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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในประเทศแบบกลุม  (แบบไป-กลับ) 

โดยการเชื่อถอืขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึง่ถือเปนสวนหนึง่ของกรมธรรมประกันภัยนี้                                

และเพื่อเปนการตอบแทนเบีย้ประกันภัยทีผู่ถือกรมธรรมประกันภัย หรือผูเอาประกนัภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ                      

เงื่อนไขและขอกําหนดทัว่ไป ขอตกลงคุมครอง  ขอยกเวน  และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัท 

ใหสัญญากับผูเอาประกนัภัยดังตอไปนี ้
หมวดที่ 1 คําจํากัดความ 

 ถอยคําและคาํบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัย               

จะถือเปนความหมายเดียวกนัทัง้หมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกาํหนดไวเปนอยางอืน่              

ในกรมธรรมประกันภัย 

1.1  บริษัท หมายถงึ บริษัท  เมืองไทยประกนัภัย จํากัด (มหาชน)                                         

1.2 กรมธรรมประกันภัย หมายถงึ ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไข

ขอกําหนดทัว่ไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย 

ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลงักรมธรรมประกันภัย  

ซึ่งถือเปนสวนหนึง่แหงสัญญาประกันภัย  

1.3 ผูเอาประกันภัย                หมายถึง      บุคคลที่ระบุชือ่เปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้  

และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตาม              

กรมธรรมประกันภัยนี ้

1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภยั หมายถงึ      บุคคลหรือองคกร ที่ระบชุื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยน้ี ซ่ึงเปนผูจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือประโยชน
ของผูเอาประกันภัย 

1.5 อุบัติเหตุ หมายถงึ      เหตุการณทีเ่กดิขึ้นอยางฉบัพลันจากปจจยัภายนอกรางกายและ 

ทําใหเกิดผลทีผู่เอาประกนัภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 

1.6 การบาดเจ็บ หมายถงึ การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอบัุติเหต ุ              

ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอ่ืนในระหวาง        

ที่สัญญามีผลบังคับ  

1.7 การเจบ็ปวย หมายถงึ อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับ              

ผูเอาประกนัภัย  

1.8 ความรับผิดสวนแรก หมายถงึ ความเสยีหายสวนแรกที่ผูเอาประกนัภัยจะตองรับผิดชอบเอง     

ตออุบัติเหตุแตละครั้ง  
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1.9 แพทย หมายถงึ ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต                     

ไดข้ึนทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับอนุญาต            

ใหประกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิน่ที่ใหบริการทาง     

การแพทย หรือทางดานศัลยกรรม 

1.10 พยาบาล หมายถงึ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีพยาบาลตามกฎหมาย  

1.11 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย 

โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบทางดานสถานที่        

ที่มีจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการ

ใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมหีองสาํหรับการผาตัดใหญ 

และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนนิการเปนโรงพยาบาล                  

ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

1.12 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย 

โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตให 

จดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมาย           

ของอาณาเขตนั้นๆ        

1.13 คลินิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  

ดําเนนิการโดยแพทยทาํการรักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉัยโรค  

และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได 

 1.14  ผูขนสง   หมายถงึ  สายการบินพาณิชย   รถไฟ   เรือเดินสมทุร เรือเฟอรร่ี  

                   รถขนสงผูโดยสาร รถโดยสารปรับอากาศประเภทรถโคช   

                   ที่ผูเอาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง 

1.15 เอดส หมายถงึ ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดสและใหหมายความรวมถึงการ 

ติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนือ้งอกรายแรง (Malignant Neoplasm) 

หรือการติดโรค หรือการเจ็บปวยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือด

แสดงเปนเลือดบวกของไวรสั HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ใหรวมถึง แตไมจํากดัเฉพาะ

เชื้อที่ทาํใหเกดิโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis 

Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่ําใหเกิดโรคลําไสอักเสบหรือเร้ือรัง 

(Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือ  
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  เชื้อราที่แพรกระจายอยูทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) 

เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) ใหรวมถงึแตไมจํากัด

เฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้าํเหลอืงที่ระบบ

ศูนยประสาทสวนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) 

และ/หรือโรครายแรงอื่นๆ ซึ่งเปนที่รูจกัในปจจุบันนี้วาเปนอาการ

ของภูมิคุมกันบกพรอง(Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) หรือซึ่งเปนสาเหตุทีท่ําใหคนที่เปนเสียชวีิต                      

อยางกระทนัหนั เจ็บปวย หรือทุพพลภาพ โรคภูมคุิมกันบกพรอง 

(AIDS) ใหรวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus) โรคที่ทาํใหเยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) 

และการระบาดของเชื้อไวรัส 
 
หมวดที่ 2 เงือ่นไขและขอกําหนดทัว่ไป    

2.1 สัญญาประกันภยั 
สัญญาประกนัภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษทัเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย 

และขอแถลงเพิ่มเติม (ถาม)ี ที่ผูเอาประกนัภัยลงลายมอืชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสญัญา 

บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอนัเปนเทจ็ในขอแถลงตามวรรคหนึง่ หรือรูอยูแลว                 

ในขอความจรงิใดแตปกปดขอความจริงนัน้ไวโดยไมแจงใหบริษทัทราบ ซึ่งถาบริษทัทราบขอความจริงนัน้ๆ อาจจะได

จูงใจใหบริษทัเรียกเบี้ยประกันภัยสงูขึ้นหรือบอกปดไมยอมทาํสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆยีะ                  

ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาได  

บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสาร             

ตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาประกนัภยัและการเปลี่ยนแปลงขอความในสญัญาประกนัภัย 
กรมธรรมประกันภัยนี ้รวมทัง้ขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย                   

การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทกึไวในกรมธรรม

ประกันภัยนี ้หรือในเอกสารแนบทายแลวจงึจะสมบูรณ                        
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2.3 ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุมครอง 

กรมธรรมประกันภัยนี้ จะใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสยีหายของผูเอาประกันภัย                                

ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาการเดินทาง  ทัง้นี้จะจํากัดระยะเวลาการเดินทางแตละครัง้ไมเกนิ 30 วันติดตอกัน 

หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย   การจี้เครื่องบิน การลาชาหรือขัดของของเครื่องบินที่ผูเอาประกันภัย                   

ใชโดยสาร ซึง่ทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถเดินทางกลับไดภายในกําหนดระยะเวลาเอาประกนัภัย กรมธรรม     

ประกันภัยนี้ จะขยายความคุมครองออกไปโดยอัตโนมติัตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยนี้  
2.3.1 ระยะเวลาเดินทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัยซ่ึงเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลา 

เอาประกันภยั 
2.3.1.1  กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 
กรณีเช็คอิน ณ เคานเตอรสายการบิน   หมายถงึ  ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัย  

ที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั  โดยใหเร่ิมต้ังแตผูเอาประกันภัย           

ทําการเช็คอิน ณ เคานเตอรสายการบินนกแอร เพื่อรับต๋ัวโดยสารที่สถานีตนทาง และดําเนนิตอเนื่องตอไปจนกระทั่ง               

ครบกําหนด 2 ชั่วโมง ภายหลังจากผูเอาประกันภัยเดนิทางถงึสนามบนิจุดหมายปลายทางของการเริ่มเดินทางนัน้        

กรณีเช็คอินโดยวิธีอ่ืน หมายถงึ  ระยะเวลาการเดนิทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครอง 

ซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยใหเร่ิมต้ังแตผูเอาประกนัภัยผานจุดตรวจบัตรประจําตัวประชาชน  

(ID check point) ที่สถานีตนทาง และดําเนินตอเนื่องตอไปจนกระทัง่ครบกําหนด 2 ชั่วโมงภายหลงัจากผูเอาประกันภัย          

เดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่มเดนิทางนัน้                                                                                            
2.3.1.2  กรณีเดินทางไปกลับโดยเรือเฟอรรี่ – รถโคช – เครื่องบิน และเครื่องบิน – รถโคช - เรือเฟอรรี่  

หมายถงึ ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายใน 

ระยะเวลาเอาประกันภัย โดยใหเร่ิมต้ังแตผูเอาประกนัภัยทําการเช็คอนิ ณ ทาเรือตนทางเพื่อรับต๋ัวโดยสาร และดําเนนิ 

ตอเนื่องไป จนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดนิทางกลับมาถงึยังทาเรือตนทางของการเริ่มเดินทางนั้น            

2.3.1.3  กรณเีดินทางเทีย่วเดียวโดยเครื่องบิน – รถโคช – เรือเฟอรรี่ หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางซึง่ 

เร่ิมต้ังแตผูเอาประกันภัยเช็คอิน ณ เคานเตอรสายการบนินกแอร หรือจดุตรวจบัตรประจําตัวประชาชน (ID check point)  

เพื่อรับต๋ัวโดยสารจนกระทั่งผูเอาประกนัภัยเดินทางถึงจดุหมายปลายทางของการเริ่มเดินทางนัน้   

2.3.1.4  กรณีเดินทางเทีย่วเดียวโดยเรือเฟอรรี่ – รถโคช – เครือ่งบิน หมายถึง ระยะเวลาเดินทางซึง่ 

เร่ิมต้ังแตผูเอาประกันภัยทําการเช็คอิน ณ ทาเรือตนทาง จนกระทัง่ครบกําหนด 2 ชัว่โมง ภายหลงัจากผูเอาประกันภัย 

เดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่มเดนิทางนัน้  
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2.4 การเปลี่ยนแปลงยานพาหนะในการเดินทาง 
ถาผูเอาประกนัภัยมีความจาํเปนตองเปลีย่นยานพาหนะเดินทางในสวนหนึง่ของการเดินทางที่คุมครอง

เนื่องจากสาเหตุที่อยูนอกเหนือความควบคุมของผูเอาประกันภัย  ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้                

จะยังคงมีผลบังคับใชอยูเสมือนกับไมไดเปลี่ยนยานพาหนะ 
 

2.5 การแจงและการเรียกรอง    
ผูเอาประกนัภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษทัทราบถึง               

การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยโดยไมชกัชา ในกรณีที่มกีารเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันท ีเวนแตจะพิสูจนไดวา

มีเหตุจําเปนอนัสมควรจงึไมอาจแจงใหบริษัททราบในทนัทีได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 

2.6 หนาที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื่อการรับชวงสทิธิ   
โดยคาใชจายของบริษัท ผูเอาประกันภัยตองกระทาํทกุอยางเทาที่จาํเปนหรือเทาทีบ่ริษัทรองขอใหทาํตามสมควร          

ไมวากอนหรือหลังการรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท  เพื่อรักษาสทิธขิองบริษัทในการเรียกรองคาเสียหาย                            

จากบุคคลภายนอกแทนผูเอาประกันภัย 

2.7 หนาที่ในการรักษาซากทรพัยที่ไดรับความเสียหาย 
 เมื่อเกิดความเสียหายกับทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองไมละทิง้ทรัพยสินนั้น และตองสงมอบ               

ตอบริษัท หากบริษัทมีความจําเปนตองใชซากทรัพยสินนั้นเพื่อการพิจารณาคาสินไหมทดแทน 

2.8 การจายคาสนิไหมทดแทน 
บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนสําหรับกรณีการเสียชีวติใหแกผูรับประโยชน  สวนคาสินไหมทดแทนอยางอื่น 

จะจายใหแกผูเอาประกนัภัย โดยจะจายคาทดแทนภายใน 30 วันนบัแตวันทีบ่ริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสญูเสีย 

หรือความเสยีหายที่ครบถวนและถูกตองแลว     

ในกรณีมีเหตอัุนควรสงสัยวา การเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัย 

ดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาเอาประกนัภัยทีก่ําหนดไว 

อาจขยายออกไปอีกได  ตามความจาํเปนแตทั้งนี้จะไมเกนิ  90 วัน นับแตวันที่บริษทัไดรับเอกสารครบถวนแลว 

หากบรษิัทไมอาจจายคาสนิไหมทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาเอาประกันภัยขางตน   

บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 12 ตอป ของจํานวนเงนิเอาประกนัภัยที่ตองจายทั้งนีน้ับแตวนัที่

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่หรือวรรคสองแลวแตกรณี  
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2.9 ความรับผิดชอบสูงสดุ 
บริษัทกาํหนดวงเงินจาํกัดความรับผิดชอบ ภายใตกรมธรรมประกันภยัอุบัติเหตุเดินทางในประเทศแบบกลุม          

แบบไป-กลบั และแบบเทีย่วเดียวรวมกนัสงูสุดไมเกนิ 250,000,000.- บาท ตอเหตุการณแตละครั้ง 

2.10 การระงบัขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้ระหวางผูมสิีทธิเรียกรอง            

ตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท   และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยติุขอพิพาทนัน้โดยวิธีการ

อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและใหทาํการวินจิฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบยีบสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

2.11 การสิน้สุดความคุมครองโดยอัตโนมัติ  
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้จะสิน้สุดโดยอัตโนมัติสําหรับผูเอาประกันภยัที่กออาชญากรรม 

หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนกีารจับกมุ 

2.12 เงื่อนไขบังคับกอน 
บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภยันี้ เวนแตผูถอืกรมธรรมประกันภัย                      

ผูเอาประกนัภัย ผูรับประโยชน  หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวน 

ตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
2.13 การชําระเบี้ยประกันภัย 

2.13.1 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ตองชําระเบี้ยประกนัภยัทนัท ีหรือกอนความคุมครองจะเริ่มตน 

2.13.2 การยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนการออกเดนิทาง หลงัจากบริษัทไดออกกรมธรรมประกันภัยแลว  

บริษัทฯ จะคนืเบี้ยประกนัภัยใหกับผูถือกรมธรรมประกันภัยโดยหักคาใชจายในการดาํเนนิงาน 

2.14 การบอกเลกิกรมธรรมประกันภยั 
ทั้งบริษัทและผูเอาประกนัภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยได ตามสาเหตุดังนี ้ 

2.14.1. เปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดการบอกเลิกตั๋วเดินทางของสายการบนิทีผู่เอาประกนัภัยเดินทาง 

2.14.2. กรณทีี่ผูเอาประกันภัยตองการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยโดยที่ยงัคงเดนิทางตามตารางการบนิ   

ผูเอาประกนัภัยตองแจงใหสายการบิน และ/หรือ บริษัททราบกอนเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง 

2.14.3. เมื่อเกดิเหตุสุดวิสัยขึน้กับผูเอาประกันภัย โดยมีผลมาจากสายการบิน ผูเอาประกันภัยสามารถ 

บอกเลิกกรมธรรมประกันภัยได 
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หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป 
การประกันภยัตามกรมธรรมประกันภยันี้ไมคุมครอง 

1. ความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภยัตองรับผิดเองตามที่ระบไุวในตารางกรมธรรมประกันภัย 
(ถามี) 

2. ความสญูเสยีหรือความเสยีหายใดๆอันเกิดจากหรอืสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
2.1 สงคราม(ไมวาจะมีการประกาศหรือไมก็ตาม) การรกุราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ 

สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลกุฮือ 
ขึ้นตอตานรฐับาล การจลาจล                  

2.2 อาวุธนวิเคลยีร  การแผรงัสี  หรือกัมมันตภาพรงัสีจากเชื้อเพลิงนวิเคลียร  หรือจากกาก
นิวเคลยีรใดๆ อันเนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนวิเคลียร  และกรรมวธิีใดๆ  
แหงการแตกแยกตัวทางนวิเคลียร  ซ่ึงดําเนินการตดิตอกันไปโดยตัวของมนัเอง 

3. การกอการราย (ไมใชกับขอตกลงคุมครองผลประโยชนการจี้เครื่องบิน) 
4.  ขณะที่ผูเอาประกันภยักําลังขึ้น หรือกําลงัลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มไิดจดทะเบียน            
    เพื่อบรรทกุผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณชิย 
5. ขณะที่ผูเอาประกันภยัขบัขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
6. ขณะที่ผูเอาประกันภยักออาชญากรรม  หรือขณะที่ถูกจับกมุ หรือหลบหนกีารจับกุม 
7. ขณะที่ผูเอาประกันภยัปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการ 

ในสงครามหรือปราบปราม  
 

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง 
  ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขและขอกําหนดทัว่ไป และเอกสารแนบทาย 

แหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะให            

ความคุมครอง ดังตอไปนี ้
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการเสียชวีิต  การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิเนื่องจากอุบัติเหตุ 

 

คําจํากัดความ 

การสูญเสยีอวัยวะ หมายความถึง  การถกูตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทาและใหหมายความ            

รวมถึงการสญูเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวยัวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถ

กลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

การสูญเสยีสายตา  หมายความถงึ ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หมายความถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ                       

ในอาชพีประจาํ และอาชีพอืน่ ๆ ไดโดยสิน้เชิงตลอดไป 

ความคุมครอง 
การประกนัภัยนี้คุมครองความสูญเสีย หรือความเสยีหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของ 

ผูเอาประกนัภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหต ุหรือการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกนัภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะ

ผูปวยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเมื่อใดกดี็ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหดังนี ้
1  100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับการเสยีชีวิต 
2  100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงนัน้ ไดเปนไป

ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด

อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 

ผูเอาประกนัภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
3  100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตัง้แตขอมือ หรือเทาสองขาง

ต้ังแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
4  100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ขางตัง้แตขอมือ และเทาหนึ่งขาง

ต้ังแตขอเทา 
5  100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ขางตัง้แตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6  100% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึง่ขางตัง้แตขอเทา และสายตาหนึง่ขาง 
7   60% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับมือหนึง่ขางตัง้แตขอมือ  
8   60% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึง่ขางตัง้แตขอเทา 
9   60% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 
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 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพยีงรายการทีสู่งสุดรายการเดียวเทานัน้  

 ตลอดระยะเวลาประกนัภัย บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้

รวมกันไมเกินจํานวนเงนิดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี ้

ยังไมเต็มจาํนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกนัภัยเทากับจาํนวน

เงินเอาประกนัภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
การเรยีกรองผลประโยชนการเสียชวีิต 

ผูรับประโยชน จะตองสงหลกัฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกนัภัยเสียชีวิต           

โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสนิไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 

2. ใบมรณะบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลกิศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 

4. สําเนาบันทึกประจําวนัของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี  หรือหนวยงานที่ออกรายงาน 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย 

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน 
การเรยีกรองผลประโยชนการสูญเสยีอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง  
 ผูเอาประกนัภัย และ/หรือ ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดงัตอไปนีใ้หแกบริษัท ภายใน 30 วนั  

นับจากวนัที่แพทยลงความเห็นวา สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลถาวรสิ้นเชิง โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

และ/หรือผูรับประโยชน  

           1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กาํหนดโดยบริษัท 

            2. ใบรายงานแพทยที่ยนืยนัการสญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเหน็ไดวา                      

มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลกัฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะกระทําไดแลว 
 

ขอยกเวน 
การประกันภยัในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 
1.1 ความสญูเสยี หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. การกระทาํของผูเอาประกันภยัขณะอยูภายใตฤทธิ์สรุา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ  
จนไมสามารถครองสติได  คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สรุา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ใหถือเกณฑ 
มีระดับแอลกอฮอลในเลอืด ต้ังแต 150 มิลลกิรัมเปอรเซ็นตขึน้ไป 

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทาํรายรางกายตนเอง 
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3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวัน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผล 
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทําเนือ่งจากไดรบับาดเจ็บ  

ซ่ึงไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภยันี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใน
กรมธรรมประกันภัย 

5. การแทงลูก 
6. อาหารเปนพษิ 

1.2  ความสญูเสยี หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ในเวลาตอไปนี ้
1. ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนดิ แขงมา แขงสกีทกุชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย  
แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสาร
อยูในบอลลนู หรือเครื่องรอน เลนบนัจี้จั๊มพ ดําน้าํที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้าํ 
2. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขบัขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
3. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะววิาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 

 

เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกายของผูเอาประกันภัยในระหวางที่บริษทัพิจารณาการเรียกรองคาสนิไหมทดแทน 

ตามที่เหน็สมควร รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีทีม่เีหตุจําเปน 
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ขอตกลงคุมครอง  
ผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 

คําจํากัดความ 
คาหองสําหรบัผูปวยใน หมายถงึ คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ               

ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  

ผูปวยใน หมายถงึ ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน 

ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึง่ตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินจิฉัยและคําแนะนาํจากแพทยตามขอบงชี้ 

ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจ็บนัน้ๆ และใหรวมถงึ 

กรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง   

แพทยทางเลอืก หมายถึง การตรวจวนิิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกนัโรคดวยวิธกีาร                       

แพทยแผนไทย การแพทยพืน้บานไทย การแพทยแผนจนี หรือวิธีการอื่นๆ ทีม่ิใชการแพทยแผนปจจุบัน   
ความคุมครอง   

ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับ                

การพยาบาลโดยพยาบาล ซึง่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกดิอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน

สําหรับคาใชจายทีจ่ําเปนและสมควร ซึ่งเกดิขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและ 

มาตรฐานทางการแพทย สําหรับคาหองสําหรับผูปวยใน คาหองสงัเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล 

ใหตามจาํนวนเงนิที่จายจริง ทั้งนี้ไมเกนิจาํนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยหักดวย

ความรับผิดสวนแรก (ถาม)ี 

แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ  หรือสวัสดิการอื่นใด หรือ 

จากการประกนัภัยอื่นมาแลว  บริษัทจะรับผิดเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาด

เทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาล  
 ผูเอาประกนัภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษทัภายใน 30 วัน นับจากวนัทีอ่อกจากโรงพยาบาล 

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรกัษาจากคลนิกิ โดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง 

 1. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสาํคัญ ผลการวนิิจฉัย และการรักษา 

 2. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
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ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จ                   

ที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพื่อใหผูไดรับความคุมครองไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น   

แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย

อ่ืนมาแลว ใหผูเอาประกนัภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงนิทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอืน่เพื่อ

เรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท  

 
ขอยกเวน  
การประกันภยัในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 
1.1  ความสูญเสยี หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. การกระทาํของผูเอาประกันภยัขณะอยูภายใตฤทธิ์สรุา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ  
จนไมสามารถครองสติได  คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สรุา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ใหถือเกณฑ 
มีระดับแอลกอฮอลในเลอืด ต้ังแต 150 มลิลกิรัมเปอรเซ็นตขึน้ไป 

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทาํรายรางกายตนเอง 
3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวัน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ไดรบั           

มาจากอุบัติเหตุ 
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทําเนือ่งจากไดรบับาดเจ็บ  

ซ่ึงไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภยันี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใน
กรมธรรมประกันภัย 

5. การแทงลูก 
6. อาหารเปนพษิ 

1.2  ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ในเวลาตอไปนี ้
1. ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนดิ แขงมา แขงสกีทกุชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย  

แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูใน
บอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจีจ้ั๊มพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา 

2. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะววิาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 3. คาจางพยาบาลพิเศษ เวชภณัฑ 2 อุปกรณคํ้ายนัตางๆ (ยกเวนไมคํ้ายัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม

ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการบอกเลิกการเดินทาง 

คําจํากัดความ 
ผูขนสง  หมายถึง สายการบินพาณิชย   รถไฟ   เรือเดินสมุทร เรือเฟอรร่ี รถขนสงผูโดยสาร  

รถโดยสารปรับอากาศประเภทรถโคช  ที่ผูเอาประกนัภัยโดยสารในการเดินทาง 

ความคุมครอง 

เปนที่ตกลงกนัวา บริษทัจะชดเชยคาใชจายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกการเดินทางกอนวนัออกเดินทาง                

ที่ผูเอาประกันภัย ไดจายไปลวงหนาบางสวนหรือทัง้หมด  เพื่อเปนคามัดจํา หรือจองลวงหนาสาํหรับคาเดินทางหรือ             

คาที่พกัทีย่ังไมไดใชบริการ  รวมทั้งคาปรับสําหรับการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึน้  อันมีสาเหตุมาจาก   

1. ผูเอาประกนัภยัเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บปวยที่ตองไดรับการยนืยนัจากแพทยวาไมสามารถ

เดินทางได  

2. การเสียชวีิต บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยซึง่อาจเปนอนัตรายถงึชีวิตของบิดา  มารดา  คูสมรส  บุตร             

ของผูเอาประกันภัย บิดาหรอืมารดาของคูสมรสผูเอาประกันภัย  

3. ผูขนสงประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวรายจนไมสามารถเดินทางได 

4. การประทวงหรือการนัดหยุดงานทีม่ีผลตอการเดินทางของผูเอาประกนัภัย 

ทั้งนี้ บริษทัจะจายคาทดแทนใหตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงแตไมเกินจาํนวนเงินจํากดัความรับผิดที่ไดระบุไวใน     

         ตารางกรมธรรมประกันภัย 
การเรยีกรองผลประโยชนการบอกเลิกการเดินทาง 

1.    ใบรับรองแพทยของผูปวยหรือใบมรณะบัตรของผูเสียชีวิต  หรือเอกสารการยกเลิกการเดนิทางจากผูขนสง 

2.    ใบเสร็จรับเงินตนฉบับแสดงคามัดจาํหรือคาจองลวงหนาสําหรับการเดินทางหรือที่พักที่ยงัไมไดใชบริการ               

หรือใบแจงหนีค้าปรับที่ผูเอาประกันภัยตองชําระเพิ่มเตมิ 

ขอยกเวน 
การประกันภยัในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองการบอกเลิกการเดินทางซึ่งมสีาเหตุมาจาก 

1. การประทวงหรือนัดหยุดงานที่เกิดขึ้นกอนการประกันภัย 
2. สาเหตุใดๆ ที่ผูเอาประกนัภัยทราบลวงหนากอนการขอเอาประกันภยัดังนี้ 

2.1 ผูเอาประกันภัยเสียชวีิต บาดเจ็บสาหสั หรือเจ็บปวย 
2.2 การบาดเจ็บสาหัสหรอืเจ็บปวยซ่ึงอาจเปนอันตรายถึงชวีิตของบิดา มารดา คูสมรส บุตร                

ของผูเอาประกันภัย  บิดามารดาของคูสมรสผูเอาประกันภยั 
2.3 ผูขนสงประกาศยกเลกิการเดินทางเนือ่งจากสภาพอากาศที่เลวรายจนไมสามารถเดินทางได 
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2.4 การประทวงหรือการนัดหยุดงานที่มีผลตอการเดินทางของผูเอาประกนัภัย 

3.    ผูเอาประกันภัยเสียชวีิต  บาดเจ็บหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากหรือสืบเนือ่งมาจาก   
3.1 การรกัษาอาการเรื้อรงั  สภาวะหรอืการเจ็บปวยใดๆ ที่เปนสภาพทางการแพทย 

ที่เปนมากอนวันที่ทาํประกันภัย  รวมถึงอาการหรือภาวะแทรกซอนที่อาจมีขึ้นมาภายหลังดวย 
3.2 การต้ังครรภ  คลอดบุตร  แทงบุตร  ทําแทง 
3.3 โรคเอดส  การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลอืดบวกของไวรัส   

HIV และโรคอื่นๆ ที่สัมพนัธกับเอดส 
3.4 โรคติดตอหรือโรคระบาดใดๆ ที่ไดรับการประกาศโดยองคการอนามัยโลกหรือ 

รัฐบาลทองถิน่ของประเทศนั้นๆ วากําลังอยูในชวงการแพรระบาดของโรค 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการจี้เครื่องบิน 

คําจํากัดความ 
การจี้เครื่องบิน   หมายถงึ  การเขายึดครองหรือเขาควบคุมเครื่องบินโดยการใชกําลงับงัคับหรือ                 

ใชความรุนแรง หรือขูวาจะใชกําลังหรือความรุนแรงดวยเจตนาราย  

ความคุมครอง 
เปนที่ตกลงกนัวา  ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเอาประกนัภัยตกเปนตัวประกัน               

ในเหตุการณจีเ้ครื่องบิน และการจี้เครื่องบนินัน้เกิดขึ้นเปนระยะเวลาอยางนอย  12 ชั่วโมงติดตอกัน บริษทัจะจาย

คาชดเชยใหไมเกินจาํนวนเงินจาํกัดความรับผิดที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยแกผูเอาประกันภัยสาํหรบั 

ทุก 12 ชั่วโมง ที่ตกเปนตัวประกัน 
การเรยีกรองผลประโยชนการจี้เครื่องบิน 

1.  ต๋ัวเครื่องบนิ แสดงวาผูเอาประกนัภัยไดโดยสารไปกับเครื่องบินทีถู่กจี้นั้น 

2.  เอกสารยนืยันการถูกจี้เครื่องบิน (ถาม)ี 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนการลาชาของการเดินทาง 

คําจํากัดความ 
ผูขนสง  หมายถึง สายการบินพาณิชย   รถไฟ   เรือเดินสมุทร เรือเฟอรร่ี รถขนสงผูโดยสาร รถโดยสาร 

ปรับอากาศประเภทรถโคช  ที่ผูเอาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง 
ความคุมครอง 

บริษัทจะจายคาทดแทนคาใชจายใหในกรณีที่การเดินทางของผูเอาประกันภัยถกูเลื่อนหรือลาชาออกไปตั้งแต  

6 ชั่วโมงจากกาํหนดการ  โดยบริษัทจะจายคาทดแทนใหไมเกนิจํานวนเงนิจาํกัดความรับผิดที่ระบุใน 

ตารางกรมธรรมประกันภัยแกผูเอาประกนัภัย สําหรับทุก  6 ชัว่โมง ซึง่มีสาเหตมุาจาก 

1. สภาพอากาศเลวรายทําใหผูขนสงตองเลื่อนการเดนิทางออกไป 

2. การชํารุดของเครื่องจักรกลของผูขนสง   

3. การประทวงหรือนัดหยุดงาน  ซึ่งเริ่มข้ึนหลังจากที่บริษทัไดตกลงรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้
การเรยีกรองผลประโยชนการลาชาของการเดินทาง 

1. ใบแจงและยืนยันการลาชาจากผูขนสงอธบิายเหตุผลของการลาชา  

ขอยกเวน 
การประกันภยัในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองการลาชาของการเดินทาง ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 

1. คําสั่งใหยกเลิกการบรกิารของผูขนสงดวยคําสั่งหรอืคําแนะนําจากรฐับาลในประเทศ 
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนความสญูเสยีหรือความเสยีหายของกระเปาเดินทางสวนตัว 
 
คําจํากัดความ 

กระเปาเดินทางสวนตัว     หมายถงึ   กระเปาเดินทางสวนตัวของผูเอาประกันภัยที่นาํไป หรือซื้อเพิ่ม 

เพื่อใชสวนตัวในระหวางการเดินทาง รวมถึงทรพัยสิน เสื้อผาและของใชสวนตัวในกระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัย  

ผูขนสง  หมายถึง สายการบินพาณิชย   รถไฟ   เรือเดินสมุทร เรือเฟอรร่ี รถขนสงผูโดยสาร รถโดยสาร 

ปรับอากาศประเภทรถโคช  ที่ผูเอาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง 

การลักทรพัย หมายถึง การเอาทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต 

การชิงทรัพย หมายถึง การลักทรัพยโดยใชกําลังประทษุรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทษุราย 

การปลนทรพัย หมายถงึ การชิงทรัพยโดยรวมกนักระทําความผิดตัง้แต  3 คนขึ้นไป 
ความคุมครอง 

 เปนที่ตกลงกนัวาบริษัทจะจายคาทดแทนตอความสูญเสียหรือความเสียหายตอกระเปาเดนิทางสวนตัว                       

ของผูเอาประกันภัย  ซึง่เกิดจาก 

1. ความผิดพลาดในการขนสงกระเปาเดนิทางของผูขนสง หรือการขนยายกระเปาของพนักงานโรงแรม   

2. การชิงทรัพย การปลนทรัพย  หรือการดําเนินการใดๆ ในลักษณะใชความรนุแรง  

3. การลักทรัพยโดยปรากฏรองรอยงัดแงะภายในหองพกัของผูเอาประกนัภัยทีถู่กล็อกไว   

บริษัทจะจายคาทดแทนคาใชจายในสวนที่เกนิจากการจายคาทดแทนคาใชจายที่ผูเอาประกนัภัยสามารถ

เรียกรองได ทัง้นี้บริษทั โดยความยนิยอมของผูเอาประกันภัยจะพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนดวยวิธีใดวิธหีนึง่

ดังตอไปนี้ 

• ซอมแซมตามความเสยีหายที่แทจริง หรือ 

• จัดหาทรัพยสินที่คลายคลึงกันมาทดแทน หรือ 

• จายเปนเงนิตามมูลคาที่แทจริง (ไมรวมกาํไร) ของทรัพยสินนั้น   

 อยางไรก็ตามบริษัทจะจายคาทดแทนใหไมเกินจาํนวนเงินจาํกัดความรับผิดที่ไดระบุไวใน 

ตารางกรมธรรมประกันภัย 
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การเรยีกรองผลประโยชนความสญูเสยีหรือความเสยีหายของกระเปาเดินทางสวนตัว 
1.  บันทกึประจําวนัของเจาหนาที่ตํารวจตามที่ผูเอาประกันภัยไดแจงความไว 

2.  เอกสารแสดงเหตุการณที่ทาํใหนาเชื่อวากระเปาเดนิทางสูญหายซึง่ออกโดยผูขนสง  ผูจัดการหรือเจาของ

สถานพํานักทีผู่เอาประกนัภัยพัก กรณีทีก่ระเปาเดินทางอยูในความดแูลของผูขนสงหรือพนกังานของสถานพาํนัก 

3.  เอกสารแสดงการชดใชของผูขนสง  ผูจัดการหรือเจาของสถานพาํนักนั้น 

 

ขอยกเวน 
การประกันภยัในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองการสูญเสยีหรือเสียหายของกระเปาเดินทางและ 
ทรัพยสินสวนตัว ซ่ึงมสีาเหตุมาจาก   

1. ความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเนือ่งมาจากการเสื่อมสภาพของกระเปาเดินทาง  
รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากแมลง หรือสัตวกัดแทะ  หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ           
ซ่ึงดําเนินการโดยผูเอาประกันภยัเพื่อการซอมแซม ทําความสะอาด หรือการดัดแปลงแกไข ทรัพยสนิใดๆ 

2. ความเสียหายที่เกิดจากการริบ ถกูยึด หรือกักเก็บกระเปาของศลุกากรหรือเจาหนาที่สนามบิน  
หรือทางราชการ ตํารวจของประเทศนัน้ๆ 
     3.    ความเสียหายหรอืสูญหายของกระเปาเดินทางของผูเอาประกันภัย ขณะถกูทิ้งไวในที ่
สาธารณะ โดยไมมีผูดูแล 
          4.    ความเสียหายหรือสูญหายของเงิน ทอง  อัญมณี  ศิลปวัตถุ เหรียญ  เงินตรา  ธนบัตร   
บัตรเครดิต  บัตรธนาคาร  เช็ค  สมุดบัญชี เครื่องแกว  ขอมูลที่บันทึกในเทป   โปรแกรม  หรือ 
แผนดิสเก็ตต  โทรศัพทมือถือ 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก 

คําจํากัดความ 
บุคคลภายนอก     หมายความถึง     บุคคลใด ๆ นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยูดวยกนั            

กับผูเอาประกนัภัย  ลูกจางของผูเอาประกันภัยขณะอยูในระหวางทางการที่จาง และบุคคลผูรวมเดินทางในคณะ             

ของผูเอาประกันภัย 
ความคุมครอง 

การประกนัภัยนี้ใหการคุมครองความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกของผูเอาประกันภัย ที่เกิดขึ้น                     

โดยอุบัติเหตุในระหวางระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมาย ตามจํานวนที่เสียหายจริง            

ทั้งนี้เนื่องจาก 

1. การเสียชวีิต  หรือการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก  

2. การสูญเสีย  หรือความเสยีหายตอทรัพยสิน โดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก  

ทั้งนี้บริษทัจะจายทดแทนใหไมเกนิจํานวนเงนิจาํกัดความรับผิดที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 
การเรยีกรองผลประโยชนความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก 
           กรณีทีบุ่คคลภายนอกเกิดการบาดเจ็บ 

• ใบรับรองแพทยเกี่ยวกับการบาดเจ็บนัน้ 

• ใบแจงหนี้คารักษาพยาบาล 

• สําเนาบัตรประชาชนของบคุคลภายนอกที่บาดเจ็บนัน้ พรอมรับรองเอกสารถูกตอง 

           กรณีทรัพยสินของบคุคลภายนอกไดรับความเสียหาย 

• ใบเสร็จรับเงินคาซอมแซมทรัพยสินที่เสียหาย หรือใบเสร็จรับเงินกรณจีําเปนตองซื้อทรัพยสิน

จากเจาของทรัพยสินนั้น 

• รูปถายแสดงความเสยีหายทีเ่กิดขึ้น (ถามี) 

ขอยกเวน 
การประกันภยัในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 

1. ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลใดๆ ซ่ึงเกี่ยวของเปนญาติและบุคคลผูรวมเดินทางดวย  
หรือลูกจาง หรือตามกฎหมายใหถือวาเปนลกูจางของผูเอาประกันภัย 

2. ความเสียหายตอทรัพยสินซ่ึงเปนของผูเอาประกันภัยเองหรอืที่อยูในการครอบครองหรือ 
การควบคุมตามกฎหมายของผูเอาประกันภยั 

3. ความรบัผิดทางการคาหรือวิชาชีพ หรือการงานของผูเอาประกันภัยหรือของครอบครัว 
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เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
ผูเอาประกนัภัยตองไมกระทาํการอนัเปนการตกลงชดใชหรือยอมรับผิดตอบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น  

หรือผูเสียหาย หรือการกระทําอนักอใหเกดิการฟองรองหรือตอสูคดีโดยไมไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากบรษิัท  

ทั้งนี้บริษทัจะแตงตั้งตัวแทน เพื่อดําเนนิการเจรจากับผูเสยีหายดังกลาว เมื่อไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย 

ถึงการรับผิดชดใชตามกรมธรรมประกันภัยนี ้
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ขอตกลงคุมครอง 

ผลประโยชนบริการความชวยเหลือในการเดินทาง 

คําจํากัดความ 
International SOS Services (Thailand) Limited (SOS)  หมายความถึง บริษัทผูไดรับมอบหมายจากบริษทั 

เพื่อใหบริการความชวยเหลอืฉุกเฉินระหวางการเดินทาง และบริการตางๆ ตามที่ระบุในขอตกลงคุมครองนี้  

กับผูเอาประกนัภัย 
 
ความคุมครอง 

ในระหวางทีก่รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ  International SOS Services (Thailand) Limited (SOS)  

ไดรับมอบหมายจากบริษทัใหบริการผูเอาประกันภัย ดังตอไปนี้   

1. การเคลื่อนยายทางการแพทยฉุกเฉิน และ/หรอื การสงศพกลับภมูิลาํเนา 
ในระหวางระยะเวลาการเดินทาง  หากผูเอาประกันภัยบาดเจ็บสาหัสอันเปนเหตุใหตองไดรับการเคลื่อนยาย

ฉุกเฉิน  ไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิต หรือตองไดรับเคลื่อนยายเพื่อกลบัสู

ภูมิลําเนานัน้  SOS จะดําเนนิการเคลื่อนยายผูเอาประกนัภัยตามความจําเปนและตามเหน็สมควรไปยังสถานพยาบาล

หรือกลับสูภูมลํิาเนา แตทัง้นี้ระยะทางระหวางสถานทีท่ี่เกิดอุบัติเหตกุับภูมิลําเนาตองไมนอยกวา 150 กิโลเมตร              

บริษัทจะรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้จริง  แตไมเกินจาํนวนเงนิจาํกัดความรับผิดทีร่ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย  

ทั้งนี ้ วิธีการและคาใชจายทีเ่กิดขึ้นในการเคลื่อนยายทางการแพทยฉุกเฉินจะตองไดรับการอนุมัติตามความจําเปน       

จาก SOS หากผูเอาประกนัภัยไมสามารถแจงตอ SOS ได บริษัทขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจาย                

ในการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินที่ผูเอาประกันภัยไดจายไปกอน แตจะไมเกินจาํนวนเงินเอาประกนัภัยที่ระบุไวใน                    

ตารางกรมธรรมประกันภัย   

หากการบาดเจ็บของผูเอาประกันภัยเปนผลใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิตขณะเดินทางภายใน 30 วันนับจากวนัที ่            

เกิดการบาดเจ็บนั้น  SOS จะดําเนนิการตามความจําเปนในการเคลือ่นยายศพของผูเอาประกันภัยกลับสูภูมิลําเนา                

บริษัทจะรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้จริงแตไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย   

บริษัทจะชดเชยคาใชจายในการเคลื่อนยายศพของผูเอาประกันภัยกลบัสูภูมิลําเนา รวมไปถึงคาทาํศพ คาสัปเหรอ  

คาหีบศพ  คาดองศพ คาใชจายอืน่ ๆ ในลกัษณะเดียวกนั  

2. การบริการในระหวางการเดินทางอื่น ๆ 
บริการดานการแพทย 

1. ใหคําแนะนําดานการแพทยทางโทรศพัท 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล  เชน  โรงพยาบาล  คลนิิก  เปนตน 
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ขอยกเวน  
การประกันภยัในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง 
1.1  ความสูญเสยี หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. การกระทาํของผูเอาประกันภยัขณะอยูภายใตฤทธิ์สรุา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ  
         จนไมสามารถครองสติได  คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สรุา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด  
         ใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ต้ังแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทาํรายรางกายตนเอง 
3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวัน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผล 

        ทีไ่ดรบัมาจากอุบัติเหตุ 
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทําเนือ่งจากไดรบับาดเจ็บ  

        ซ่ึงไดรบัความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี ้และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
        ในกรมธรรมประกนัภัย 

5. การแทงลกู 
6. อาหารเปนพิษ 

1.2  ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ในเวลาตอไปนี ้
1. ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนดิ แขงมา แขงสกีทกุชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย   

         แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชวีิต) ขณะกาํลังขึน้หรือกาํลังลงหรือ 
         โดยสารอยูในบอลลูน หรือ เครือ่งรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดําน้ําที่ตองใชถงัอากาศและเครื่องชวย 
         หายใจใตน้ํา 

2. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะววิาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 3. คาจางพยาบาลพิเศษ เวชภณัฑ 2 อุปกรณคํ้ายนัตางๆ (ยกเวนไมคํ้ายัน) รถเข็นผูปวย  

          อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเขม็ 
 

 


