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เงื่อนไขและความคุมครอง

กรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120  Fax 0 2610 2100

โดยเช่ือถือขอแถลงในคำขอประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี และเพ่ือเปนการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัย

ตองชำระภายใตบังคับแหงคำจำกัดความท่ัวไป เง่ือนไขท่ัวไป ขอตกลงคุมครอง และขอยกเวน บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัย ดังน้ี

คำจำกัดความทั่วไป
1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2. “ผูเอาประกันภัย”  หมายถึง ผูท่ีไดรับความคุมครองภายใตการประกันภัยคร้ังน้ี และระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม 

   และเปนผูถือกรมธรรมแทนผูเอาประกันภัยรวม (ถามี)

3. “ผูเอาประกันภัยรวม” หมายถึง ผูท่ีไดรับความคุมครองภายใตการประกันภัยคร้ังน้ี เปนผูท่ีมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับผูเอาประกันภัย 

   และระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยรวมในเอกสารแนบทายกรมธรรม

4. “ระยะเวลาเดินทาง” หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางท่ีไดรับความคุมครองจากกรมธรรม และใหเร่ิมตนนับจากการท่ีผูเอาประกันภัย

   เดินทางออกจากสถานท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีทำงาน เพ่ือเดินทางโดยตรง (Direct Transit) ไปตางประเทศ

   และการเดินทางนั้นตอเนื่องกันไป จนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัยหรือที่ทำงาน

   หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุในตารางกรมธรรมแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

5. “โรงพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหเปนสถานพยาบาลประเภทท่ีสามารถรับผูปวยไวคางคืนได   

6. “แพทย” หมายถึง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปแผนปจจุบันตามกฎหมายของประเทศที่ทำการรักษา และให

   การรักษาในขอบเขตวิชาชีพ

7. “เอดส” หมายถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) และใหหมายรวมถึง การติดเช้ือแทรกซอน 

 (AIDS)  (Secondary Infection) เนื้องอกราย (Malignant) หรือการติดโรคหรือการเจ็บปวยใดๆ ซึ่งโดยผลการ

   ตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immune Deficiency Virus) 

 “การติดเชื้อแทรกซอน” ใหรวมถึง เชื้อที่ทำใหเกิดโรคปอดบวม (Pneumonia) หรือปอดอักเสบ (Pneumonitis) เช้ือที่ทำใหเกิดโรคลำไส

 (Secondary Infection)  อักเสบเรื้อรัง (Organism of Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพรกระจายอยู

   ทั่วไป (Disseminated Infection) 

 “เน้ืองอกราย” ใหรวมถึง มะเร็งขอตอกระดูก (Kaposi’s Sarcoma) เน้ืองอกเซลน้ำเหลืองท่ีระบบศูนยประสาทสวนกลาง 

 (Malignant)  (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือเชื้อโรครายแรงอื่นๆ ซึ่งเปนที่รูจักในปจจุบันนี้

                                                                     วาเปนอาการของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเปนสาเหตุท่ี

   ทำใหคนท่ีเปนเสียชีวิตอยางกะทันหัน เจ็บปวย หรือทุพพลภาพ

 “โรคภูมิคุมกันบกพรอง” ใหรวมถึง เชื้อไวรัส HIV (Human Immune Deficiency Virus) โรคที่ทำใหเนื้อเยื่อสมองเสื่อม (Dementia)

 (AIDS)  และการระบาดของเชื้อไวรัส HIV

8.  “ญาติใกลชิด” หมายถึง คูสมรส (รวมถึงคูสมรสที่มิไดจดทะเบียนสมรส) บิดามารดาตามกฎหมาย บุตรตามกฎหมาย พี่นอง

   รวมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

9.   “ภูมิลำเนา” หมายถึง ประเทศที่อยูอาศัยของผูเอาประกันภัย

10. “การเดินทางตางประเทศ” หมายถึง การเดินทางออกนอกประเทศภูมิลำเนา
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เงื่อนไขทั่วไป
1. การแจงความเสียหาย

 ผูเอาประกันภัยหรือตัวแทนผูเอาประกันภัยตองแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนเปนหนังสือตอบริษัททันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่

 เกิดเหตุการณใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดสิทธิการเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี การไมแจงการเรียกรองดังกลาวภายในเวลากำหนดจะไมทำให

 ผูเอาประกันภัยเสียสิทธิในการขอรับคาสินไหมทดแทน หากมีสาเหตุสมควรอันทำใหไมสามารถแจงการเรียกรองในเวลาที่กำหนดดังกลาว

2. การจายคาทดแทน

 คาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหกับผูรับประโยชน สวนคาสินไหมทดแทนอยางอื่นจะจายใหกับผูเอาประกันภัยภายใน 20 วัน 

 นับแตวันที่ที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงการสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนหรือคาสินไหม

 ทดแทนใหแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 12 ตอป ของจำนวนเงินที่ตองจาย 

 ทั้งนี้ นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ 

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย

 ระยะเวลาที่กำหนดไวขยายออกไปไดอีกตามความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว ภาระใน

 การพิสูจนวาการเรียกรองคาทดแทนไมเปนตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยเปนหนาที่ของบริษัท ในการนี้ผูเอาประกันภัยหรือ

 ผูรับประโยชนจะตองใหขอเท็จจริงและความสะดวกแกบริษัทตามสมควร

3. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ในกรณีท่ีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยบริษัท 

 และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาด

 โดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

4. การขยายระยะเวลาคุมครองโดยอัตโนมัติ

 ในกรณีที่ระยะเวลาประกันภัยสิ้นสุดลง แตผูเอาประกันภัยยังไมสามารถเดินทางกลับมายังประเทศภูมิลำเนาได เนื่องจากการลาชาของ

 ยานพาหนะซ่ึงอยูนอกเหนือจากการควบคุมของผูเอาประกันภัย การประกันภัยน้ีจะขยายระยะเวลาคุมครองไปอีก 24 ช่ัวโมง โดยผูเอาประกันภัย

 ไมตองจายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

ขอยกเวนทั่วไป 
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง

1. ความเสียหายตอเนื่องทุกประเภท

2. การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การเสียชีวิต คาใชจายที่เกิดขึ้น หรือความรับผิดเกี่ยวกับการเปนเชื้อไวรัส HIV (Human Immune Deficiency Virus) 

 รวมถึงการเจ็บปวยจากโรคเอดส (AIDS) และ/หรือการเรียกรองใดที่เกิดจากเชื้อโรคที่ถายทอดทางเพศสัมพันธ

3. การสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูตางชาติ 

 สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล การยึดอำนาจทางทหาร

4. การสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากอาวุธนิวเคลียร การแผรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรหรือ

 จากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดำเนินการ

 ติดตอกันไปโดยตัวของมันเอง
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ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวาในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป
1. คำจำกัดความ

 “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกาย และทำใหเกิดผลท่ีผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา

    หรือมุงหวัง

      “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆไดโดย

    สิ้นเชิงตลอดไป

 “การบาดเจ็บ” หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน

2. การตรวจทางการแพทย

 บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกายของผูเอาประกันภัยในระหวางที่บริษัทพิจารณาการเรียกรองคาทดแทนตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการชันสูตร

 พลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปน และไมเปนการขัดตอกฎหมาย

3.  ขอตกลงคุมครอง

 การประกันภัยนี้ใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ

 และทำใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 ถาความบาดเจ็บท่ีไดรับทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

 หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น

 เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้

 1.1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต

 1.2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นไดเปนไป

  ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคล

  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 1.3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาทั้งสองขาง

 1.4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

 1.5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง

 1.6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง

 1.7 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ

 1.8 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

 1.9 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง 

ขอตกลงคุมครอง

อุบัติเหตุสวนบุคคล
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 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึงการสูญเสีย

      สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวา

      ไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

 การสูญเสียสายตา  หมายความถึง  ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

 ทั้งนี้ บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

ขอยกเวน
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

 1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา

  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

      1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

 1.3 การแทงลูก

 1.4 การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม 

  (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ปนหรือ

  ไตเขาที่ตองใชเครื่องมือชวย ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ

 2.2 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกำลังข้ึนหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการ

  โดยสายการบินพาณิชย

 2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ขอตกลงคุมครอง

คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ 

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

เงื่อนไข
1. คำจำกัดความ

 “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกาย และทำใหเกิดผลที่

    ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

 “การบาดเจ็บ” หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและ

    โดยอิสระจากเหตุอื่น

 “¡ÒÃà¨çº»‚ÇÂ” ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ»‚ÇÂä¢ˆ ËÃ×Í¡ÒÃµÔ´âÃ¤·ÕèàÃÔèÁà»—¹ ËÃ×ÍàÃÔèÁ¢Öé¹ã¹ÃÐËÇ‡Ò§ÃÐÂÐàÇÅÒà´Ô¹·Ò§

 “คาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาล” หมายถึง คาใชจายท่ีไดจายไปจริงสำหรับการรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย ไดแก คาหอง

    คาอาหาร คาแพทย คาศัลยแพทย คาการพยาบาล คาใชจายที่จำเปน รวมทั้งคาอุปกรณ

    ทางการแพทยและคารักษาฟน เฉพาะฟนแทที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ

      “ศูนยบริการ” หมายถึง ศูนยบริการเมื่อยามฉุกเฉิน เพื่อใหความชวยเหลือทางการแพทย และการโยกยาย

    เพื่อการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท

2. การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน การเคล่ือนยาย ตองไดรับความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษัทกอน ยกเวนกรณีฉุกเฉินท่ีอยูในสภาพ

 เปนอันตรายตอชีวิตสามารถกระทำไดทันที แตตองแจงใหศูนยบริการหรือบริษัททราบภายใน 48 ชั่วโมง

3.   คาใชจายที่เกิดขึ้นสำหรับญาติใกลชิดของผูเอาประกันภัย และคาใชจายในการสงศพกลับภูมิลำเนา ตองไดรับความเห็นชอบจากศูนยบริการ

 หรือบริษัทกอน

ขอตกลงคุมครอง
การประกันภัยนี้ใหความคุมครอง

1. คาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหวางเดินทางตางประเทศ เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บทางรางกายโดยอุบัติเหตุ 

 หรือเจ็บปวยซึ่งตองรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน

2. คาใชจายในการเคลื่อนยาย เนื่องจากผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยสาหัส รวมถึงคาใชจายสำหรับผูดูแลที่มีคุณวุฒิ

 สำหรับการนั้น ซึ่งใหการดูแลระหวางการเคลื่อนยาย

3. คาใชจายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลำเนา หรือคาใชจายในการสงศพ หรือกระดูกของผูเอาประกันภัยกลับภูมิลำเนา

4. คาใชจายท่ีเกิดข้ึนสำหรับญาติใกลชิดของผูเอาประกันภัย เพ่ือดูแลและรวมเดินทางกับผูเอาประกันภัยกลับภูมิลำเนา ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัย

 ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

ท้ังน้ี บริษัทจะรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนภายใตขอตกลงคุมครองน้ีในสวนท่ีเกินจากการท่ีผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองไดจากการประกันภัยอ่ืน 

ที่ใหความคุมครองในประเภทเดียวกัน แตไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม 
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ขอยกเวน
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1.   ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

      1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา 

  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

      1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

      1.3 การแทงลูก

      1.4  การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบื้องตนอันเปนผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 1.5   การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม

  (Degeneration) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) 

  หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 1.6 สภาพทางการแพทยหรือทางสุขภาพของผูเอาประกันภัยที่เคยไดรับการรักษาหรือไดรับคำแนะนำจากแพทยหรือการรักษาทางยา 

  ภายใน 12 เดือน กอนการเดินทาง

 1.7 โรคเอดส หรือผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของเชื้อไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ที่สัมพันธกับโรคเอดส

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม 

  (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ปนหรือไตเขา

  ที่ตองใชเครื่องมือชวย ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ

 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือลงหรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการ

  โดยสายการบินพาณิชย

 2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ขอตกลงคุมครอง

เงินสดรายวันระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี  กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้  ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
การประกันภัยนี้ใหความคุมครองเมื่อผูเอาประกันภัยเขารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยในในตางประเทศ อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ

หรือเจ็บปวย ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตขอตกลง CTA 2 : คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ 

บริษัทจะจายผลประโยชนเงินสดรายวันเปนจำนวนเงินดังระบุในตารางกรมธรรมสำหรับแตละ 24 ช่ัวโมง  โดยจายใหสูงสุดไมเกิน 60 วัน
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ขอตกลงคุมครอง

การสูญหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวที่อยูภายในกระเปาเดินทาง

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนที่ตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยที่มีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมนี้  กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดให

ความคุมครองตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้  ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง เสื้อผา และทรัพยสินสวนตัวที่อยูภายในกระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัย 

โดยชดใชไมเกินจำนวนเงินตอช้ิน และชดใชรวมกันไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับหมวดน้ี ตามท่ีระบุไวในตารางกรมธรรม  ท้ังน้ี  บริษัท

อาจชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง ณ เวลาที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย

การประกันภัยภายใตความคุมครองในขอตกลงคุมครองฉบับน้ี  ผูเอาประกันภัยไมอาจเรียกรองคาทดแทนในการลาชาของกระเปาเดินทาง (CTA 5)

(ถามี)  ในเหตุการณเดียวกันได

ขอยกเวน
1.   การประกันภัยนี้ไมคุมครองทรัพยสินตอไปนี้

      สัตวเลี้ยง ยานพาหนะที่เดินดวยเครื่องยนต (รวมอุปกรณสวนควบยานพาหนะนั้นดวย) สกีหิมะ ของใชในบาน โบราณวัตถุ 

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

      เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร  กษาปณ ของที่ระลึก

2.   การสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากการสึกกรอน  การเสื่อมสภาพทีละนอย  แมลงหรือสัตวกัดกิน การเสื่อมสภาพในตัวเอง  

      หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการดำเนินการโดยผูเอาประกันภัย เพื่อการซอมแซม  การทำความสะอาด  หรือการดัดแปลง  

      การแกไขทรัพยสินใดๆ

3.   การสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณที่เชาหรือใหเชา

4.   การยึดทรัพยสิน หรือการกักกันทรัพยสินภายใตกฎหมายศุลกากร การริบทรัพยสินโดยรัฐบาล การขนสงสินคาผิดกฎหมาย หรือการทำ

      การอื่นใดที่ขัดตอกฎหมาย

5.   การสูญเสียตอกระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัยที่สงไปลวงหนา  หรือของที่ระลึกและสิ่งของที่สงทางพัสดุไปรษณีย หรือสงทางเรือ 

      โดยมิไดไปดวยกันกับผูเอาประกันภัย

6.   การสูญเสียของสินคา หรือตัวอยางสินคา

7.   การสูญเสียของขอมูลที่บันทึกอยูในเทป ในโปรแกรม แผนดิสก  บัตรบันทึกขอมูล หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

8.   การสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือจงใจ  หรือในขณะที่ผูเอาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ  

      โรคเสนประสาท  วิกลจริต

เงื่อนไข
1.   คำจำกัดความ

      “ทรัพยสินสวนตัว” หมายถึง ทรัพยสินของผูเอาประกันภัยที่นำติดตัวไปดวยในการเดินทาง และเปนทรัพยสินที่อยูภายในกระเปาเดินทาง 

                                                     และมิไดระบุไวในขอยกเวน

2.   การแจงการสูญเสีย

      กรณีการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางเดินทาง  ผูเอาประกันภัยตองแจงการสูญเสียที่เกิดขึ้นตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบของอากาศยาน

      หรือยานพาหนะ  หรือโรงแรม และไดรับหลักฐานการแจงเปนหนังสือจากผูมีอำนาจของยานพาหนะนั้นๆ หรือจากโรงแรมแลวแตกรณี
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      กรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการโจรกรรม ลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ผูเอาประกันภัยตองแจงการสูญเสีย หรือเสียหาย

      ตอเจาหนาที่ตำรวจภายใน 24 ชั่วโมง แตการไมแจงภายในกำหนดเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิเรียกรองเสียไป  หากแสดงใหเห็นไดวา

      มีเหตุจำเปนอันสมควรที่มิสามารถแจงไดภายในกำหนดเวลาแตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำไดแลว

3.   การรับชวงสิทธิ

      ในกรณีที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้แลว  บริษัทจะรับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยเพื่อเรียกรองตอบุคคล 

      หรือองคกรใดท่ีรับผิดชอบตอการสูญเสียน้ันเฉพาะในสวนท่ีบริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนไป  ในการน้ี ผูเอาประกันภัยตองใหความรวมมือ

      แกบริษัทในการสงมอบเอกสารตางๆ พรอมดำเนินการที่จำเปนเพื่อปองกันสิทธิเชนวานั้น และไมกระทำการใดๆ อันเปนที่เสียหายตอบริษัท

4.   การเฉลี่ยความเสียหาย

      ถาในขณะที่เกิดการสูญเสียหรือเสียหายขึ้นตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทอื่น  

      บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินสวนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจำนวนเงินประกันภัยทั้งสิ้น 

      และไมเกินกวาจำนวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยไวดวย

5.   หนาที่ของผูเอาประกันภัยในการรักษาทรัพยสิน

      ผูเอาประกันภัยตองใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาและปองกันทรัพยสินตามสมควร เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินนั้น  

      การที่ผูเอาประกันภัยละเลย  ประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือลืมกระเปาเดินทาง หรือทรัพยสินสวนตัวในยานพาหนะ หรือสถานที่

      สาธารณะจะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรม

6.   หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

      กรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นระหวางการเดินทาง ใหสงเอกสาร/หลักฐานภายใน 60 วัน นับแตเกิดเหตุการณดังกลาว

      -   หนังสือรับรองจากโรงแรม หรือผูจัดการเดินทางแลวแตกรณี  และ/หรือ

      -   สำเนาบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจ

      กรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการใชกำลังประทุษราย หรือโดยการขูเข็ญ  ใหสงเอกสาร/หลักฐานภายใน 60 วัน นับแตวันเกิดเหตุการณ

      ดังกลาว
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ขอตกลงคุมครอง

การลาชาของกระเปาเดินทาง

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี  กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้  ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
การประกันภัยนี้ใหความคุมครองโดยบริษัทจะจายคืนคาใชจายที่ผูเอาประกันภัยไดสำรองจายไปกอน  สำหรับการซื้อเสื้อผา หรือของใชสวนตัว

ที่จำเปนและเรงดวน  เนื่องจากกระเปาเดินทางมาถึงลาชาหลังจากที่ผูเอาประกันภัยมาถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศ

ตามกำหนดการเดินทาง ดังนี้

1.   หลังจากผูเอาประกันภัยมาถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 12 ช่ัวโมง  หากกระเปาเดินทางยังไมอยูในความครอบครอง

      ของผูเอาประกันภัย  บริษัทจะชดใชเงินคืนตามที่ผูเอาประกันภัยสำรองจายไปกอน ตามความเปนจริงสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนเงิน

      เอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรม

2.   หลังจากผูเอาประกันภัยมาถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 24 ชั่วโมง หากกระเปาเดินทางยังไมอยูในความครอบครอง

      ของผูเอาประกันภัย  บริษัทจะชดใชเงินคืนแกผูเอาประกันภัย สำหรับการซื้อเสื้อผา หรือของใชสวนตัวที่จำเปน ที่ตองการเพิ่มขึ้นจากที่

 ผูเอาประกันภัยสำรองจายไปกอน เปนจำนวนเงินท่ีเพ่ิมจากขอ 1 อีกไมเกินรอยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวในตารางกรมธรรม

3.   หลังจากผูเอาประกันภัยมาถึงสนามบินจุดหมายปลายทางในตางประเทศเกินกวา 48 ช่ัวโมง  หากกระเปาเดินทางยังไมอยูในความครอบครอง

      ของผูเอาประกันภัย  บริษัทจะชดใชเงินคืนแกผูเอาประกันภัย สำหรับการซื้อเสื้อผา หรือของใชสวนตัวที่จำเปน ที่ตองการเพิ่มขึ้นจากที่

      ผูเอาประกันภัยสำรองจายไปกอน เปนจำนวนเงินเพิ่มจากขอ 2 อีกไมเกินรอยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว

      ในตารางกรมธรรม

การประกันภัยภายใตความคุมครองในขอตกลงคุมครองฉบับน้ี  จะชดใชเปนจำนวนเงินสูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไว

ในตารางกรมธรรม  และผูเอาประกันภัยไมอาจเรียกรองคาทดแทนในการสูญหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัวที่อยูภายใน

กระเปาเดินทาง (CTA 4) (ถามี) ในเหตุการณเดียวกันได

เงื่อนไข
1.   การรับชวงสิทธิ

      ในกรณีที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยแลว  บริษัทจะรับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยเพื่อเรียกรองตอบุคคล 

      หรือองคกรที่รับผิดชอบตอเหตุการณดังกลาว  เฉพาะในสวนที่บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนไป ในการนี้ ผูเอาประกันภัยจะตองให

      ความรวมมือแกบริษัทในการสงมอบเอกสารตางๆ พรอมดำเนินการที่จำเปนเพื่อปองกันสิทธิเชนวานั้น และจะไมกระทำการใดๆ 

      อันเปนที่เสียหายแกบริษัท

2.   หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

      ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีกระเปาเดินทางลาชา  ใหสงเอกสาร/หลักฐานภายใน 60 วัน  นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว ดังนี้

      -   หนังสือจากผูทำการขนสง หรือสายการบิน

      -   ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อเสื้อผา หรือของใชสวนตัวที่จำเปน
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ขอตกลงคุมครอง

การบอกเลิกการเดินทางและการลดจำนวนวันเดินทาง 

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้  ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
การประกันภัยนี้ใหความคุมครองการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทางของผูเอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก

1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บปวยของผูเอาประกันภัย บุตร หรือบิดามารดาของผูเอาประกันภัย หรือบิดามารดาของคูสมรส 

 ทำใหผูเอาประกันภัยไมสามารถเดินทางตามกำหนด หรือตองลดจำนวนวันเดินทางลง เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนากอนกำหนด

2. บานของผูเอาประกันภัย หรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูเอาประกันภัยถูกไฟไหม ฟาผา ระเบิด แผนดินไหว แผนดินทรุด พายุ น้ำทวม 

 ความเสียหายเกิดจากเจตนาราย ทอน้ำระเบิด ถูกชนโดยยานพาหนะ หรืออากาศยาน

3. การถูกกักเพราะโรคติดตอ หรือถูกเรียกตัวเปนพยานศาล

4. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามการเมือง แผนดินไหว แผนดินเลื่อน สภาพอากาศเปลี่ยนเลวลงของจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไป 

 โดยที่เหตุการณเหลานี้ตองเกิดขึ้นหรือมีการประกาศใหทราบหลังจากการประกันภัยนี้มีผลบังคับแลว

บริษัทจะชดใชเงินคืนแกผูเอาประกันภัย สำหรับคาเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทางทำใหตองเสียคาปรับ และ/หรือ คามัดจำ 

หรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการที่ตองลดจำนวนวันเดินทาง ทั้งนี้ เหตุการณตองเกิดขึ้นหลังจากที่การประกันภัยนี้มีผลบังคับแลว

ความคุมครองนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผูเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยกอนการรับทราบเหตุการณใดๆ ซึ่งกอใหเกิดการบอกเลิกการเดินทาง 

หรือการลดจำนวนวันเดินทางลง

ขอยกเวน
1. การสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการควบคุมหรือกฎขอบังคับของรัฐบาล การลมละลาย การขาดสภาพคลอง หรือขาดการชำระหนี้สินของ

 ผูจัดการทองเที่ยว หรือผูทำการขนสง อันเปนสาเหตุใหมีการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

2. การสั่งหามเขาประเทศของรัฐบาลนั้นๆ เวนแตผูเอาประกันภัยมิไดคิดมากอนวาจะมีกฎเชนนี้

3. การสูญเสียใดๆ ที่ไดรับความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยอื่นๆ ที่ยังมีผลบังคับ หรือไดรับชดใชจากกรมธรรมอื่น โรงแรม สายการบิน 

 หรือผูจัดการทองเที่ยว

4. การลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากผูเอาประกันภัยมีสภาพการผิดปกติทางจิตใจ โรคเสนประสาท การวิกลจริต

5. โรคเอดส หรือผลการตรวจเลือดแสดงไดเปนเลือดบวกของเชื้อไวรัส HIV

เงื่อนไข
1. คำจำกัดความ

 “การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวย” หมายความถึง บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยนั้นเปนอันตรายแกชีวิต และแพทยยืนยันวาผูเอาประกันภัย

   ไมสมควรเดินทาง หรือไมสมควรเดินทางตอไปสำหรับการเดินทางนั้น

2. หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหม

 กรณีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยสาหัส ใหสงใบรับรองแพทยใหบริษัท 

 กรณีผูจัดการทองเที่ยวหรือผูทำการขนสงยกเลิกการเดินทาง ใหสงเอกสาร/หลักฐานดังนี้

 -   หนังสือแจงจากผูจัดการทองเที่ยว

 -   ใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามที่ตกลงคุมครอง
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ขอตกลงคุมครอง

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยใหแกบุคคลภายนอก สำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายของบุคคลภายนอก

ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเดินทางตางประเทศ ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายตามจำนวนท่ีเสียหายจริง และคาใชจายในการดำเนินคดี 

สำหรับ

1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุตอบุคคลภายนอก

2. การสูญเสีย หรือเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม

ขอยกเวน
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1. ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวของเปนญาติ หรือลูกจาง หรือตามกฎหมายใหถือวาเปนลูกจางของผูเอาประกันภัย

2. ความเสียหายตอทรัพยสินซึ่งเปนของผูเอาประกันภัยเอง หรือที่อยูในการครอบครอง ควบคุม หรือดูแลของผูเอาประกันภัย

3. ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาทางแพงอื่นๆ ที่ผูเอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูเอาประกันภัยจะไมเกิดขึ้น

4. ความเสียหายซึ่งผูเอาประกันภัยกระทำโดยจงใจ มุงราย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

5. ความรับผิดจากการมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การใชยานพาหนะ อากาศยาน อาวุธปน หรือสัตวเลี้ยง

6. ความรับผิดทางการคา หรือวิชาชีพ หรือเจาของที่ดิน หรืออาคาร

7. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะที่อยูในสภาพการผิดปกติทางจิตใจ โรคเสนประสาท การวิกลจริต

เงื่อนไข
หนาที่ของผูเอาประกันภัย

ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัยตอง

1. แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา

2. เมื่อไดรับเอกสารแจงการเรียกรองใหสงเอกสารนั้นตอใหบริษัท

3. ผูเอาประกันภัยตองไมกระทำการอันเปนการตกลงชดใช หรือยอมรับผิดตอบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นที่เสียหายหรือกระทำการอันกอให

 เกิดการฟองรองหรือตอสูคดีโดยไมไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท เวนแตความเสียหายนั้นผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิด

 ตามกฎหมาย และบริษัทไมจัดการกับการเรียกรองนั้น

4-0005-01-TAC 07-59

CTA 7



13

ขอตกลงคุมครอง

การลาชาของเที่ยวบิน

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
การประกันภัยนี้ใหความคุมครองในกรณีอากาศยานของสายการบินพาณิชย ซึ่งผูเอาประกันภัยกำหนดไวเพื่อการเดินทางถูกเลื่อนออกไป

อยางนอย 12 ช่ัวโมง นับจากเวลาท่ีกำหนดไวในกำหนดการเดินทางท่ีไดแจงผูเอาประกันภัยแลว ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมคาดหมายและอยูนอกเหนือ

การควบคุมของผูทำการขนสง เนื่องจากสภาพอากาศไมอำนวย เครื่องอุปกรณไมสมบูรณ หรือการนัดหยุดงาน หรือหยุดการปฏิบัติงานอื่น

โดยลูกจางของสายการบินพาณิชยที่ทำใหไมสามารถเดินทางได

บริษัทจะจายคาทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมสำหรับการลาชาของเที่ยวบินนั้นทุก 12 ชั่วโมงเต็ม

เงื่อนไข
หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหม

ในการเรียกรองคาสินไหมสำหรับการลาชาของเที่ยวบิน ใหสงหนังสือยืนยันจากผูทำการขนสงภายใน 60 วัน นับแตวันเกิดเหตุการณ
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ขอตกลงคุมครอง

การจี้เครื่องบิน

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมน้ี กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

ขอตกลงคุมครอง
ถาในระหวางการเดินทาง อากาศยานหรือยานพาหนะซึ่งผูเอาประกันภัยโดยสารอยูดวยและถูกจี้ บริษัทจะจายคาชดเชยใหกับผูเอาประกันภัย

ทุก 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้ เปนจำนวนเงินดังระบุในตารางกรมธรรม สูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของหมวดนี้

เงื่อนไข
หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหม

ในการเรียกรองคาสินไหมกรณีการจี้เครื่องบิน ใหสงหนังสือยืนยันจากการสายการบินภายใน 60 วัน นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
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ขอตกลงคุมครอง

ผลประโยชนคาโทรศัพทฉุกเฉิน

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองผลประโยชนคาโทรศัพทฉุกเฉิน บริษัทจะชดใชสำหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากการใชโทรศัพทระหวาง

เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ขณะที่ผูเอาประกันภัยอยูระหวางการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย เพื่อจุดประสงคในการติดตอขอใช

ศูนยบริการชวยเหลือฉุกเฉิน ทั้งนี้ บริษัทจะจายตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สูงสุดไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
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เอกสารแนบทาย

(CTA 2)

เปนที่ตกลงกันวาถาขอความใดในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย ภายใตขอตกลงคุมครองคารักษา

พยาบาลและคาใชจายอื่นๆ (CTA 2) ใหใชขอความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบทายนี้บังคับแทน

ขอตกลงคุมครอง
1. ภายใตขอตกลงคุมครองขอ 1 ใหขยายความคุมครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหวางการเดินทางในตางประเทศ เมื่อผูเอาประกันภัย

 เขารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยนอก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย

2. ภายใตขอตกลงคุมครองขอ 4 ใหความคุมครองคาใชจายที่เกิดขึ้นสำหรับญาติใกลชิด 1 ทาน เพื่อดูแลและรวมเดินทางกับผูเอาประกันภัย

 เพื่อกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมสามารถชวยตัวเองได โดยใหคาใชจายสำหรับบัตรโดยสาร ไป-กลับ ในการเดินทาง 

 ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาอาหารและที่พักตามความจำเปน และเหมาะสม

ทั้งนี้ คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนของขอตกลงคุมครองคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ (CTA 2) รวมกันตองไมเกินจำนวนที่ระบุไวใน

ตารางกรมธรรม สวนเงื่อนไข และขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ คงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย
เปนท่ีรับทราบและยินยอมดวยกันท้ังสองฝายแลววา “ขอยกเวน 1.3 การแทงลูก” ภายใตขอตกลงความคุมครองคารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนๆ 

ดังที่ไดระบุไวในกรมธรรมยกเลิก โดยใหใชขอความดังตอไปนี้แทน

“ขอยกเวน 1.3 การตั้งครรภ รวมถึงการคลอดบุตร การแทงบุตร”

สวนความคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนอื่นๆ ใหถือตามกรมธรรม
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เอกสารแนบทาย

ขอยกเวนภัยกอการราย

ถาขอความใดในเอกสารน้ีขัดหรือแยงกับขอความท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ใหเปนท่ีตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยน้ี

ไมคุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจาก

การกระทำกอการราย ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณซ่ึงสงผลกระทบอยางตอเน่ือง หรือมีลำดับเหตุการณเปนอยางไรสำหรับความสูญเสียน้ัน

โดยจุดประสงคของขอยกเวนน้ี การกระทำกอการรายใหหมายความรวมถึง การกระทำซ่ึงใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคล

หรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทำเพ่ือผลทางการเมือง 

ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหน่ึงสวนใดของสาธารณชน

ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

ขอยกเวนนี้ไมคุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใดๆ ไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจากหรือมีสวนเกี่ยวเนื่องกับ

การกระทำใดๆ ที่ตองกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ปองกัน หยุดยั้ง ไมวาจะเปนรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทำกอการราย

ในกรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของขอยกเวนนี้ไมสามารถนำมาใชบังคับได ใหถือวาสวนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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เอกสารแนบทายฉบับนี้

เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยแบบรายปี

เปนท่ีรับทราบและยินยอมดวยกันท้ังสองฝายแลววา

1. ระยะเวลาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปนับต้ังแตวันท่ีกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ โดยไปส้ินสุดความคุมครองในวันครบรอบป

  ตอไปตามท่ีไดระบุไวในหนาตารางกรมธรรม

2. “ระยะเวลาเดินทาง”  ในคำจำกัดความท่ัวไปขอ 4 ดังท่ีไดระบุไวในกรมธรรมฉบับน้ีไดยกเลิกโดยใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน

 “ระยะเวลาเดินทาง” หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางท่ีไดรับความคุมครองจากกรมธรรม และใหเร่ิมตนนับจากการท่ีผูเอาประกันภัยเดินทาง

   ออกจากสถานท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีทำงานเพ่ือเดินทางโดยตรง (Direct Trasit) ไปตางประเทศ และการเดินทาง

   น้ันตอเน่ืองกันไปจนกระท่ังผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงท่ีอยูอาศัยหรือท่ีทำงาน หรือส้ินสุดระยะเวลา

   ประกันภัยตามท่ีระบุในหนาตารางกรมธรรมแลวแตเหตุการณใดจะเกิดข้ึนกอนโดยระยะเวลาการเดินทาง

   แตละคร้ังสูงสุดไมเกิน 90 วัน

3. การชำระเบ้ียประกันภัยและการคืนเบ้ียประกันภัยแบบรายป เปนเง่ือนไขท่ัวไปเพ่ิมเติมภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี

    3.1 ผูเอาประกันภัยตองชำระเบ้ียประกันภัยทันที หรือกอนความคุมครองจะเร่ิมตน

    3.2 สำหรับความคุมครองแบบรายปน้ี (Annual Trip) ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทตางสามารถใชสิทธิในการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตาม

 เง่ือนไขท่ีระบุไว ดังน้ี

           3.2.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียน

 ถึงผูเอาประกันภัย ตามท่ีอยูคร้ังสุดทายท่ีแจงใหบริษัททราบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยหัก

 เบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมโดยหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับแลว

 ออกตามสวน

 3.2.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดโดยการแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบ้ียประกันภัยคืน 

  หลังจากหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบ้ียประกันภัยระยะส้ัน

  ตามตารางท่ีระบุไวดังตอไปน้ี

  ตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

      การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเง่ือนไขในขอน้ี ไมวาจะกระทำโดยฝายใดก็ตามตองเปนการบอกเลิกท้ังฉบับเทาน้ัน ไมสามารถ

 เลือกยกเลิกความคุมครองเพียงสวนใดระหวางปกรมธรรมประกันภัยได
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ระยะเวลาประกันภัย

(ไมเกิน/เดือน)

ÃˆÍÂÅÐ¢Í§

เบี้ยประกันภัยเต็มปี
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ระยะเวลาประกันภัย

(ไมเกิน/เดือน)
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เบี้ยประกันภัยเต็มปี
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