สรุ ปสาระสาคัญ คาจากัดความทีส่ าคัญ เงื่อนไขและข้ อกาหนดทั่วไป ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
แผน ประกันเดินทาง กรุ งไทยโดนใจ Business
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อ ยค าและค าบรรยายซึ่ งมี ค วามหมายเฉพาะที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ใ นส่ วนใดก็ ต ามของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย จะถื อเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายถึง ใบคาขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขและ ข้อกาหนด
ทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ พิเศษ ข้อรับรอง
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองประกันภัย เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
2. บริษัท
หมายถึง บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
3. ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในตารางกรมธรรม์
ประกั น ภัย ซึ่ งเป็ นผู ้จ ัด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้เอา
ประกันภัย
4. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
5. อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้เกิดผล
ที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
6. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บ ทางร่ างกายอัน เป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ัติเหตุ ซึ่ ง เกิ ดขึ้ น โดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากสาเหตุอื่นในระหว่างที่ระยะเวลาความคุม้ ครอง
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
7. การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ หรื อการติ ด โรคที่ เกิ ด ขึ้ นกั บ ผู ้เอา
ประกันภัย
8. ความสู ญเสี ยหรือ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ และทาให้
ความเสี ยหายใดๆ
ผู ้เอาประกัน ภัยเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ยอวัยวะ สายตา ทุ พ พลภาพ หรื อได้ รั บ
บาดเจ็บ
9. ความรับผิดส่ วนแรก
หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่อเหตุการณ์
แต่ละครั้ง
10. แพทย์
หมายถึง ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่าง
ถู ก ต้อ งจากแพทยสภา และได้รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิชาชี พ สาขาเวช
กรรมในท้องถิ่ นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่
รวมถึงแพทย์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อคู่สมรสตามกฎหมาย หรื อบุตร
ตามกฎหมาย
11. พยาบาล
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
12. ผู้ป่วยใน
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจาก
แพทย์ตามข้อบ่ ง ชี้ ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ
13. ผู้ป่วยนอก
หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่ องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อใน
ห้องรักษาฉุ กเฉินของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อคลินิก ซึ่ ง
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14. โรงพยาบาล

หมายถึง

15. สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

16. คลินิก

หมายถึง

17. มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

18. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ น
และสมควร

หมายถึง

19. ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

20. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย

หมายถึง

21. เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

ไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัย และข้อบ่งชี้ที่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นสถานที่ มี จ านวนบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มี ห้ องส าหรั บ การผ่าตัดใหญ่ และได้รับ อนุ ญ าตให้ จดทะเบี ย น
ดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ดาเนิ นการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนได้
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และ
นามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับ ข้อสรุ ป จากประวัติก ารบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น เมื่อเทียบกับ
การให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก
เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิกซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ
ผูร้ ับบริ การ
(2) ต้อ งมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์อ ย่ า งชั ด เจนตามมาตรฐานเวชปฏิ บ ัติ
ปัจจุบนั
(3) ต้ อ งมิ ใ ช่ เพื่ อ ความสะดวกของผู ้รั บ บริ การ หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้อ งเป็ นการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แ ลผู้ป่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรื อความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
ผู ้เอาประกัน ภัยภายใน 24 เดื อน ก่ อนวันที่ ค วามคุ ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะมี ผลบังคับ ซึ่ งมีนัยสาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปพึง
แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรื อรักษาหรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล
หรื อรักษา
ภูมิ คุ ้ม กันบกพร่ อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิ ดจาก
การติ ดเชื้ อไวรั ส เอดส์ และให้ห มายความรวมถึ ง การติ ดเชื้ อจุ ล ชี พ ฉวย
โอกาส เนื้ องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการ
เจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) การติ ด เชื้ อจุ ล ชี พฉวยโอกาสให้
รวมถึ งแต่ ไม่ จากัดเฉพาะเชื้ อที่ ท าให้ เกิ ดโรคปอดบวมหรื อปอดอัก เสบ
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ ท าให้เกิ ดโรคล าไส้ อกั เสบหรื อ
เรื้ อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้ อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้ อรา
ที่ แ พร่ กระจายอยู่ ท ั่ ว ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้ องอกร้ ายแรง
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22. ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

23. การก่อการร้ าย

หมายถึง

24. ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

25. เครื่องบิน

หมายถึง

26. หน่ วยงานช่ วยเหลือฉุ กเฉิน หมายถึง

(Malignant Neoplasm) ให้ ร วมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s
Sarcoma เนื้ องอกเซลล์น้ าเหลื องที่ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง(Central
Nervous System Lymphoma) และ/หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ใน
ปั จจุ บ ั น นี้ ว่ า เป็ นอาการของภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อง (Acquired Immune
Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนที่ เป็ นเสี ยชี วิตอย่าง
กระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุ พ พลภาพ โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่ อง (AIDS) ให้
รวมถึ งเชื้ อไวรั ส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ ท าให้ เยื่ อ
สมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อ
ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ องค์ก รใด หรื อรั ฐบาลใด ซึ่ งกระท าเพื่ อผลทางการเมื อง
ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผล
ให้รัฐบาล และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสาธารณชนตก
อยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
สายการบินพาณิ ชย์ เรื อเดิ นสมุทร รถไฟ หรื อรถขนส่ งผูโ้ ดยสาร รวมทั้ง
พนักงาน หรื อตัวแทนของผูข้ นส่ งเหล่านั้น
เครื่ องบินของสายการบินพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสารอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์
หน่ วยงานที่ ให้ ความช่ วยเหลื อในกรณี ฉุ กเฉิ นแก่ ผูเ้ อาประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาต หรื อแต่งตั้งจากบริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรื อเอกสารแนบ

หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิ ดขึ้ นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถื อข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อ
แถลงเพิ่มเติ ม (ถ้ามี) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมื อชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงทาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความ
จริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั
เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิ เสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค
หนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ ้ม ครอง และเอกสารแนบท้ายประกอบกัน เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัยการ
เปลี่ ย นแปลงข้อความใดๆ ในสั ญ ญาประกัน ภัยจะต้อ งได้รับ ความยิน ยอมจากบริ ษ ทั และได้บ ัน ทึ ก ไว้ใ นกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาประกันภัย
3.1 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ ม้ ครองให้เริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทาง
ออกจากประเทศไทย (Departure Time) 2 ชั่วโมง และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางกลับ ถึ ง
ประเทศไทย (Arrival Time) ภายใน 2 ชัว่ โมง หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิดขึ้น
ก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ )
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3.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุ ม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ ม้ ครองการเดิ นทางหลายครั้ง โดยให้มีระยะเวลา
คุม้ ครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสู งสุ ดไม่เกิน 90 วัน
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และจาเป็ นต้องรับการ
รักษาอย่างต่อเนื่ องในฐานะผูป้ ่ วยในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุ ม้ ครองไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยออกจาก
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
4. การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริ ษ ทั ทราบถึ งการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชักช้า ในกรณี ที่มี การเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
5. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ต รวจสอบประวัติ ก ารรั ก ษาพยาบาล และการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ของผูเ้ อาประกัน ภัย เท่ า ที่ จ าเป็ นกับ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิ กศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ ยินยอมให้ บริ ษ ัทตรวจสอบประวัติการรั กษาพยาบาล และการตรวจวินิ จฉัยของผูเ้ อา
ประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
6. การจ่ ายทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ บ ริ ษ ทั ได้รับ หลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่
ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่น
จะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิ น
90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกนอกประเทศไทย บริ ษทั จะ
จ่ายผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
7. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการคืนเบีย้ ประกันภัย
7.1 เบี้ยประกันภัยจะถึงกาหนดชาระทันทีโดยผูเ้ อาประกันภัย หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
7.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริ ษทั ได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้รับอนุ มตั ิวีซ่า (VISA) โดยมี
หลักฐานยืนยันจากสถานฑูต และผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ่ มคุม้ ครอง
7.3 ในกรณี ที่เป็ นความคุ ม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้ อาประกันภัย หรื อบริ ษทั ต่างสามารถใช้สิทธิ ในการ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
7.3.1 บริ ษทั จะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับแล้ว
ออกตามส่ วน
7.3.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
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ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่ เกิน/เดือน) ร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิกทั้งฉบับ
เท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่ วนหนึ่ งส่ วนใดระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยได้
8. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง
ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย กับ บริ ษ ัท และหากผู ้มี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งประสงค์ และเห็ น ควรยุ ติ ข ้อ พิ พ าทนั้ น โดยวิ ธี ก าร
อนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิ น ยอม และให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการ ตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
9. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษ ทั อาจไม่ รับ ผิดชดใช้ค่ าทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุ คคล
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครอง การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่ องจากสาเหตุ
หรื อที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
2. สงคราม การรุ กราน การกระท าที่ มุ่ งร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระท าที่ มุ่ งร้ ายคล้ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้มี การ
ประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่ งหมายถึง สงครามระหว่างชนที่อยูใ่ นประเทศเดียวกัน การแข็ง
ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศ หรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
3. การก่อการร้าย
4. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ อง มาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์ ซ่ ึ งดาเนิ นติดต่อไปด้วยตัวเอง
5. การระเบิ ดของกัม มันตภาพรั ง สี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลี ยร์ หรื อวัตถุ อนั ตรายอื่ น ใดที่ อาจเกิ ดการระเบิ ดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
6. ขณะที่เกิดขึ้นบริ เวณแท่นขุดเจาะน้ ามัน หรื อเหมืองใต้ดิน
7. ขณะที่ เกิ ด ขึ้ น ณ ประเทศ หรื ออาณาเขตที่ ย กเว้น ความคุ ้ม ครองตามที่ ระบุ ไ ว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หรื อ
เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
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หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ และเพื่ อเป็ นการตอบแทนเบี้ ยประกันภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ
บริ ษ ัท ตกลงจะให้ ค วามคุ ้ม ครองเฉพาะข้อ ตกลงคุ ้ม ครองที่ แนบติ ด กับ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ และมี จ านวนเงิ น เอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เท่านั้น
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง เนื่องจากอุบัติเหตุ
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ
หมายถึง การถู ก ตัด ออกจากร่ า งกายตั้ง แต่ ข ้อ มื อ หรื อ ข้อ เท้า และให้ ห มายรวมถึ ง การ
สู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้
บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หมายถึง ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจา และ
อาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ บาดเจ็บ จากอุ บ ตั ิ เหตุ ในระหว่างการเดิ นทาง เป็ นเหตุ ให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต
สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู ้
เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการ
บาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี ยชีวติ
2.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุ พพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่
วันที่เริ่ มทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ส าหรั บมื อสองข้างตั้งแต่ ข ้อมื อ หรื อเท้าสองข้างตั้ง แต่ ข ้อ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนส าหรั บ ผลที่ เกิ ดขึ้ นตามข้อตกลงคุ ้มครองนี้ รวมกันไม่ เกิ น
จานวนเงิ นตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ ยังไม่เต็มจานวนเงิ นเอา
ประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุ ม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่เหลื ออยู่
เท่านั้น

แผน ประกันเดินทาง กรุ งไทยโดนใจ Business หน้า 6/18

การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ั บประโยชน์ แล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่
บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต หรื อนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็ นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
4. ใบมรณบัตร (กรณี เสี ยชีวติ )
5. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ และสาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (กรณี เสี ยชีวติ )
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย (กรณี เสี ยชีวติ )
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์ (กรณี เสี ยชีวติ )
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิ ง เนื่องจากอุบัติเหตุ เท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย อันเกิ ดจาก หรื อสื บเนื่ อง
จากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุ รา” นั้นในกรณี ที่ มี การตรวจเลื อดให้ถื อเกณฑ์ มี ระดับ แอลกอฮอล์ในเลื อดตั้งแต่ 150 มิ ลลิ กรั ม
เปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป
2. การได้รับเชื้ อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติ ดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่ งเกิ ดจากบาดแผลที่ ได้รับมาจาก
อุบตั ิเหตุ
3. การแท้งบุตร
4. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถ หรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ็ตสกีดว้ ย แข่ง
สเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชี วิต) ขณะกาลังขึ้ น หรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในบอลลู น หรื อ
เครื่ องร่ อน
5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึ้น หรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นเครื่ องบินที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิ ชย์
6. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาเครื่ องบินใดๆ
7. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. การบาดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่ มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนี
การจับกุม
9. การบาดเจ็บ ที่ เกิ ดขึ้ น ขณะผูเ้ อาประกัน ภัย ปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัค ร และเข้าปฏิ บ ัติก ารใน
สงคราม หรื อปราบปราม
10. อาหารเป็ นพิษ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ข ้อก าหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์
ได้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับการรักษาพยาบาล ไม่วา่ จะในฐานะผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์
และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ทั้งนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยมีความจาเป็ นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่กลับจาก
การเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทาภายใน 12 ชัว่ โมง หลังจากมาถึงประเทศไทย และจานวนเงินสู งสุ ด
ที่บริ ษทั จะจ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทยนี้ ไม่เกิ นร้อยละ10 ของจานวนเงินเอาประกันภัย หรื อไม่
เกิน 7 วัน แล้วแต่จานวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้ จะไม่นามาใช้ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับ
อุบตั ิเหตุ และจาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉินตามข้อตกลงคุม้ ครองการเคลื่อนย้ายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรื อการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ค่ าใช้ จ่ายทีค่ ้ ุมครอง มีดังต่ อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริ การโลหิ ต และส่ วนประกอบของโลหิ ต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรี ยม และ
วิเคราะห์เพื่อการให้โลหิ ต หรื อส่ วนประกอบของโลหิ ต ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ และพยาธิ วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทาง
รังสี วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้ หรื อให้บริ การอุปกรณ์ของใช้ และ
เครื่ องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที่พกั รักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยใน
3. ค่ า บริ ก ารรถพยาบาลในกรณี ฉุ ก เฉิ น ส าหรั บ การเคลื่ อ นย้า ยผู ้เอาประกัน ภัย ไปหรื อ มาจากโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจาเป็ นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่ าห้ องพักผูป้ ่ วยหนัก หรื อห้ องผูป้ ่ วยเดี่ ยวมาตรฐาน รวมถึ งค่ าอาหารที่ โรงพยาบาลจัดให้ ส าหรั บผูป้ ่ วย และค่ าการ
พยาบาลประจาวัน
การเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ภายใน 30 วัน นั บ จากวัน ที่ อ อกจากโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ วัน ที่ ไ ด้ รั บ การ
รักษาพยาบาลจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
ใบเสร็ จรับเงิ นที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงิ นต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรอง
ยอดเงิ นที่จ่ายไป เพื่อให้ผถู ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ไปเรี ยกร้ องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการจ่ายจากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิ การอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผถู ้ ื อ
กรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น
เพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การรั กษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
เท่านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย อันเกิ ดจาก
หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition)
2. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่กาเนิด
3. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อน หรื อเพื่ออนามัย การพักฟื้ น การตรวจสุ ขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วย
4. การรักษาโรค หรื อภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครี ยด วิกลจริ ต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทางพันธุ กรรม
5. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็ นการรักษาแผนปั จจุบนั รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่น การ
ฝังเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวด และการกดจุด (Chiropractic) เป็ นต้น
8. กาย - อุ ป กรณ์ เที ย มทุ ก ชนิ ด ได้แ ก่ ไม้เท้า แว่น ตา เครื่ องช่ ว ยให้ ไ ด้ยิน (Hearing Aid) เครื่ อ งช่ ว ยการพู ด (Speech
Device) เครื่ องกระตุน้ หัวใจทุกชนิด
9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ การทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟั น
การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหิ นปูน การอุดฟัน หรื อการใส่ ฟันปลอม
10. การบริ การหรื อการผ่าตัด เกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกาไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
11. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิ ว ฝ้ า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลู กผม หรื อการรักษาเพื่อแก้ไขความ
บกพร่ องของร่ างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่ เป็ นการผ่าตัดตกแต่งที่ จาเป็ นต้องกระทาอันเป็ นผล
จากการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้อย่างเดิม
12. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผูเ้ อา
ประกันภัย
13. การปลูกฝี หรื อการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค ยกเว้นการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทาร้าย และ
วัคซี นป้ องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
14. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุ รา” นั้นในกรณี ที่ มี การตรวจเลื อดให้ถื อเกณฑ์ มี ระดับ แอลกอฮอล์ในเลื อดตั้งแต่ 150 มิ ลลิ กรั ม
เปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป
15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถ หรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ็ตสกีดว้ ย แข่งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชี วิต) ขณะกาลังขึ้น หรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ อง
ร่ อน
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
17. การบาดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่ มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนี
การจับกุม
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นเครื่ องบินที่มิได้จดทะเบียน เพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิ ชย์
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาเครื่ องบินใดๆ
20. การบาดเจ็บ ที่ เกิ ดขึ้ นขณะที่ ผูเ้ อาประกันภัยปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บ ตั ิ ก ารใน
สงคราม หรื อปราบปราม

แผน ประกันเดินทาง กรุ งไทยโดนใจ Business หน้า 9/18

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในต่ างประเทศ
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วย และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้เข้าพักรักษาตัวเป็ น
ผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ในต่างประเทศ เพื่ อรับการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้ต่อวันให้ตามจานวนวันที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมคิดค่า
ห้ องพัก ตามจานวนเงิ น เอาประกัน ภัย ต่ อ วัน และไม่ เกิ น จานวนวัน คุ ้ม ครองสู ง สุ ดตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ผูเ้ อาประกัน ภัยไม่ ส ามารถเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ช ดเชยรายได้ส าหรั บ ค่ าห้ องผูป้ ่ วยปกติ หรื อห้องผูป้ ่ วยหนัก
(ICU/CCU) ในวันใดวันหนึ่ งพร้ อมกันได้ และความคุ ม้ ครองอื่ นใดที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รับจากสวัสดิ การของรั ฐ หรื อ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งผูร้ ับประกันภัยรายอื่นไม่เป็ นเหตุให้เสี ยสิ ทธิ ในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออก
จากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
3. สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
4. สาเนาประวัติการตรวจรักษาพยาบาล
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บั งคั บเฉพาะข้ อตกลงคุ้ มครองผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ ารั กษาตั วในโรงพยาบาล
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย เท่านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย อันเกิ ดจาก
หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition)
2. การรักษาหรื อการแก้ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่กาเนิด
3. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อน หรื อเพื่ออนามัย การพักฟื้ น การตรวจสุ ขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วย
4. การรักษาโรค หรื อภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครี ยด วิกลจริ ต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทางพันธุ กรรม
5. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็ นการรักษาแผนปั จจุบนั รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่น การ
ฝังเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวด และการกดจุด (Chiropractic) เป็ นต้น
8. การบริ การหรื อการผ่าตัด เกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกาไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
9. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุ รา” นั้นในกรณี ที่ มี การตรวจเลื อดให้ถือเกณฑ์ มี ระดับ แอลกอฮอล์ในเลื อดตั้งแต่ 150 มิ ล ลิ ก รั ม
เปอร์ เซ็นต์ ขึ้นไป
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10. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถ หรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ็ตสกีดว้ ย แข่ง
สเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้น หรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ อง
ร่ อน
11. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
12. การบาดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่ มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนี
การจับกุม
13. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นเครื่ องบินที่มิได้จดทะเบียน เพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิ ชย์
14. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยกาลังขับขี่ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาเครื่ องบินใดๆ
15. การบาดเจ็บ ที่ เกิ ดขึ้ นขณะที่ ผูเ้ อาประกันภัยปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บ ตั ิ ก ารใน
สงคราม หรื อปราบปราม
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเคลือ่ นย้ ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุ กเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ งเกิดขึ้น
ในระหว่างการเดิ นทาง และจาเป็ นต้องเคลื่ อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจาเป็ นตามความเห็ น หรื อ
คาแนะนาของ Allianz Global Assistance เพื่อทาการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรื อเพื่อนาผูเ้ อาประ กันภัยกลับสู่
ประเทศไทย บริ ษทั จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่ Allianz Global Assistance เรี ยกเก็บกับบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่
เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ ายเพื่อการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ น หรื อการเคลื่อนย้ ายกลับ
ประเทศ เท่านั้น)
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดส่ งผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศไทย หรื อเคลื่อนย้ายไปรับการรักษายังประเทศอื่นๆ ซึ่ ง
ต้องเป็ นไปตามคาแนะนาทางการแพทย์ที่เหมาะสม โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเคลื่ อนย้ายผูเ้ อาประกันภัย หรื อ
ส่ งกลับสู่ ประเทศไทย หรื อส่ งไปรับการรักษาในกรณี ที่มีความจาเป็ นเท่านั้น และต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุ มของ Allianz
Global Assistance ที่ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั
2. หาก Allianz Global Assistance แนะนาว่าผูเ้ อาประกันภัยมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเดินทางต่อแต่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อ
โรงพยาบาล หรื อแพทย์ที่ทาการรักษามีความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะลด หรื อปฏิเสธค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิ ดการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นอย่างกะทันหัน
และไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่ งเกิ ดขึ้นในระหว่างการเดิ นทาง บริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทาศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็ นในการจัดการเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่าหี บศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสี ยชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพ
หรื ออัฐิของผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศ ที่ดาเนิ นการโดย Allianz Global Assistance ที่ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั และ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย กรณีผ้ เู อาประกันภัยเข้ าพักรั กษาตัวเป็ นผู้ป่วยใน
คาจากัดความเพิม่ เติม
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บุตร พี่ น้อง บิดา หรื อมารดา ของผูเ้ อาประกันภัย บิดา หรื อมารดาของคู่
สมรส หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
บรรลุนิติภาวะ
หมายถึง การมีอายุครบยีส่ ิ บ (20) ปี บริ บูรณ์
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ข ้อก าหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ การวินิจฉัยจากแพทย์ให้ เข้ารั บ การรั ก ษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ เป็ นระยะเวลาต่ อเนื่ องติ ดต่ อกัน
มากกว่า 5 วันขึ้ นไป อันเนื่ องมาจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย ที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มิได้ยกเว้น และอาการของผูเ้ อา
ประกันภัยนั้น ทาให้ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยได้ และไม่มีสมาชิกของครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยูด่ ว้ ย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บค่าเดิ นทางไปและกลับ โดยเครื่ องบิ นชั้นประหยัด ค่าเดิ นทางโดยรถไฟชั้นหนึ่ ง
หรื อค่าเดินทางทางเรื อ (ที่บริ ษทั สามารถจัดหาได้ในขณะนั้น) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งให้กบั สมาชิกของครอบครัว สู งสุ ด
จานวน 2 คน เพื่อการไปเยี่ยมผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ รวมถึงบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าที่พกั และค่าอาหาร
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง และจะจ่ายค่าทดแทนจนกว่าผูเ้ อาประกันภัย จะได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าสามารถเดิ นทาง
กลับประเทศไทยได้ สาหรับ 2 คน รวมกัน ไม่เกินวันละ 10,000 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 15 วัน
แต่ท้ งั นี้ ผเู ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผูเ้ อา
ประกันภัย กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน และข้อตกลงคุ ม้ ครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุ กเฉิ น หรื อการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ (ถ้ามี) พร้อมกันสาหรับเหตุการณ์เดียวกันได้
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. หนังสื อยืนยันจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมที่ ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารั บ การรั ก ษาว่า ไม่ มีส มาชิ ก ของ
ครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะ ของผูเ้ อาประกันภัยดูแลขณะที่ตอ้ งเข้ารับการรักษา
4. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามีเหตุ อนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
คาจากัดความเพิม่ เติม
บุคคลภายนอก

หมายถึง

บุ ค คลใดๆ นอกเหนื อ จากญาติ หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผูเ้ อาประกัน ภัย
บุ ค คลที่ อ ยู่ด้วยกัน กับ ผูเ้ อาประกัน ภัย ลู ก จ้างของผูเ้ อาประกัน ภัย ขณะอยู่ใ น
ระหว่างทางการที่จา้ ง และบุคคลผูร้ ่ วมเดินทางด้วยกับผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ข ้อก าหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย การประกันภัยนี้ ให้การคุ ม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ ซึ่ ง
เกิ ดขึ้ นในระหว่างการเดิ นทางตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนความ
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เสี ยหายที่ แท้จริ ง แต่ ไม่ เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ส าหรั บ ผลของความ
เสี ยหาย ดังต่อไปนี้
1. การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุของบุคคลภายนอก
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินโดยอุบตั ิเหตุของบุคคลภายนอก
3. จานวนเงินอันเกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนซึ่ งได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สาหรับ
3.1 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้ให้กบั ผูเ้ รี ยกร้อง
3.2 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก เท่ านั้น)
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงจ่าย หรื อยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หรื อบุคคลอื่นผูเ้ สี ยหาย หรื อการกระทาอันก่อให้เกิดการฟ้ องร้ อง หรื อต่อสู ้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นหนังสื อจาก
บริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษ ทั มี สิ ท ธิ เข้าดาเนิ นการต่ อสู ้ ค ดี และมี สิ ท ธิ ท าการประนี ป ระนอมในนามของผูเ้ อาประกัน ภัย ต่ อการ
เรี ยกร้องใดๆ
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามี เหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก เท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อที่เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. ความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ยหายต่ อชี วิต ร่ างกาย หรื อทรั พ ย์สิ นของบุ คคลใดๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องเป็ นญาติ ห รื อบุ คคลใน
ครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย บุคคลที่อยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูใ่ นระหว่างทางการ
ที่จา้ ง และบุคคลผูร้ ่ วมเดินทางด้วยกับผูเ้ อาประกันภัย
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของ หรื ออยูใ่ นการควบคุมดูแลตามกฎหมายของ
ผูเ้ อาประกันภัย
3. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายซึ่ งเกี่ยวข้องกับความรับผิดตามสัญญา
4. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากการมีกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ ครอบครอง หรื อการใช้ยานพาหนะทุกชนิ ด อาวุธปื น สัตว์
เลี้ยงหรื อสัตว์ในครอบครองของผูเ้ อาประกันภัย ญาติ และบุคคลในครอบครัว
5. ความรับผิดทางการค้าหรื อวิชาชีพ หรื อการงานของผูเ้ อาประกันภัย
6. ความรับผิดใดๆ ที่เกิ ดขึ้นจากคาพิพากษาหรื อขบวนการยุติธรรม ซึ่ งมิใช่ ศาลไทยหรื อที่เกิ ดขึ้ น หรื อสื บเนื่ องจากคา
พิพากษาของศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตดั สิ นนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การยกเลิกการเดินทาง
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ข ้อก าหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยถูกยกเลิกก่อนวันออกเดินทาง เพราะสาเหตุ
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วติ บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
เพราะอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ
2. การเสี ยชี วิต บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วย ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายถึ งแก่ชีวิตของบุตร บิดา มารดา หรื อคู่สมรสตาม
กฏหมายของผูเ้ อาประกันภัย
3. ผูข้ นส่ งประกาศยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
4. การประท้วง หรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. การที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับหมายเรี ยกให้เป็ นพยานที่ศาล หรื อได้รับหมายบังคับศาล
6. ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอย่างร้ายแรงของที่พกั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยจนไม่สามารถพักอาศัยได้ จากสาเหตุ
ไฟไหม้ หรื อภัยธรรมชาติ
บริ ษ ทั จะจ่ายค่ าทดแทนส าหรั บ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย ที่ เกี่ ยวเนื่ องโดยตรงกับ การยกเลิ กการเดิ นทาง
ดังกล่าว ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วน หรื อทั้งหมด เพื่อเป็ นค่ามัดจา หรื อจองล่วงหน้า สาหรับค่าเดินทาง หรื อ
ค่ าที่ พ กั ที่ ย งั ไม่ ได้ใช้บ ริ ก าร หรื อค่ าปรั บ ส าหรั บ การยกเลิ ก ทางเดิ น ทางดังกล่ าว ซึ่ งไม่ ส ามารถเรี ย กร้ องได้จากการ
ประกันภัยอื่ น หรื อจากแหล่ งอื่ นตามจานวนความเสี ยหายที่ แท้จริ ง แต่ไม่เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุยกเลิกการเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. เอกสารแสดงการยกเลิกการเดินทางของผูข้ นส่ ง หรื อหลักฐานแสดงสาเหตุของการยกเลิกการเดินทาง
4. เอกสารอื่นๆ ที่ บริ ษทั ร้ องขอตามความจาเป็ น เช่ น เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับค่ามัดจา หรื อจองล่ วงหน้า
สาหรับค่าเดินทาง หรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ หรื อค่าปรับสาหรับการยกเลิกทางเดินทาง (แล้วแต่กรณี )
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามี เหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง เท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครอง ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อที่เกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. การประท้วงหรื อนัดหยุดงานที่เกิดขึ้นก่อนการประกันภัย
2. สาเหตุใดๆ ที่ผเู ้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้
3. การรักษาอาการเรื้ อรัง สภาวะ หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เป็ นสภาพทางการแพทย์ที่เป็ นมาก่อนวันที่ทาประกันภัย รวมถึง
อาการ หรื อภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีข้ ึนภายหลังด้วย
4. การบริ การทางการแพทย์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้งบุตร ทาแท้ง
5. การรักษาโรคทางจิต หรื ออาการทางจิตทุกชนิด
6. โรคเอดส์ หรื อการเจ็บป่ วย หรื อการบาดเจ็บที่ผลการตรวจเลื อดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ที่
สัมพันธ์กบั เอดส์
7. โรคติดต่อ หรื อโรคระบาดใดๆ ที่ได้รับการประกาศโดยองค์การอนามัยโลก หรื อรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ว่า
กาลังอยูใ่ นช่วงการแพร่ ระบาดของโรค
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเดินทางล่าช้ าของเครื่องบิน
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ข ้อก าหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย หากกาหนดการเดินทางโดยเครื่ องบินของผูเ้ อาประกันภัย ต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดินทางตามปกติ นับจาก
เวลาที่ระบุไว้ในตารางการบินเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 ชัว่ โมงติดต่อกัน เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการเดิ นทาง
ความผิดพลาดของอุปกรณ์ การบิน หรื อการประท้วง หรื อการนัดหยุดงานของลูกจ้าง ผูป้ ระกอบการขนส่ งทางเครื่ องบิน
หรื อของท่าอากาศยาน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น อันเนื่องมาจากการล่าช้าที่เกินกว่า 6 ชัว่ โมงดังกล่าว ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ สาหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่ โมง
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุเดินทางล่าช้าของเครื่ องบิน โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. หลักฐานแสดงถึงการเดินทางล่าช้า หรื อเอกสารชี้แจงของผูข้ นส่ ง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามี เหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันเดินทาง
ความคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัย การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้ชาระไปสาหรับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหาร ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และ/หรื อค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมา จากการที่ผู้
เอาประกันภัยหากผูเ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกาหนด เนื่องจาก
1. การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่ามี เหตุจาเป็ นและสมควรที่ทา
ให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
2. การเสี ยชี วิต การบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งอยูใ่ นประเทศ
ไทย
3. สภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
4. การประท้วง หรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้ อโรคตามคาแนะนาของแพทย์
โดยความคุ ม้ ครองนี้ มี ผ ลบังคับ เฉพาะเมื่ อผูเ้ อาประกันภัย ได้เอาประกันภัยก่ อนการรั บ ทราบเหตุ การณ์ ใดๆ ซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดการลดจานวนวันเดินทางดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้ชาระ
ไป และการสู ญเสี ยค่าเดิ นทาง และ/หรื อค่าที่พกั ที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า ที่ยงั ไม่ได้ใช้ หรื อที่ผูเ้ อาประกันภัยต้องถูกริ บมัดจา
หลังจากเริ่ มต้นการเดินทาง ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางเนื่ องจากถูกกักด่านกักกัน
เชื้อโรคตามคาแนะนาของแพทย์ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง สู งสุ ดไม่เกิน ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
แต่ท้ งั นี้ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้ องค่าทดแทนในข้อตกลงคุ ม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจานวนวัน
เดินทาง และข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง พร้อมกัน สาหรับเหตุการณ์เดียวกันได้
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การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุลดจานวนวันเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. เอกสารแสดงสาเหตุการลดจานวนวันเดินทาง เช่น เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตัว๋ โดยสาร และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ ง อันเนื่องมาจากการลดจานวนวันเดินทาง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามี เหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันเดินทาง เท่านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อที่เกิดจากสาเหตุ ต่อไปนี้
1. การประท้วงหรื อการนัดหยุดงานที่เกิดขึ้นก่อนการประกันภัย
2. สาเหตุใดๆ ที่ผเู ้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้
3. การรักษาอาการเรื้ อรัง สภาวะ หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ที่ เป็ นสภาพที่ เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย รวมถึ งอาการ หรื อ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีข้ ึนภายหลังด้วย
4. การบริ การทางการแพทย์ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้งบุตร ทาแท้ง
5. การรักษาโรคทางจิต หรื ออาการทางจิตทุกชนิด
6. โรคเอดส์ หรื อการเจ็บป่ วย หรื อการบาดเจ็บที่ผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ที่
สัมพันธ์กบั โรคเอดส์
เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากการเสี ยชี วติ ของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ข ้อก าหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย โดยความคุม้ ครองนี้ มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆหากผู้
เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากการเสี ยชีวติ ของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งอยูใ่ น
ประเทศไทย ตามที่ได้รับความคุม้ ครองจากข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจานวนวันเดินทาง บริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนสาหรับค่าเดินทางเพิ่มเติม โดยเครื่ องบินชั้นประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นหนึ่ ง หรื อค่าเดินทางทางเรื อ (ที่บริ ษทั
สามารถจัดหาได้ในขณะนั้น) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของผูเ้ อาประกันภัย)
3. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น เช่น เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทาง เป็ นต้น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามีเหตุ อนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยการเดินทางไปรับผู้เยาว์ กลับประเทศไทย
คาจากัดความเพิม่ เติม
สมาชิกของครอบครัว

หมายถึง

คู่สมรส บุตร พี่ น้อง บิดา หรื อมารดา ของผูเ้ อาประกันภัย บิดา หรื อมารดาของคู่
สมรส หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ความคุ้มครอง
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ ภายใต้ข ้อก าหนดของเงื่ อนไขผลประโยชน์ ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกัน ภัย หากผูเ้ อาประกัน ภัย เสี ยชี วิต หรื อการถู ก ส่ งตัวกลับ ประเทศไทย ตามที่ ได้รับ ความคุ ้ม ครองจากข้อตกลง
คุม้ ครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นหรื อการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ หรื อการส่ งศพหรื ออัฐิกลับประเทศ
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าเดิ นทางไปและกลับ โดยเครื่ องบินชั้นประหยัด ค่าเดิ นทางโดยรถไฟชั้นหนึ่ ง หรื อค่า
เดิ น ทางทางเรื อ (ที่ บ ริ ษ ัท สามารถจัดหาได้ในขณะนั้น ) ตามค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง หรื อสู ง สุ ดไม่ เกิ น จานวนเงิ น เอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า ให้กบั สมาชิกของครอบครัว สู งสุ ด จานวน
1 คน เพื่อการไปรับผูเ้ ยาว์ที่อายุไม่เกิ น 20 ปี บริ บูรณ์ ของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งเดินทางไปพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย และต้องอยู่
คนเดียวโดยไม่มีผดู ้ ูแล กลับประเทศไทย
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น เช่น เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทาง เป็ นต้น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามีเหตุ อนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การพลาดการต่ อเทีย่ วบิน
คาจากัดความเพิม่ เติม
เทีย่ วบินก่อนหน้ า

หมายถึง

เทีย่ วบินต่ อ

หมายถึง

เที่ยวบินของสายการบินพาณิ ชย์ที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสาร มาจากประเทศต้นทาง
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เที่ยวบินตามตารางการบินของสายการบินพาณิ ชย์ที่ผูเ้ อาประกันภัยได้จองไว้ เพื่อ
โดยสารต่ อ ไปยัง จุ ด หมายปลายทาง หลัง จากที่ เดิ น ทางมายัง จุ ด เปลี่ ย นถ่ า ย
เครื่ องบินโดยเที่ยวบินก่อนหน้าของสายการบินพาณิ ชย์

ความคุ้มครอง
ขณะกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับภายใต้ขอ้ กาหนดเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย ใน
กรณี ผเู ้ อาประกันภัยพลาดการต่อเที่ ยวบิ น ณ จุดเปลี่ ยนถ่ ายเครื่ องบิ น เนื่ องจากการมาถึ งล่ าช้าของสายการบิ นพาณิ ชย์
เที่ยวบินก่อนหน้า และไม่มีเที่ยวบินอื่นของสายการบินพาณิ ชย์ใดๆ ที่สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในเวลาอย่างน้อย 6
ชัว่ โมง นับแต่เวลาที่เที่ยวบินของสายการบินพาณิ ชย์ที่เดินทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายเครื่ องบินมาถึง บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน
เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท ต่อการล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่ โมง โดยจ่ายสู งสุ ดไม่เกิ น ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สาหรับผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน
โดยบริ ษทั จะชดใช้ให้ผเู ้ อาประกันภัย ในกรณี ที่การมาถึงล่าช้าของสายการบินพาณิ ชย์เที่ยวบินก่อนหน้าเป็ นผลมาจาก
สาเหตุ หรื อเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
1. สภาพอากาศไม่อานวย ณ จุดเปลี่ยนถ่ายลาเครื่ องบิน หรื อ ณ ต้นทางของเที่ยวบินก่อนหน้า
2. กรณี เที่ยวบินก่อนหน้าเกิดอุบตั ิเหตุ
3. ระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์การบิน และ/ หรื อเครื่ องยนต์ของเครื่ องบินเที่ยวบินก่อนหน้า เกิดการขัดข้อง
แผน ประกันเดินทาง กรุ งไทยโดนใจ Business หน้า 17/18

การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุการพลาดการต่อเที่ยวบินเครื่ องบิน โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. หลักฐานแสดงถึงการพลาดการต่อเที่ยวบิน หรื อเอกสารชี้แจงของผูข้ นส่ ง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามี เหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ การพลาดการต่ อเทีย่ วบิน เท่านั้น)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ ไม่คุม้ ครอง ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย อันเกิ ดจาก หรื อสื บเนื่ องจากสาเหตุ
หรื อเกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. ความล่ าช้าที่ เกิ ดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบรายละเอี ยดตารางเวลาของเที่ ยวบิ น ก่ อนการเดิ นทางของผูเ้ อา
ประกันภัยเอง ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้รายงานตัวกับสายการบินพาณิ ชย์ภายในเวลาที่กาหนด
2. ความล่าช้านั้นเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของสายการบินพาณิ ชย์ซ่ ึ งเกิดก่อน หรื อกาลัง
ดาเนินอยูข่ ณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขอเอาประกันภัยการเดินทาง
3. การล่าช้าที่เกิ ดจากการยกเลิกบริ การของสายการบินพาณิ ชย์โดยคาสั่ง หรื อคาแนะนาจากรัฐบาลของประเทศใดๆ หรื อ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
4. กรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ส ามารถเดิ นทางได้ หรื อไม่สมควรจะเดิ นทางต่อไปสาหรั บการเดิ นทางนั้น เนื่ องจากการ
เจ็บป่ วย ซึ่งรับรองโดยแพทย์ผมู้ ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมาย
5. การที่ผเู ้ อาประกันภัยยกเลิกกาหนดการเดินทางโดยความสมัครใจ
6. ระยะเวลาตามตารางเวลาบินระหว่างสายการบินพาณิ ชย์เที่ยวบินก่อนหน้า และสายการบินพาณิ ชย์เที่ยวบินต่อห่ างกัน
น้อยกว่า 3 ชัว่ โมง
7. กรณี ที่การต่อเครื่ องบินของเที่ยวบินต่อไม่ได้เกิดขึ้น ณ สนามบินเดียวกันกับที่เที่ยวบินของสายการบินพาณิ ชย์เที่ยวบิน
ก่อนหน้ามาถึง
8. ความล่าช้านั้นเกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสาเหตุต่อเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเหล่านั้น
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