person to seek for diagnosis, care or treatment, or for which a
Physician shall provide diagnosis, care or treatment.
Acquired Immune Deficiency Syndrome which is caused by HIV virus infection, and
shall include opportunistic infection, Malignant Neoplasm, infections or any Sickness
that reveals an HIV (Human Immunodeficiency Virus) positive blood test result.
Opportunistic infection shall include, but is not limited to, Pneumocystis Carinii
Pneumonia, Organism of Chronic Enteritis, virus, and/or Disseminated Fungi Infection.
Malignant Neoplasm shall include Kaposi’s sarcoma, Central Nervous System
Lymphoma, and/or other severe disease which is presently known to be a symptom of
Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which causes sudden death, Sickness, or
disability to infected persons.
AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency Virus), Encephalopathy Dementia,
and outbreak of virus.
Any action using force or violence and/or involving threat by any person or group of
persons regardless of whether such action is taken alone, on behalf of, or in relation to
any organization or government with an aim for results involving politics, religions or
cults, or similar purposes, and to cause the government and/or the public or any part
thereof to be in panic.
A juristic person who is solely authorized by the Company to provide service and
assistance in emergency case to the Insured as stated on schedule of the policy.
A place where insured lives in Thailand
A place where insured works in Thailand
A trip taken outside Thailand

Section 2: General Terms and Conditions
2.1 Insurance Contract
This insurance contract arises from the fact that the Company relies upon the statements of the Insured in the insurance
application as well as additional declarations (if any) that the Insured has signed in evidence of his or her acceptance of the
insurance contract, this Policy and summary documents, general conditions, exclusions and insuring agreements of the material
contents of which are issued by the Company.
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In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations mentioned in paragraph one, or
knowingly conceals relevant facts which, if made known to the Company, might motivate the Company to demand a higher
premium or refuse to execute the insurance contract, this insurance contract shall become void in accordance with section 865 of
the Civil and Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate the insurance contract.
The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations made in the documents in
accordance with paragraph one.
2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract
This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of the insurance contract. Any
change of wording in the insurance contract must be approved by the Company and recorded in the Policy or attachments before
such change becomes valid.
2.3 Period of Insurance
2.3.1 Single Trip coverage will cover as definition of “Period of each trip” every time that insured travel in period of
insurance.
2.4 Interpretation
In relation to any such dispute arising out of or incidental to this Insurance Policy, such dispute shall be determined in
accordance with the Thai law and the parties agree to submit to the jurisdiction of any competent court in Thailand.
2.5 Medical Examination
The Company has the right to examine the Insured’s medical record and diagnosis records as may be necessary for this
insurance. The Company also has the right to conduct an autopsy, if necessary and not contrary to the law, at the Company’s
expense.
2.6 Subrogation
In the event of any payment under this Insurance Policy, the Company shall be subrogated to the policyholder and/or insured
's rights of recovery thereof against any person or organization and the policyholder and/or insured shall execute and deliver
instruments and documents and do whatever else is necessary to secure such rights. The policyholder and/or insured shall take
no action after the loss to prejudice such rights.
2.7 Notification and Claim
The policyholder and/or insured, beneficiary or representative of such person as the case may be shall notify the Company of
any loss or damage without delay. In case of loss of life, the Company must be notified immediately unless it can be proven that
there is practical reason for the failure to do so and the notification has been made as early as possible. For other situations, the
notification must be as early as possible within 30 days from date of occurrence.
In case that policyholder and/or insured cannot notify within defined period, the policyholder and/or insured still have a right
to claim if policyholder and/or insured can prove that it is not an error of policyholder and/or insured for unable to notify within
defined period and policyholder and/or insured manages to notify as early as possible.
2.8 Claim and Evidence for claim
2.8.1 In case of Medical Expenses Benefit
For claim for cost of medical treatment, the policy holder and/or insured shall, at his or her expense, submit the
following evidence to the Company within 30 days from the date on which the policyholder/insured is discharged from the
Hospital, Medical Facility or Clinic.
1. Claim form as prescribed by the Company.
2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment.
3. Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt.
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4. Copy of the Insured’s passport or travel evidence.
The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts that certify the
amount paid to the Insured to further claim the remaining amount from another insurer. If the Insured has been indemnified by
government welfare, other welfare, or other insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid
by government welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company.
2.8.2 In case of Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit
The policy holder and/or insured shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within 30
days from the date on which the Physician concludes that the policyholder and/or insured suffers permanent disability or
dismemberment.
1. Claim form as prescribed by the Company
2. Physician’s report indicating the permanent disability or dismemberment
3. Copy of the Insured’s passport or travel evidence.
2.8.3 In case of Loss of Life Benefit
The beneficiary shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within 30 days from the
date of insured’s death.
1. Claim form as prescribed by the Company
2. Death certificate
3. Copy of autopsy report
4. Copy of police report
5. Copies of ID card and house registration of the Insured with the wording "Deceased" thereon
6. Copy of the Insured’s passport or travel evidence
7. Copies of ID card and house registration of the beneficiary
2.8.4 In case of other Benefit
The policy holder and/or insured shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within 30
days from the date of claim notification.
1. Claim form as prescribed by the Company
2. Original receipt
3. Copy of the Insured’s passport or travel evidence
4. Police report (if any)
5. Invoice and other relating documents
6. Letter of notification from the Transport Company and relating travel information (if any)
7. In case of Trip cancellation and Trip curtailment benefit, insured shall submit additional documents as follow
a. Confirmation letter that insured pays deposit and accommodation cost including original copy of additional paid
travel and accommodation expense.
b. Medical expense document or Death certificate of insured, close relative or business close person or a copy of
conscription notice
8. Copy of notice of bail
9. Documents or evidence according to the company required
If the documents are not submitted within specified period, insured still has right to claim in case that there is(are)
appropriately reason(s) of not submitting documents within specified period but submitting as soon as possible.
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2.9 Compensation Payment
The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the Company has received a complete
and correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for death will be paid to the beneficiary while other types of
compensation will be paid to the Insured. If there is a reasonable doubt that the aforesaid claim was not made in accordance with
the insuring agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be extended if
necessary but in no event shall this period last more than 90 days from the date on which all documents are received by the
Company.
If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable to pay interest at 15 percent
per annum of the amount due accrued from the due date of the compensation.
In case of medical expense in oversea hospital or medical facility or clinic, the company shall compensate in currenry
exchange rate of the date of medical expense receipt.
2.10 Fraudulent Claims
The Company shall not be liable for the claim which the policyholder and/or insured, the beneficiary or the representative
of such Person, uses fraudulent or dishonest means to obtain the benefits under this insurance policy and the company has the
right to void this insurance policy immediately. In this case, the company shall refund the premium to the insured by deducting
the premium for the period of insurance which this policy has already been enforced on the pro-rata basis.
2.11 Payment of Premium and Premium Refund
2.11.1 Premium will be due immediately which shall be paid by the policyholder and/or the insured, and the policy will be
effective on the date stated on the policy schedule.
2.11.2 Single trip coverage: If the cancellation of the policy is made after assurance of the policy, premium will not be
refunded, unless the insured is not granted the VISA. The insured shall provide the Company evidence issued by the
Embassy and inform the Company before the effective date of coverage.
Cancellation of this insurance policy under this condition, regardless of the cancellation is made by either parties, must be
for the entire policy. Cancel some parts of the policy during policy year is not allowed.
2.12 Dispute Resolution by Arbitration
In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to claim under the Policy and
the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of arbitration, the Company shall comply and allow the case to
be decided by an arbitrator according to the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration.
2.13 Conditions Precedent
The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the policyholder and/or insured, the beneficiary, or
the representative of the said person, as the case may be, has fully complied with the insurance contract and the conditions of the
Policy.
Section 3: General Exclusions
This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of the following causes or
which occurs at the times as follows.
1. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of alcohol, addictive substance, or
narcotics to the extent of being unable to control one’s mind. The term "under the influence of alcohol" in case of having a
blood test refers to an alcohol level of 150 milligram percent and over.
2. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including narcotic addiction, or genetic disorder.
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3. Any expense relating directly or indirectly from disease about sexual relations or immunodeficiency for example Human
Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or other type of HIV or
AIDS.
4. While the Insured as a soldier, police, emergency medical treatment provider, fireman or a volunteer and participates in
war or crime suppression
5. While the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping arrest.
6. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
7. Insured travels to the country that the government or government sector announces suggestion or warning about strike,
riot, climate, communicable disease spreading.
8. War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or not), civil war, uprising,
insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, proclamations of martial law, or any events which
lead to the proclamation or maintenance of martial law.
9. Terrorism
10. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion of nuclear fuel or any
process of self-sustaining nuclear fission/fusion.
11. Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause an explosion in a nuclear process.
12. Any loss or damage at any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the attachment (if
any).
13. When insured act illegally or does not follow government policy including Visa conditions
14. Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury.
15. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother, spouse, or child of the
Insured.
16. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage(excluding injury from covered accident under the
insurance policy)
17. While insured is at cargo ship, oil rig platform or underground mine or works relating to explosive.
18. While insured practices or attend professional sport event or sport event or practice as non-professional.
19. While the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
20. While the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying passengers or does not
operate as a commercial aircraft.
21. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing,
parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot air balloon, or gliding.
22. Travel under medical prohibition or Travel for oversea medical treatment.
23. Pre-Existing condition
24. In case that insured is diagnosed to be in the last stage of sickness.
25. Any loss or damage from epidemic.
26. Any loss or damage from or as a consequence of pollution in destination country.
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Section 4: Scope of Service by the Company and/ or the Authorized Company
The Company and/or the Authorized Company’s Scope of Assistance are carried out under the Thai national laws and
regulations. The Company and/or the Authorized Company’s services are subject to the required authorizations by relevant
authorities. The Company and/or the Authorized Company shall not be held liable for delays in, or prevention of, the agreed
services resulting from a case of force majeure or from events such as strikes, riots, civil commotion, and restrictions to free
circulation, sabotage, terrorist attacks, civil or foreign war, and any consequences of a source of radioactivity or of any Act of
God.
Section 5: Insuring Agreement
Whilst the Insurance Policy is in force under general terms and conditions, insuring agreements, exclusions and
attachments of this Insurance Policy and in consideration of the premium paid by the policyholder and/or insured , the Company
shall provide coverage as follows:
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Insuring Agreement
Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident Benefit
Additional Definitions
Dismemberment means The cutting of a wrist or ankle from the body, and shall include total loss of usability of the
aforesaid organ, and there is a clear medical indication that it will never be able to function
again.
Loss of Sight
means Total blindness that is incurable.
Total Permanent means Disability to the extent of permanent inability to perform any function in a full-time job or any
Disability
other occupation.
Coverage
This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an Accident, which causes
death, dismemberment, loss of vision or permanent disability to the Insured within 180 days from the date of Accident; or Injury
for which continuous treatment as an Inpatient in a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which
subsequently causes death at any time. The Company shall pay the following compensation.
1. 100% of the sum insured In case of death.
2. 100% of the sum insured In case of permanent disability which must continue for not less than 12 months from the date
of Accident, or there is a clear medical indication that the Insured has become permanently
disabled.
3. 100% of the sum insured For both hands from wrists, both feet from ankles, or sight of both eyes.
4. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and one foot from the ankle.
5. 100% of the sum insured For one hand from the wrist and sight of one eye.
6. 100% of the sum insured For one foot from the ankle and sight of one eye.
7. 60% of the sum insured For one hand from the wrist.
8. 60% of the sum insured For one foot from the ankle.
9. 60% of the sum insured For sight of one eye.
The Company shall pay compensation in accordance with this clause only for one maximum item throughout the period
of insurance. The Company shall compensate the consequence arising in accordance with this insuring agreement in aggregate
not exceeding the amount specified in the schedule. If the Company has not compensated the full sum insured, the Company
shall continue to provide coverage until the expiry of the period of insurance only in the amount of the remaining sum insured.
Exclusions (only apply to Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident
Benefit)
1. Infectious parasite, with an exception of infection of tetanus or rabies from a wound suffered as the result of an
Accident.
2. While riding or as a passenger on motorcycle.
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Insuring Agreement
Overseas Medical Expenses Benefit

Coverage
During the validity of the Policy, the Company shall reimburse the Insured the Necessary and Reasonable Expenses
incurred from medical treatment based on Medical Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more than
the sum insured specified in the insurance schedule, if the Insured is injured from an Accident or has a sudden or unanticipated
Sickness during the period of insurance, causing the Insured to receive medical treatment whether as an Inpatient or Outpatient.
Exclusions (only apply to the Overseas Medical Expenses Benefit Agreement)
The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.
1. Treatment or remedies for congenital abnormalities.
2. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily checkups, other treatment costs
unrelated to the Injury or Sickness.
3. Any non-conventional medicine treatment including alternative treatment for example Acupuncture, Naturopathy,
or Chiropractic
4. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device,
pacemaker.
5. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not include the expense for dental
reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing, filling, dentures, or expenses for treatment necessary for
natural phonation due to dental treatment after an Accident.
6. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy.
7. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or treatment to remedy
bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence of an Accident to reconstruct or
restore the function of an organ.
8. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after being injured by an
animal and vaccination to prevent tetanus after Injury.
9. Any medical expense happening in Thailand
10. While riding or as a passenger on motorcycle.
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Insuring Agreement
Daily Hospital Benefit in case of insured is hospitalized as an inpatient at a hospital

Coverage
The insurance covers in case that insured has got the injury arising from accident or has a sudden or unanticipated
sickness while abroad during the period of insurance that causes to have the medical treatment in the hospital or medical center
and also including the case that insured injured and diagnosing by operation or procedure is medically needed so insured must be
an inpatient. Medical evolution leads that insured does not need to be treated in hospital. Company will pay daily hospital benefit
for 1 day for diagnosing by following operation or procedure (Insured must be diagnosed as an inpatient.):
1. ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy
2. Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization
3. Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens
4. Laparoscopic
5. Endoscope
6. Sinus Operation
7. Excision Breast Mass
8. Bone Biopsy
9. Amputation
10. Liver Puncture/Liver Aspiration
11. Bone Marrow Asipiration
12. Lumbar Puncture
13. Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis
14. Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping
15. Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage
16. Colposcope , Loop diathermy
17. Marsupialization of Bartholin’s Cyst
18. Gamma knife
In case that the number of procedure is more than 2 time (Both inpatient and outpatient) from same reason or disease with
less than 90 days apart from each procedure, this will be counted as same medical procedure.
The company shall pay 2,500 baht per day as the daily hospital benefit and maximum 2 days from the first date of
admission. In case insured has to get continued medical treatment in Thailand, insured must receive continued medical treatment
in hospital or medical center as an inpatient and company shall pay - baht per day with maximum - days which company will
pay the compensation after medical treatment period.
Additional documents and evidence for claim (only apply to the Daily Hospital Benefit in case of insured is hospitalized
as an inpatient at a hospital Agreement)
The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of
the date of occurrence;
1. Claim form as prescribed by the Company.
2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment.
3. Copy of the Insured’s passport or travel evidence.
4. Documents or evidence according to the company required (if any).
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The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts that certify the amount
paid to the Insured to further claim the remaining amount from another insurer. If the Insured has been indemnified by
government welfare, other welfare, or other insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid
by government welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company.
Exclusions (only apply to the Daily Hospital Benefit in case of insured is hospitalized as an inpatient at a hospital
Agreement)
The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.
1. Pre-existing Conditions.
2. Treatment or remedies for congenital abnormalities.
3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily checkups, other treatment
costs unrelated to the Injury or Sickness.
4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including narcotic addiction, or genetic
disorder.
5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD).
6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage.
7. Medical treatment that is not conventional medicine including alternative medicine such as Acupuncture therapy,
Massage Therapy, Acupressure and Chiropractic
8. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy.
9. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or treatment to remedy
bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence of an Accident to reconstruct or
restore the function of an organ.
10. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski, jet-skiing, skate, boxing,
parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot air balloon, or gliding.
11. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
12. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping arrest.
13. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of alcohol, addictive substance, or
narcotics to the extent of being unable to control one’s mind.
14 Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying passengers or does
not operate as a commercial aircraft.
15. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
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Insuring Agreement
Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence
and/or Repatriation of Body or Ashes to Country of Residence Benefit

Additional Definitions
Emergency Medical means 1. Emergency Transportation from the place that insured has an accident or sickness to
Evacuation
the nearest hospital which is able to give proper medical treatment or
2. Emergency Transportation from the local hospital that gives initial medical treatment
and insured can be transferred to other hospital for further medical treatment or to residence
for convalescence
Covered expenses
means Expenses for evacuation, medical treatment, medical need, transportation to country of
residence. Any expense have to be approved and managed by Authorized company
Repatriation of Body means A necessary management for repatriation of body or ashes to country of residence
or Ashes
in case of insured’s death during period of insurance
Coverage
Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage for emergency medical evacuation for injury
from an accident or sickness during period of insurance by the most proper method based on opinion or advice of Authorized
Company. The company shall compensate expenses directly from Authorized Company.
The means of Emergency Medical Evacuation arranged by the Authorized Company may include air ambulance, surface
ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means.
All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by the Authorized Company, and
will be based solely upon the medical necessity to treat the insured only.
Repatriation of Body or Ashes
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage for repatriation of body or ashes to country of
residence in case of insured’s death or sickness during period of insurance which is managed by Authorized Company. The
company shall compensate expenses directly from Authorized Company.
In case of repatriation of body or ashes outside Thailand, the sum insured will not exceed the cost for repatriation of body
or ashes to Thailand.
The company shall compensate actual costs of services and arrangement by a funeral director (undertaker), casket,
embalming, and cremation but exclude funeral arranging cost.
The total sum insured of emergency medical evacuation or transportation to country of residence and/or repatriation of
body or ashes to country of residence benefit will not exceed sum insured defined in the policy schedule.
Conditions for Coverage (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence
and/or Repatriation of Body or Ashes to Country of Residence Benefit)
The Company has appointed the Authorized Company to assist the Insured Person with any oversea medical emergency
per the following conditions:
1. Various decisions will be best performed solely in the insured’s medical interest.
2. The Authorized Company’s doctors and/or medical personnel shall contact the local medical facilities or, if needed, shall
request the information from the insured’s usual doctor to take the decisions best suited to the insured’s health condition.
3. The insured accepts that the insured’s evacuation shall be decided and managed by the medical personnel of Authorized
Company with officially acknowledged qualifications in the said personnel’s country of usual practice.
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4. The Authorized Company’s arrangements are carried out under the national and international laws and regulations. The
Authorized Company’s services are subject to the required authorizations by relevant authorities.
5. In case that insured refuses to follow Authorized Company’s decisions, it means that exempts the Company and the
Authorized Company from any liability concerning the consequences of such initiative and the Insured Person will then lose all
of his/her rights to receive the services from the Authorized Company and the indemnities from the Company.
6. When Authorized Company gives assistance; the company reserves the right to own original return ticket, insured has to sent
the ticket to Authorized Company or return money from travel agency to company. If insured does not book and purchase for
return ticket, insured shall pay an amount of money for return ticket to company.
Exclusions (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Residence and/or
Repatriation of Body or Ashes to Country of Residence Benefit)
The insurance under this insuring agreement does not cover injury, sickness, loss or damage from the following
1. Any action that is not approved or managed by Authorized Company, unless there is a reasonable cause for the
immoderate and incontrollable action and the insured is unable to notify Authorized Company and has incurred
during emergency medical treatment at any place. In this case, the Company reserves the right to compensate the
amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from those services under the situation specified by
Authorized Company and in the maximum amount not exceeding the sum insured specified in the schedule.
2. Exclusions of medical assistance and expense: Any loss or damage from epidemic
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Insuring Agreement
Travel Expense to visit insured

Additional Definitions
Family Member means Father, mother, brother and sister of full blood, brother and sister of half blood, grandfathers,
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers, son, daughter, spouse of the Insured,
and father, mother, brother and sister of full blood, brother and sister of half blood, grandfathers,
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers of the spouse.
Legal age
means Reaching full age of 20 years old
Coverage
If the Insured has to receive medical treatment in hospital or medical facility as an Inpatient more than 5 days
continuously and insured cannot be evacuated and there is no legal-aged family member with insured oversea, company shall
pay travel expense of low cost airline ticket , Class 1 train ticket or ticket from travelling by boat that actually paid maximum
35,000 baht for family member or insured’s friend maximum 2 people. The Company shall compensate the actual expenses as
specified in the schedule or certificate for family member or insured’s friend to visit insured oversea.
AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. will provide low cost airline ticket , Class 1 train ticket or ticket from travelling by
boat for family member or insured’s friend maximum 2 people to visit insured and AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. will
compensate actual cost for being with insured until physician confirm that insured can evacuate back to the country of
residence. The Company shall compensate the actual expenses as specified in the schedule or certificate. If family member(s) or
insured’s friend(s) who is(are) going to visit insured do(es) not travel from the country of residence, actual travel expense must
not exceed travel expense from Thailand.
However any procedure and compensation for visiting patient in hospital shall receive approval from AWP Services
(Thailand) Co.,Ltd. In case that insured could not inform to AWP Services (Thailand) Co.,Ltd., the company shall have a right
to consider about compensation for visiting patient in hospital that paid beforehand and company shall not compensate more
than sum insured as specified in schedule or certificate.
Additional documents and evidence for claim (only apply to the Travel Expense to visit insured )
The Policy holder, Insured or representative must submit the following documents at their own expense within 30 days of
the date of occurrence;
1. Claim form as prescribed by the Company.
2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment.
3.Comfirmation letter from the hospital that there is no family member with insured in the period that insured receive
medical treatment
4.Copy of travel ticket of family member who visit insured.
5.Copy of passport or travel evidence of family member who visit insured.
6. Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt.
7. Copy of the Insured’s passport or travel evidence.
8. Documents or evidence according to the company required (if any).
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Insuring Agreement
Child Guard Benefit

Additional Definitions
Child
means A legal child of insured whose age is under 12 years old
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage of travelling for child guard in case that insured
who travels with child is evacuated back to country of residence or dies or receives medical treatment as inpatient in hospital or
medical facility from accidental injury or sickness during period of insurance. The company shall compensate low cost round
trip ticket arranged by Authorized Company for a close relative who travel to take insured’s child back to country of residence.
The company shall pay actual cost of ticket but not exceed sum insured as defined in policy schedule.
Exclusions (only apply to the Child Guard Benefit)
The insurance under this insuring agreement does not cover in case of unapproved or managed action by
Authorized Company, unless there is a reasonable cause for the immoderate and incontrollable action and the insured is
unable to notify Authorized Company and has incurred during emergency medical treatment at any place. In this case,
the Company reserves the right to compensate the amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from
those services under the situation specified by Authorized Company and in the maximum amount not exceeding the sum
insured specified in the schedule.
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Insuring Agreement
Trip Cancellation Benefit

Additional Definitions
Severe weather
means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano
eruption affected safety during travel
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured’s travel plan confirms to cancel
within 30 days before the date of departure due to unexpected and incontrollable events as follows.
a. Death, or serious injury or sickness of the insured or his or her close relative or business close person or
b. Cancellation of Transport Company schedule due to riot, strike, protest, severe weather or
c. The Insured is subpoenaed to present as a witness in court, or receives a mandatory writ from the court.
The Company shall reimburse the insured for Loss or Damage of trip cancellation occurring after the Policy has become
effective, i.e. accommodation expense, advanced travel deposit, any expense during travel booking program or penalty from
cancellation that reimbursement is not provided by other sources. The company shall compensate actual costs but not exceed
sum insured specified in policy schedule. However, costs must be certified in writing by responsible service provider relating to
that trip.
Conditions for Coverage (only apply to the Trip Cancellation Benefit)
The insured must notify travel agency or transport company or accommodation provider as soon as possible when trip is
cancelled.
If the insured does not notify travel agency or transport company or accommodation provider as soon as possible or 48
hours after insured informs about cause of trip cancellation. Late notification is an insured’s fault. If expense on the date of
notification is higher than expense on the date that insured should notify, the company shall compensate the amount of cost on
the date of notification. The insured must be responsible for difference that insured cannot claim.
Exclusions (only apply to the Trip Cancellation Benefit)
The insurance under this insuring agreement shall not cover trip cancellation arising from or as a result of the
following causes.
1. Any Loss or Damage arising from the Thai and/or destination country government’s control or rules and regulations.
2. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, or compensation from other
sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operator of business related to travel, and accommodation.
3. Non-vaccination under time schedule or destination’s regulation
4. Any situation that insured knows in advance or expects to happen before the issue date of policy.
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Insuring Agreement
Trip Curtailment Benefit

Additional Definitions
Severe weather
means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano
eruption affected safety during travel
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured’s travel plan must be shorten
from curtailment after the date of departure but between period of trip as travel plan due to unexpected and incontrollable events
as follows.
a. The insured suffering serious injury or sickness, OR
b. Death, or serious injury or sickness of the insured or his or her close relative or business close person OR
c. Adjusting of Transport Company schedule due to riot, strike, protest, severe weather OR
d. The Insured is subpoenaed to present as a witness in court, or receives a mandatory writ from the court.
The company shall compensate for following expenses.
1. Advance expense of vehicle expense, accommodation expense, any expense relating to booking travel program that
reimbursement is not provided by other sources.
2. Additional expense of vehicle expense, accommodation expense, any expense relating to booking travel program that
insured has to pay due to trip curtailment from above causes.
The company shall compensate actual costs but not exceed sum insured specified in policy schedule. However, costs
must be certified in writing by responsible service provider relating to that trip.
Conditions for Coverage (only apply to the Trip Curtailment Benefit)
The insured must notify travel agency or transport company or accommodation provider as soon as possible when trip is
curtailed.
Exclusions (only apply to the Trip Curtailment Benefit)
The insurance under this insuring agreement shall not cover trip curtailment arising from or as a result of the
following causes.
1. Any Loss or Damage arising from the Thai and/or destination country government’s control or rules and regulations.
2. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, or compensation from other
sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operator of business related to travel, and accommodation.
3. Any situation that insured knows in advance or expects to happen before the issue date of policy.
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Insuring Agreement
Trip Delay Benefit

Additional Definitions
Severe weather
means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano
eruption affected safety during travel
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when transport company’s travel schedule
prepared for insured’s trip delays for a minimum of five (5) consecutive hours counting from the time specified in the travel plan,
provided to the Insured due to strike, riot, severe weather, defective tools and equipment, structure impairment of transport
company’s vehicle or severe fire from departure preventing it from travelling. The Company shall pay compensation for food and
accommodation in the amount of the sum insured as specified in the schedule for Public Conveyance delay with respect to every
five (5) full consecutive hours of delay.
Conditions for Coverage (only apply to the Trip Delay Benefit)
Benefit will be calculated from difference between the schedule time of destination arrival and the actual time that
insured arrive at destination.
If Transport Company provides other vehicle for insured, benefit will be calculated from difference between the schedule
time of destination arrival and the actual time that other vehicle provided by Transport Company arrives at destination.
Exclusions (only apply to the Trip Curtailment Benefit)
The insurance under this insuring agreement shall not cover trip delay arising from or as a result of the following
causes.
1. Delay from following causes ;
1.1 Failure of the Insured Person to check in at the checkpoint of the Air Port in time regardless of what cause it
may be
1.2 Strike or Riot that happen and is publicly announced before the date of departure that insured can modify his or
her travel plan.
2. Any loss or damage that is recoverable from any other sources.
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Insuring Agreement
Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit

Additional Definitions
Baggage or
means An insured’s baggage or personal effect under insured’s responsibility and carried by
Personal Effects
insured or bought during period of travel
Valuables
means Accessories, jewelry, watch, or precious stone including gold ornaments and silverware,
fur, leatherwork
Pair or set
means Number of baggage or personal effect that is integral part or used together.
Carried money
means Coin, banknote, various currency of money, travel check, travel documents, holiday
vouchers, gift voucher that can change to be cash or can be reprinted
Personal documents means Green card, passport, identification card, driving license
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage for any loss or damage of baggage or personal
effect within period of insurance. The company shall compensate an actual cost but not exceed sum insured limit of each item
and accumulated coverage amount specified in policy schedule.
Insured must report to a police officer or hotel executive or transport company executive at the place of the loss or
damage within 24 hours from the incident or as soon as possible, and such police report or confirmation letter/document from
relating sources must be provided in the claim of indemnity.
In case of loss or damage of a part of pair or set, benefit shall not be considered from total value of pair or set but
considered for only a part of pair or set that loses or damages not more than sum insured per item, pair or set, as specified in the
schedule.
The company can choose to compensate in cash by deducting depreciation from sum insured or from repairing cost of
baggage or personal effect. In case of major damage of baggage or person effect that the item is unable to repair, company shall
compensate as loss of the item and company will obtain right of the item and manage to sell the item after compensation is paid
to insured.
The insured must notify company as soon as the lost item is found. If company has not yet compensated benefit to
insured, insured must request the return of the item. In case of damaged item under this coverage, company shall compensate
within limit of sum insured for damage of baggage or person effect only. If company has compensated the claim to insured,
insured can select between disclaiming the item or requesting the return of the item, then insure must return received
compensation of that item. In case that insured does not request the return of the item within 15 days from date of notification,
company will assume that insured disclaim the item.
Under this insuring agreement in insurance policy, insured may not claim indemnity under the benefit under this insuring
agreement and baggage delay benefit insuring agreement for the same incident.
Conditions for Coverage (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit)
1. Insured must absolutely protect his or her own personal effect.
2. In case that company compensated benefit under this insuring agreement and company own a right in the item, insured must
cooperate with company for claiming with other sources in the part that company paid for compensation by preparing necessary
documents and not doing any action that affects company negatively.
Exclusions (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit)
The insurance under this insuring agreement does not cover
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1. Animal, vehicle driven by engine (including essential part of such vehicle), boat, other vehicles, fruit, houseware,
antique object, handiwork, glassware, chinaware, glazed tile, marble, pottery or breakable item, drawing, art piece,
eye glasses (lens and frame), contact lens, personal documents, important financial documents, stamp, carried money,
credit card, sim card, key
2. Any loss or damage from valuables that not kept with insured excluding valuables kept in locked safety
3. Any loss or damage caused by wear and tear, drying mark, damage from weather, deterioration, liquid leakage, oil
contamination, rust on baggage , engine or electrical equipment impairment, insect, mouse, item condition, damage
from or as a result of production process.
4. Robbery without breaking in, trespassing or using passkey
5. Any loss or damage of baggage that is not locked or left without responsible person.
6. Any loss or damage of baggage that cover under other insurance policy and insured receive reimbursement from
Transport Company or accommodation or other sources.
7. Any loss or damage of baggage that sent to destination beforehand or moved separately from insured
8. Any loss or damage of product or product sample or any equipment
9. Any loss or damage of insured’s personal effect from seizing or destroying under command government or
government sector or immigration of Thailand and/or destination country
10. Personal effects that bought after insured arrival at destination
11.Robbery by insured’s employee
12. Any loss or damage in Thailand excluding robbery, loss or damage from airline or airline agent
13. Any loss or damage of artificial organs and equipment excluding loss or damage from accident
14. Any loss or damage of rental equipment
15.Any loss or damage of data in program, disk, data recording card or other similar items.
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Insuring Agreement
Baggage Delay Benefit

Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured’s baggage arrive delay or send to
wrong destination or temporary loss during period of travel. The Company shall pay compensation for necessary clothes or
personal items for insured in the amount of the sum insured as specified in the schedule with respect to every five (5) full
consecutive hours of delay counting from the arrival time of insured at destination.
Under this insuring agreement in insurance policy, insured may not claim indemnity under the benefit under this insuring
agreement and Loss or damage of baggage or personal effects benefit insuring agreement for the same incident.
In case that there is an approval of permanent loss of baggage, company will deduct paid amount of compensation under
this insuring agreement from amount of Loss or damage of baggage or personal effects benefit.
Conditions for Coverage (only apply to the Baggage Delay Benefit)
Insured must absolutely protect his or her own baggage by locking and identifying correct data on baggage tag.
Exclusions (only apply to the Baggage Delay Benefit)
The insurance under this insuring agreement does not cover
1. Delay directly or indirectly from strike or riot while traveling or before the issue date of insurance, whichever occurs
earlier.
2. Baggage that has a transportation certificate for example Bill of Loading, Air waybill, Rail Way Bill or Parcel Post
Receipt.
3. Baggage that is seized or destroyed under command government or government sector or immigration of Thailand
and/or destination country
4. Delay happens in Thailand
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Insuring Agreement
Missed Connecting Flight Benefit

Additional Definitions
Severe weather
means Strom, Rainstorm, Snow storm, Fog storm, Typhoon, Smoke and Air soot from volcano
eruption affected safety during travel
Public Conveyance
means Aircraft, bus, yacht, train, sky train that receive an approval from government for public
passenger transportation.
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when the insured misses his or her confirmed
onward connecting schedule trip by public conveyance caused by delay of Transport Company from strike, riot, severe weather,
defective tools and equipment, structure impairment of Transport Company’s vehicle or severe fire from departure. When insured
arrives at transfer point, Transport Company cannot provide other vehicle for connecting schedule within five (5) hours from the
time that insured arrive at transfer point.
The company shall compensate as specified amount of sum insured in policy schedule with respect to every five (5) full
consecutive hours of delay but no more than maximum accumulated sum insured defined in the schedule.
The company or authorized company may manage and responsible for accommodation expense for overnight stay in case
that insured misses connecting his or her schedule for consecutive five (5) hours as specified in policy schedule but not exceed
maximum accumulated sum insured in the schedule.
Conditions for Coverage (only apply to the Missed Connecting Flight Benefit)
Benefit will be calculated from difference between the actual time that insured arrive at transfer point and the actual time
of transfer point departure by other vehicle provided by Transport Company.
Exclusions (only apply to the Missed Connecting Flight Benefit)
1. Delay from following causes ;
1.1 Insured and insured’s travel documents are not checked at departure within defined period of time.
1.2 Strike or Riot that happen and is publicly announced before the date of departure that insured can modify his or
her travel plan.
2. Any loss or damage that is able to reimburse from other sources.
3. Accommodation expense that is not provided by company or authorized company
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Insuring Agreement
Aircraft Hijacking Benefit

Additional Definitional
Public Conveyance
means Aircraft, bus, yacht, train, sky train that receive an approval from government for public
passenger transportation.
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage when insured is imprisoned or hold illegally for
five (5) consecutive hours during period of travel from hijacking. The Company shall compensate as specified in policy
schedule for every five (5) full consecutive hours of imprisoning but not exceed the maximum sum insured stated in the policy
schedule.
Exclusions (only apply to the Aircraft Hijacking Benefit)
The Hijacking must be confirmed and local police report must be provided in the claim of indemnity.
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Insuring Agreement
Third-Party Liability Benefit

Additional Definitions
Third Party
means Any person except relatives or family members who stays with the Insured, or insured’s employee
Coverage
During the validity of the policy, the insurance provides benefit coverage of Loss or Damage of a Third Party incurred
during period of travel in case of:
1. Death or injury of any person;
2. Loss or damage of property of Third Party.
The Company shall compensate on behalf of insured with actual costs for following expense:
a. compensation that insured must compensate to third party as actual loss or damage
b. Any expense or charge that insured pay with consent.
c. Managing expense for judicial expense or arbitration
The sum insured per incident or consecutive incident from same reason during period of travel shall not exceed sum
insured specified in policy schedule.
Conditions for Coverage (only apply to the Third-Party Liability Benefit)
1. If there are other insurance policies that cover the incident, company shall compensate in average but not exceed proportion
that company must be responsible.
2. Insured must not confess, offer, promise, pay or compensate without company approval in writing.
3. Insured must send a letter, claim form, summons or other documents relating to damage or as result of claim to company
immediately.
Exclusions (only apply to the Third-Party Liability Benefit)
The insurance under this insuring agreement does not cover
1. Any loss or damage from incident that happens by insured’s intention or illegal action of insured
2. Any liability from or as a result of
2.1 Professional liabilities and non-compliance with the profession
2.2 Insured’s business or profession
2.3 Use of firearm or weapon
2.4 Insured’s harmful activities excluding extended coverage under the insurance policy
2.5 Ownership, possession, or use of any wheeled vehicles, aircraft or watercraft.
2.6 Ownership, possession, or use of land, building except residence place of insured during period of travel.
2.7 Sexual harassment, criminal violence affected to body and mind
2.8 Pollution or contamination of soil, water or air.
3. Liability of business close person or third-party from employment or internship with insured.
4. Liability from contract. If there is no contract, insured’s liability will not happen.
5. Liability from animals (Except dog, cat or horse) under insured’s responsibility or control
6. Loss of life or injury of body or loss or damage of close relative’s personal effect.
7. Any loss or damage of insured’s personal effect.
8. Expenses for criminal proceedings.
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