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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั THE SCHEDULE 

รหัสบริษัท     
Company Code 

การประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ                                                                   

International Travel Insurance 

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขที่ : 
Policy No. 

ประเภท  Type        รำยปี        รำยเที่ยว                      
1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย : ช่ือและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address 
 

2. ผู้เอำประกนัภัย : ช่ือและที่อยู่  The Insured : Name and Address                                      เลขประจ ำตัวประชำชน/ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว/หนังสอืเดินทำง : 

ID No./Alien certificate/Passport No. 

อำยุ : Age 
3. ผู้รับประโยชน์ :  ช่ือและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address 
 

ควำมสมัพันธก์บัผู้เอำประกนัภัย :  
Relationship to the Insured 

4. เส้นทำงกำรเดินทำง : 

    Journey  
5. ระยะเวลำประกนัภัย :                               วัน       เร่ิมต้นวันที่                              เวลำ                   น.           สิ้นสดุวันที่                               เวลำ 16.30 น.                                

    Period of Insurance                               days       From                                      at                     hours           To                                      at 16.30  hours  

6. จ ำนวนจ ำกดัควำมรับผิด : กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีให้กำรคุ้มครองเฉพำะผลของกำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยในข้อที่มีจ ำนวนเงินเอำประกนัภัยระบุไว้เท่ำน้ัน 

    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated. 
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสำรแนบท้ำย 

Insuring Agreement / Endorsement 

จ ำนวนเงินเอำประกันภัย(บำท) 

Sum Insured (Baht) 

ควำมรับผิดส่วนแรก (บำท หรือ วัน) 

Deductible (Baht) 

เบี้ยประกนัภัย (บำท) 

Premium (Baht) 

1. กำรรักษำพยำบำล 

    Medical Expenses 

2. กำรประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

   Accidental Death/Permanent Disability 

3. กำรเคล่ือนย้ำยเพ่ือกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคล่ือนย้ำยกลับประเทศ 

   Medical Assistance/ Repatriation  

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐักลับประเทศ           

    Repatriation in case of Death and Funeral Expenses 
 

 

 

   

 

                                                                                                                               เบี้ยประกนัภัยส ำหรับภัยเพ่ิม Additional Premium 
  

                                                                                                                               ส่วนลดเบี้ยประกนัภัย Premium discount   
  

                                                                                                                               เบี้ยประกนัภัยสทุธ ิNet Premium 
 

                                                                                                                               ภำษี  Tax  
   

                                                                                                                                           อำกร Stamps 
                                                                                                              

                                                                                                                                           เบี้ยประกนัภัยรวม Total Premium 

 

 

 

 

 

 

                    
 

  ตวัแทน Agent                          นายหนา้ Broker                                             ใบอนุญาตเลขท่ี License No.                                                                                                                                                                                                                                        
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กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ 

International Travel Insurance (ITI) 

 

  โดยกำรเช่ือถือข้อแถลงในใบค ำขอเอำประกนัภัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี 

และเพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภัยที่ผู้เอำประกนัภัยต้องช ำระภำยใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขทั่วไป ข้อตกลง

คุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย บริษัทให้สญัญำกบัผู้เอำประกนัภัยดังต่อไปนี้  

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 

  ถ้อยค ำและค ำบรรยำยซ่ึงมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดกต็ำมของกรมธรรม์ประกนัภัยจะ

ถือเป็นควำมหมำยเดียวกนัทั้งหมด ไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดกต็ำม เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นใน

กรมธรรม์ประกนัภัย 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย ตำรำงผลประโยชน์ เง่ือนไข 

ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก ำหนด เอกสำรแนบท้ำย 

ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์

ประกนัภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญำประกนัภัย 

1.2 บริษทั หมำยถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมำยถึง บุคคลที่ระบุช่ือเป็นผู้เอำประกนัภัยในตำรำงกรมธรรม์

ประกนัภัยน้ี และ/หรือเอกสำรแนบซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับ

ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี 

1.4 อุบติัเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกดิข้ึนอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอก

ร่ำงกำยและท ำให้เกดิผลที่ผู้เอำประกนัภัยมิได้เจตนำ 

หรือมุ่งหวัง  

1.5 การบาดเจ็บ หมำยถึง กำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำย อนัเป็นผลโดยตรงจำกอุบัติเหตุ 

ซ่ึงเกดิขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอสิระจำกเหตุอื่น 

1.6 การเจ็บป่วย หมำยถึง อำกำร ควำมผิดปกติ กำรป่วยไข้หรือกำรติดโรคที่เกดิ

ขึ้นกบัผู้เอำประกนัภัย 

1.7 ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมำยถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำน

ใดๆ ในอำชีพประจ ำ และอำชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิง

ตลอดไป 

1.8 ความสูญเสีย หรือ 

ความเสียหายใดๆ 

หมำยถึง กำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยของผู้เอำประกนัภัยโดยอุบัติเหตุ

และท ำให้ผู้เอำประกนัภัยเสียชีวิต สญูเสยีอวัยวะ สำยตำ 

ทุพพลภำพ หรือได้รับบำดเจบ็ 

1.9 

 

ความรบัผดิส่วนแรก หมำยถึง ควำมเสียหำยส่วนแรกที่ผู้เอำประกนัภัยจะต้อง 

รับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
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1.10 แพทย ์ หมำยถึง ผู้ที่ส ำเรจ็กำรศึกษำได้รับปริญญำแพทย์ศำสตร์บัณฑติ  

ได้ขึ้นทะเบียนอย่ำงถูกต้องจำกแพทยสภำ และได้รับ

อนุญำตให้ประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรมในท้องถิ่นที่

ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ หรือทำงด้ำนศัลยกรรม 

1.11 พยาบาล หมำยถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลตำม

กฎหมำย 

1.12 ผูป่้วยใน หมำยถึง ผู้ที่จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรือ

สถำนพยำบำลเวชกรรม ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน 

โดยได้รับกำรวินิจฉัยและค ำแนะน ำจำกแพทย์ตำมข้อบ่งช้ี  

ซ่ึงเป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทย์  และในระยะเวลำที่

เหมำะสมส ำหรับกำรรักษำกำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย

น้ันๆ   

1.13 ผูป่้วยนอก หมำยถึง ผู้ที่รับบริกำรอนัเน่ืองจำกกำรรักษำพยำบำลในแผนก 

ผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษำฉุกเฉินของโรงพยำบำล 

หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงไม่มีควำม

จ ำเป็นตำมข้อวินิจฉัยและข้อบ่งช้ีที่เป็นมำตรฐำนทำง

กำรแพทย์ในกำรเข้ำรักษำเป็นผู้ป่วยใน 

1.14   โรงพยาบาล หมำยถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริกำรทำงกำรแพทย์ 

โดยสำมำรถรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนและมีองค์ประกอบ

ทำงด้ำนสถำนที่มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่

เพียงพอตลอดจนกำรจัดกำรให้บริกำรที่ครบถ้วน 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงมีห้องส ำหรับกำรผ่ำตัดใหญ่และได้รับ

อนุญำตให้จดทะเบียนด ำเนินกำรเป็นโรงพยำบำลตำม

กฎหมำยสถำนพยำบำลของอำณำเขตน้ันๆ 

1.15   สถานพยาบาลเวชกรรม หมำยถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริกำรทำงกำรแพทย์ 

โดยสำมำรถรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนและได้รับอนุญำตให้ 

จดทะเบียนด ำเนินกำรเป็นสถำนพยำบำลเวชกรรมตำม

กฎหมำยของอำณำเขตน้ันๆ        

1.16 คลินกิ หมำยถึง สถำนพยำบำลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 

ด ำเนินกำรโดยแพทย์ท ำกำรรักษำพยำบำล ตรวจ

วินิจฉัยโรค และไม่สำมำรถรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนได้ 

1.17 

 

 

มาตรฐานทางการแพทย ์ หมำยถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทำงปฏบัิติทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบัน

ที่เป็นสำกล และน ำมำซ่ึงแผนกำรรักษำที่เหมำะสมกบั

ผู้ป่วยตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์และสอดคล้องกบั
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ข้อสรุปจำกประวัติกำรบำดเจบ็ กำรเจบ็ป่วย  

กำรตรวจพบ ผลกำรชันสตูร หรืออื่นๆ (ถ้ำมี) 

1.18 ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นและ

สมควร 
หมำยถึง ค่ำรักษำพยำบำล และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่ควรจะเป็น  

เม่ือเทยีบกบักำรให้บริกำรที่โรงพยำบำล หรือ

สถำนพยำบำลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเกบ็กบัผู้ป่วย

ทั่วไปของโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือ

คลินิก ซ่ึงผู้เอำประกนัภัยเข้ำรับกำรรักษำนั้น   

1.19 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมำยถึง กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ ที่มีเง่ือนไข ดังน้ี 

(1) ต้องสอดคล้องกบักำรวินิจฉัย และกำรรักษำตำม

ภำวะกำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยของผู้รับบริกำร 

(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทำงกำรแพทย์อย่ำงชัดเจนตำม

มำตรฐำนเวชปฏบัิติปัจจุบัน 

(3) ต้องมิใช่เพ่ือควำมสะดวกของผู้รับบริกำร หรือของ

ครอบครัวผู้รับบริกำร หรือของผู้ให้บริกำรรักษำพยำบำล

เพียงฝ่ำยเดียว และ 

(4) ต้องเป็นกำรบริกำรรักษำพยำบำลตำมมำตรฐำน 

กำรดูแลผู้ป่วยที่เหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็นของ 

ภำวะกำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วยของผู้รับบริกำรน้ันๆ 

1.20 สภาพทีเ่ป็นมาก่อน 

การเอาประกนัภยั 

หมำยถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อำกำร หรือ ควำมผิดปกติ

ที่เกดิข้ึนกบัผู้เอำประกนัภัยภำยใน 24 เดือนก่อนวันที่

ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีจะมีผลบังคับ  

ซ่ึงมีนัยส ำคัญเพียงพอที่ท  ำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหำกำร

วินิจฉัยดูแลหรือรักษำ หรือท ำให้แพทย์พึงให้กำรวินิจฉัย 

ดูแล หรือรักษำ 

1.21 เอดส ์(AIDS) หมำยถึง ภมูิคุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) ซ่ึงเกิดจำกกำรติดเช้ือไวรัสเอดสแ์ละให้

หมำยควำมรวมถึงกำรติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกำส เน้ืองอก

ร้ำยแรง (Malignant Neoplasm) หรือกำรติดโรค หรือ 

กำรเจบ็ป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลกำรตรวจเลือดแสดงเป็น

เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus) กำรติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกำส ให้รวมถึง แต่ไม่

จ ำกดัเฉพำะเช้ือที่ท  ำให้เกดิโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ 

(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือที่ท  ำให้เกดิโรค

ล ำไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism Or Chronic 
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Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือรำที่

แพร่กระจำยอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) 

เน้ืองอกร้ำยแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่

จ ำกดัเฉพำะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซล

น ำ้เหลืองที่ระบบศูนย์ประสำทส่วนกลำง (Central 

Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ำยแรง

อื่นๆ ซ่ึงเป็นที่รู้จักในปัจจุบันน้ีว่ำเป็นอำกำรของ

ภมูิคุ้มกนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสำเหตุที่ท  ำให้คนที่เป็นเสียชีวิต

อย่ำงกระทนัหัน เจบ็ป่วย หรือทุพพลภำพ โรคภมูิคุ้มกนั

บกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human 

Immuno Deficiency Virus) โรคที่ท  ำให้เย่ือสมองเสื่อม 

(Encephalopathy Dementia) และกำรระบำดของเช้ือ

ไวรัส 

1.22 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมำยถึง ระยะเวลำหน่ึงปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกนัภัยมี 

ผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกนัภัย 

ปีต่อๆ ไป 

1.23 การก่อการรา้ย หมำยถึง กำรกระท ำซ่ึงใช้ก ำลังหรือควำมรุนแรง และ/หรือมีกำร

ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำ

เพียงล ำพัง กำรกระท ำกำรแทน หรือที่เกี่ยวเน่ืองกบั

องค์กรใด หรือรัฐบำลใด ซ่ึงกระท ำเพ่ือผลทำงกำรเมือง 

ศำสนำ ลัทธนิิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ำยคลึงกนั รวมทั้ง

เพ่ือต้องกำรส่งผลให้รัฐบำลและ/หรือสำธำรณชน หรือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสำธำรณชนตกอยู่ในภำวะตื่นตระหนก

หวำดกลัว 

หมวดที ่2 เงือ่นไข และขอ้ก าหนดทัว่ไป 

2.1 สญัญาประกนัภยั 

สญัญำประกนัภัยน้ีเกดิข้ึนจำกกำรที่บริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้เอำประกนัภัยในใบค ำขอเอำ

ประกนัภัย และข้อแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ที่ผู้เอำประกนัภัยลงลำยมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐำนในกำรตกลง 

รับประกนัภัยตำมสญัญำ บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีไว้ให้ 

 

 

 



 -6- 

ในกรณีที่ผู้เอำประกนัภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อควำมอนัเป็นเทจ็ในข้อแถลงตำมวรรคหน่ึง หรือ

รู้อยู่แล้วในข้อควำมจริงใดแต่ปกปิดข้อควำมจริงน้ันไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททรำบ ซ่ึงถ้ำบริษัททรำบข้อควำมจริง

น้ันๆ อำจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบ้ียประกนัภัยสงูขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท ำสญัญำ สญัญำประกนัภัยน้ีจะตกเป็น

โมฆียะ ตำมมำตรำ 865 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทมีสิทธบิอกล้ำงสญัญำได้  

บริษัทจะไม่ปฏเิสธควำมรับผิดโดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนือจำกที่ผู้เอำประกนัภัยได้แถลงไว้ใน

เอกสำรตำมวรรคหน่ึง 

2.2 ความสมบูรณแ์ห่งสญัญาและการเปลีย่นแปลงขอ้ความในสญัญาประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสำรแนบท้ำย ประกอบกนัเป็นสญัญำ

ประกนัภัย กำรเปล่ียนแปลงข้อควำมใดๆ ในสญัญำจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและได้บันทกึไว้ใน

กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี หรือในเอกสำรแนบท้ำยแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ระยะเวลำกำรเดินทำงแต่ละคร้ังของผู้เอำประกนัภัยซ่ึงเร่ิมต้นและสิ้นสดุภำยในระยะเวลำ

ประกนัภัย  

2.3.1 ในกรณีที่เป็นควำมคุ้มครองแบบรำยเที่ยว (Single Trip) ควำมคุ้มครองให้เร่ิมต้นก่อน 

ผู้เอำประกนัภัยเดินทำงออกจำกประเทศไทย 2 ช่ัวโมงและด ำเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทั่งผู้เอำประกนัภัยเดินทำง

กลับถึงที่อยู่อำศัยภำยในประเทศไทย หรือภำยใน 2 ช่ัวโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุด

ระยะเวลำประกนัภัย แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีกำรระบุไว้เป็นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์

ประกนัภัยน้ี) 

2.3.2 ในกรณีที่เป็นควำมคุ้มครองแบบรำยปี (Annual Trip) เพ่ือคุ้มครองกำรเดินทำงหลำยคร้ัง 

โดยให้มีระยะเวลำคุ้มครองในแต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัข้อ 2.3.1 และระยะเวลำกำรเดินทำงแต่ละคร้ังสูงสุด 

ไม่เกนิ ..... วัน   

หำกผู้เอำประกนัภัยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ในช่วงระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับ 

และจ ำเป็นต้องรับกำรรักษำอย่ำงต่อเน่ืองในฐำนะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีจะขยำยควำมคุ้มครองไป

จนกระทั่งผู้เอำประกนัภัยออกจำกโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม  

2.4 การแจง้และการเรียกรอ้ง    

ผู้เอำประกนัภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัท

ทรำบถึงกำรบำดเจบ็ หรือกำรเจบ็ป่วยโดยไม่ชักช้ำ ในกรณีที่มีกำรเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททรำบทนัท ีเว้นแต่จะ

พิสจูน์ได้ว่ำมีเหตุจ ำเป็นอนัสมควรจึงไม่อำจแจ้งให้บริษัททรำบในทนัทไีด้ แต่ได้แจ้งโดยเรว็ที่สดุเทำ่ที่จะกระท ำได้

แล้ว 

2.5 การเรียกรอ้งและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลผู้เอำประกนัภัยจะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่

บริษัทภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ออกจำกโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่ำใช้จ่ำยของ

ผู้เอำประกนัภัย 
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2.5.1.1 แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสนิไหมทดแทนที่ก  ำหนดโดยบริษัท 

2.5.1.2 ใบรำยงำนแพทย์ที่ระบุอำกำรส ำคัญ ผลกำรวินิจฉัย และกำรรักษำ 

2.5.1.3 ใบเสรจ็รับเงินต้นฉบับที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย หรือใบสรุปปิดหน้ำงบกบั 

ใบเสรจ็รับเงิน 

2.5.1.4 ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของผู้เอำประกนัภัย 

ใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต้องเป็นใบเสรจ็รับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับ

ใบเสรจ็ที่รับรองยอดเงินที่จ่ำยไป เพ่ือให้ผู้เอำประกนัภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขำดจำกผู้รับประกนัภัยรำยอื่น แต่หำกผู้

เอำประกนัภัยได้รับกำรชดใช้จำกสวัสดิกำรของรัฐ หรือสวัสดิกำรอื่นใด หรือจำกกำรประกนัภัยอื่นมำแล้ว 

ให้ผู้เอำประกนัภัยส่งส ำเนำใบเสรจ็ที่มีกำรรับรองยอดเงินที่จ่ำยจำกสวัสดิกำรของรัฐ หรือหน่วยงำนอื่นเพ่ือ

เรียกร้องส่วนที่ขำดจำกบริษัท 

2.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือกำรสญูเสียอวัยวะเนื่องมำจำก

อุบัติเหตุ   

ผู้เอำประกนัภัย จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่แพทย์ลง

ควำมเหน็ว่ำทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือสญูเสียอวัยวะโดยค่ำใช้จ่ำยของผู้เอำประกนัภัย 

2.5.2.1 แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสนิไหมทดแทนที่ก  ำหนดโดยบริษัท 

2.5.2.2 ใบรำยงำนแพทย์ที่ยืนยันกำรทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงหรือสญูเสยีอวัยวะ 

2.5.2.3 ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของผู้เอำประกนัภัย  

2.5.3 กรณีเรียกร้องค่ำทดแทนเน่ืองจำกเสียชีวิต 

ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ 

ผู้เอำประกนัภัยเสยีชีวิต โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับประโยชน์ 

2.5.3.1 แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสนิไหมทดแทนที่ก  ำหนดโดยบริษัท 

2.5.3.2 ใบมรณบัตร 

2.5.3.3 ส ำเนำรำยงำนชันสูตรพลิกศพ 

2.5.3.4 ส ำเนำบันทกึประจ ำวันของต ำรวจ  

2.5.3.5 ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนประทบั “ตำย”  

ของผู้เอำประกนัภัย 

2.5.3.6 ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของผู้เอำประกนัภัย หรือหลักฐำนกำรเดินทำง 

2.5.3.7 ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับประโยชน์  

กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ท ำให้สทิธใินกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เหน็

ได้ว่ำมีเหตุอนัสมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด แต่ได้ส่งโดยเรว็ที่สดุเทำ่ที่จะ

กระท ำได้แล้ว 
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2.6 การตรวจทางการแพทย ์

  บริษัทมีสิทธติรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำประกนัภัยเทำ่ที่

จ ำเป็นกบักำรประกนัภัยน้ี และมีสิทธิท ำกำรชันสตูรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำย 

โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

2.7 การจ่ายค่าทดแทน 

บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทน ภำยใน 20 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐำนแสดงควำมสญูเสยีหรือ

เสยีหำยที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่ำทดแทนส ำหรับกำรเสยีชีวิต บริษัทจะจ่ำยให้แก่ผู้รับประโยชน์  

ส่วนค่ำทดแทนอย่ำงอื่นจะจ่ำยให้แก่ผู้เอำประกนัภัย  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำกำรเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้ตำมกรมธรรม์ประกนัภัยดังกล่ำว

ข้ำงต้นไม่เป็นไปตำมข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภัย ระยะเวลำที่ก  ำหนดไว้อำจขยำยออกไปอกีได้ตำม

ควำมจ ำเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกนิ  90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว  

หำกบริษัทไม่อำจจ่ำยค่ำทดแทนให้แล้วเสรจ็ ภำยในก ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจะรับผิด

ชดใช้ดอกเบี้ ยให้อกีในอตัรำร้อยละ 12 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำย ทั้งน้ีนับแต่วันที่ครบก ำหนดช ำระ 

หำกกำรรักษำพยำบำลได้เกดิขึ้นในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือคลินิก 

นอกประเทศไทย บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์โดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ในวันที่ที่ระบุไว้ใน

ใบเสรจ็รับเงินค่ำรักษำพยำบำล 

2.8 การช าระเบี้ ยประกนัภยัและการคืนเบี้ ยประกนัภยั 

2.8.1 ผู้เอำประกนัภัย ต้องช ำระเบี้ ยประกนัภัยทนัที หรือก่อนควำมคุ้มครองจะเร่ิมต้น 

2.8.2 ในกรณีที่เป็นควำมคุ้มครองแบบรำยเที่ยว (Single Trip) กำรยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย

หลังจำกบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกนัภัยแล้วจะไม่มีกำรคืนเบ้ียประกนัภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอำประกนัภัยไม่ได้

รับอนุมัติวีซ่ำ (VISA) โดยมหีลักฐำนยืนยันจำกสถำนฑูตและผู้เอำประกนัภัยต้องแจ้งให้บริษัททรำบก่อนวันเร่ิม

คุ้มครอง 

2.8.3 ในกรณีที่เป็นควำมคุ้มครองแบบรำยปี (Annual Trip) ผู้เอำประกนัภัย หรือบริษัท 

ต่ำงสำมำรถใช้สทิธใินกำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ ดังน้ี 

2.8.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ด้วยกำรส่งหนังสอืบอกกล่ำว

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอำประกนัภัยตำมที่อยู่คร้ังสดุท้ำยที่แจ้งให้บริษัท

ทรำบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ ยประกนัภัยให้แก่ผู้เอำประกนัภัย โดยหักเบ้ียประกนัภัยส ำหรับระยะเวลำที่

กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับแล้วออกตำมส่วน 

2.8.3.2 ผู้เอำประกนัภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ โดยกำรแจ้งให้บริษัท

ทรำบเป็นหนังสอื และมีสทิธิได้รับเบ้ียประกนัภัยคืน หลังจำกหักเบ้ียประกนัภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์

ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมำแล้วออกตำมอตัรำเบ้ียประกนัภัยระยะสั้นตำมตำรำงที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี  
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ตารางอตัราเบี้ ยประกนัภยัระยะสั้น 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 

รอ้ยละของ 

เบี้ ยประกนัภยัเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 
 

กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยตำมเง่ือนไขในข้อน้ี ไม่ว่ำจะกระท ำโดยฝ่ำยใดกต็ำมต้องเป็นกำร

บอกเลิกทั้งฉบับเทำ่นั้น ไม่สำมำรถเลือกยกเลิกควำมคุ้มครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหว่ำงปีกรมธรรม์ประกนัภัย

ได้  

2.9 การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี ระหว่ำง

ผู้มีสิทธเิรียกร้องตำมกรมธรรม์ประกนัภัยกบับริษัท และหำกผู้มีสทิธิเรียกร้องประสงค์ และเหน็ควรยุติ 

ข้อพิพำทน้ันโดยวิธกีำรอนุญำโตตุลำกำร บริษัทตกลงยินยอมและให้ท ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร 

ตำมข้อบังคับกรมกำรประกนัภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร 

2.9 เงือ่นไขบงัคบัก่อน 

บริษัทอำจจะไม่รับผิดชดใช้ค่ำทดแทนตำมกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี เว้นแต่ผู้เอำประกนัภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี ได้ปฏบัิติถูกต้องครบถ้วนตำมสญัญำประกนัภัยและ
เง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
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หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

กำรประกนัภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกำรบำดเจบ็ ควำมสญูเสยี หรือควำมเสยีหำย 

อนัเกดิจำกหรือสบืเน่ืองจำกสำเหตุ หรือที่เกดิข้ึนในเวลำ ดังต่อไปน้ี 

3.1 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 

3.2 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำย

สงครำม ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่กต็ำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแขง็ข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล 

กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏวัิติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆซ่ึงจะ

เป็นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก 

3.3 กำรก่อกำรร้ำย 

3.4 กำรแผ่รังส ีหรือกำรแพร่กมัมันตภำพรังสจีำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ 

อนัเนื่องมำจำกกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธใีดๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซ่ึง

ด ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.5 กำรระเบิดของกมัมันตภำพรังส ีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนัตรำยอื่นใดที่

อำจเกดิกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได้ 

3.6 ขณะที่ผู้เอำประกนัภัยปฏบัิติหน้ำที่เป็น ทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และเข้ำปฏบัิติกำรใน

สงครำม หรือปรำบปรำม 

3.7 ขณะที่เกดิข้ึน ณ ประเทศหรืออำณำเขตที่ยกเว้นควำมคุ้มครองตำมที่ระบุไว้ใน

เอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี) 

3.8 ขณะที่เกดิข้ึนบริเวณแท่นขุดเจำะน ำ้มัน หรือเหมืองใต้ดิน 

หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก ำหนด เง่ือนไขทั่วไป และเอกสำรแนบท้ำย

แห่งกรมธรรม์ประกนัภัย และเพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภัยที่ผู้เอำประกนัภัยต้องช ำระ บริษัทตกลงจะให้

ควำมคุ้มครอง ดังต่อไปนี้  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล 

ความคุม้ครอง 

ขณะที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับ ภำยใต้ข้อก ำหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง

ของกรมธรรม์ประกนัภัย หำกผู้เอำประกนัภัยได้รับบำดเจบ็จำกอุบัติเหตุ หรือเจบ็ป่วยที่เกดิข้ึนอย่ำงกระทนัหัน

และไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเดินทำง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับกำรรักษำพยำบำล ไม่ว่ำจะ

ในฐำนะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและสมควรซ่ึงเกดิข้ึนจำกกำร

รักษำพยำบำลตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ ตำมจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยจริง แต่ไม่เกนิ

จ ำนวนเงินเอำประกนัภัยตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย   

ทั้งน้ี หำกผู้เอำประกนัภัยมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรติดตำมผลกำรรักษำต่อเน่ืองในประเทศไทย

หลังจำกที่กลับจำกกำรเดินทำง กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลจะต้องกระท ำภำยใน 12 ช่ัวโมงหลังจำกมำถึงประเทศ

ไทย และจ ำนวนเงินสงูสุดที่บริษัทจะชดใช้ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่เกดิข้ึนในประเทศไทยน้ีไม่เกนิร้อยละ10 ของ

จ ำนวนเงินเอำประกนัภัย หรือไม่เกนิ 7 วัน แล้วแต่จ ำนวนเงินใดจะน้อยกว่ำ อย่ำงไรกต็ำม เง่ือนไขในวรรคน้ีจะไม่

น ำมำใช้ในกรณีที่ผู้เอำประกนัภัยได้รับอุบัติเหตุและจ ำเป็นต้องเคล่ือนย้ำยมำที่ประเทศไทยเพ่ือกำรรักษำพยำบำล

ฉุกเฉินตำมข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเคล่ือนย้ำยเพ่ือกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคล่ือนย้ำยกลับ

ประเทศ  

ค่ำใช้จ่ำยที่คุ้มครอง มีดังต่อไปน้ี  

1. ค่ำแพทย์ตรวจรักษำ 

2. ค่ำยำและสำรอำหำรทำงเส้นเลือด ค่ำบริกำรโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่ำใช้จ่ำยใน

กำรแยก จัดเตรียม และวิเครำะห์เพ่ือกำรให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่ำตรวจทำงห้องปฏบัิติกำร และ

พยำธวิิทยำ ค่ำตรวจวินิจฉัยทำงรังสวิีทยำ ค่ำตรวจวินิจฉัยโดยวิธพิีเศษอื่นๆ รวมถึงค่ำแพทย์อ่ำนผล ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรใช้หรือให้บริกำร อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ นอกห้องผ่ำตัด วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์ 

(เวชภัณฑ ์1) ค่ำห้องผ่ำตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่ำตัด ไม่รวมถึงกำรจ้ำงพยำบำลพิเศษระหว่ำงที่พักรักษำตัวอยู่ใน

โรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม ในฐำนะผู้ป่วยใน  

3. ค่ำบริกำรรถพยำบำลในกรณีฉุกเฉิน ส ำหรับกำรเคล่ือนย้ำยผู้เอำประกนัภัยไปหรือมำจำก

โรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทำงกำรแพทย์ตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ 

4. ค่ำยำกลับบ้ำน ตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ไม่เกนิกว่ำ 14 วัน  

5. ค่ำห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเด่ียวมำตรฐำน รวมถึงค่ำอำหำรที่โรงพยำบำลจัดให้

ส ำหรับผู้ป่วย และค่ำกำรพยำบำลประจ ำวัน   
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ขอ้ยกเวน้ 

กำรประกนัภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้  

  1. สภำพที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย 

2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำยที่เป็นมำต้ังแต่ก ำเนิด 

3. กำรรักษำตัวเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนำมัย กำรพักฟ้ืน กำรตรวจสขุภำพ ค่ำตรวจรักษำใดที่มิได้

เกี่ยวข้องกบักำรบำดเจบ็หรือกำรเจบ็ป่วย 

4. กำรรักษำโรคหรือภำวะที่เกี่ยวกบัทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึง 

กำรติดสำรเสพติด โรคทำงพันธุกรรม 

  5. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

6. กำรรักษำใด ๆ ที่เกี่ยวกบักำรต้ังครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร 

7. กำรรักษำพยำบำลที่ไม่ได้เป็นกำรรักษำแผนปัจจุบัน รวมถึง กำรรักษำแพทย์ทำงเลือก 

(Alternative Treatment) เช่น กำรฝังเขม็ ธรรมชำติบ ำบัด กำรรักษำโดยกำรนวดและกำรกดจุด (Chiropractic) 

เป็นต้น 

8. กำย – อุปกรณ์เทยีมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้ำ แว่นตำ เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) 

เคร่ืองช่วยกำรพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

9. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบักำรบริกำรทำงทนัตกรรมยกเว้นเพ่ือบรรเทำอำกำรบำดเจบ็จำกอุบัติเหตุ 

แต่ไม่รวมถึงกำรบูรณะฟัน กำรจัดฟัน กำรครอบฟัน กำรขูดหินปูน กำรอุดฟัน หรือกำรใส่ฟันปลอม 

10. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตัดเกี่ยวกบักำรบำดเจบ็หรือป่วยไข้อนัเกดิข้ึนเพ่ือหวังผลก ำไรจำก

กรมธรรม์ประกนัภัย 

11. กำรรักษำเพ่ือควำมสวยงำม ได้แก่ กำรรักษำสวิ ฝ้ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูกผม หรือ 

กำรรักษำเพ่ือแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรผ่ำตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นกำรผ่ำตัด

ตกแต่งที่จ ำเป็นต้องกระท ำอนัเป็นผลจำกกำรเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวัยวะดังกล่ำวสำมำรถกลับมำท ำงำนได้อย่ำง

เดิม 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่เกดิจำกแพทย์ที่เป็นผู้เอำประกนัภัยเอง หรือเป็นบิดำ มำรดำ 

คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอำประกนัภัย 

13. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวัคซีนป้องกนัโรค ยกเว้นกำรฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้ำภำยหลัง
กำรถูกสตัว์ท ำร้ำย และวัคซีนป้องกนับำดทะยัก ภำยหลังได้รับบำดเจบ็ 

14. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะที่ผู้เอำประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิด  

รวมถึงเจต็สกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล ำ้ โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพ่ือรักษำชีวิต) ขณะก ำลัง

ขึ้นหรือก ำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 

15. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะผู้เอำประกนัภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิกำร

ทะเลำะวิวำท 

16. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะผู้เอำประกนัภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะที่

ถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม 
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17. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนของผู้เอำประกนัภัย ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สรุำ สำรเสพติด หรือยำเสพติด 

ให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 

ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” น้ันในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑมี์ระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ขึ้นไป 

18. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะผู้เอำประกนัภัยก ำลังข้ึนหรือก ำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ใน 

อำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสำร และมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย์  

19. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะผู้เอำประกนัภัยก ำลังขับข่ี หรือปฏบัิติหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำ

อำกำศยำนใดๆ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนือ่งจากอุบติัเหตุ 

ค านยิาม 

การสูญเสียอวยัวะ หมำยถึง กำรถูกตัดออกจำกร่ำงกำยตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้ำ และให้ 

หมำยรวมถึง กำรสญูเสียสมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัยวะดังกล่ำวข้ำงต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งช้ีทำง

กำรแพทย์ชัดเจนว่ำไม่สำมำรถกลับมำใช้งำนได้อกีตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมำยถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ตลอดไป 

ความคุม้ครอง 
กำรประกนัภัยน้ีคุ้มครองควำมสญูเสีย หรือควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยของ 

ผู้เอำประกนัภัย โดยอุบัติเหตุและท ำให้ผู้เอำประกนัภัยเสยีชีวิต สญูเสยีอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง

ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่เกดิอุบัติเหตุ หรือกำรบำดเจบ็ที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกนัภัยต้องรักษำตัวติดต่อกนัใน

ฐำนะผู้ป่วยในในโรงพยำบำล และเสยีชีวิตเพรำะกำรบำดเจบ็น้ันเมื่อใดกด็ี บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ดังน้ี 

1  100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย  ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับกำรเสยีชีวิต 

2  100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย  ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับกำรตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง 

และกำรทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงน้ัน ได้เป็นไป

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับแต่วันที่เกดิ

อุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งช้ีทำงกำรแพทย์ชัดเจนว่ำ 

ผู้เอำประกนัภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวร

สิ้นเชิง 

3  100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย  ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับมือสองข้ำงตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้ำสองข้ำง

ตั้งแต่ข้อเท้ำ หรือสำยตำสองข้ำง 

4  100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย  ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับมือหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และเท้ำหน่ึงข้ำง

ตั้งแต่ข้อเท้ำ 

5  100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย  ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับมือหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และสำยตำหน่ึงข้ำง 

6  100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับเท้ำหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ และสำยตำหน่ึงข้ำง 

7   60% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับมือหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อมือ  

8   60% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับเท้ำหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ 

9   60% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ส ำหรับสำยตำหน่ึงข้ำง 

   บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อน้ีเพียงรำยกำรที่สงูสดุรำยกำรเดียวเทำ่น้ัน  

ตลอดระยะเวลำประกนัภัย บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับผลที่เกดิข้ึนตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี

รวมกนัไม่เกนิจ ำนวนเงินดังระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย หำกบริษัทจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี

ยังไม่เตม็จ ำนวนเงินเอำประกนัภัย บริษัทจะยังคงให้ควำมคุ้มครองจนสิ้นสดุระยะเวลำเอำประกนัภัยเทำ่กบัจ ำนวน

เงินเอำประกนัภัยที่เหลืออยู่เทำ่น้ัน 
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ขอ้ยกเวน้ 

กำรประกนัภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองกำรบำดเจบ็ ควำมสญูเสยี หรือควำมเสยีหำย 

อนัเกดิจำกหรือสบืเน่ืองจำกสำเหตุ หรือที่เกดิขึ้นในเวลำ ดังต่อไปน้ี 

1. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภัย ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สรุำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจน 

ไม่สำมำรถครองสติได้   

ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” น้ันในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑมี์ระดับแอลกอฮอล์

ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ขึ้นไป 

2. กำรได้รับเช้ือโรค ปรสติ เว้นแต่กำรติดเช้ือโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน ำ้ ซ่ึงเกดิจำก

บำดแผลที่ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ 

3. กำรแท้งบุตร 

4. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะที่ผู้เอำประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกทุีกชนิด 

รวมถึงเจต็สกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพ่ือรักษำชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลงหรือ

โดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 

5. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะผู้เอำประกนัภัยก ำลังข้ึนหรือก ำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ใน 

อำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสำร และมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย์ 

6. กำรบำดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะผู้เอำประกนัภัยก ำลังขับข่ี หรือปฏบัิติหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำ

อำกำศยำนใดๆ 

7. ขณะผู้เอำประกนัภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิกำรทะเลำะวิวำท 

8. ขณะผู้เอำประกนัภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนี

กำรจับกุม  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ 

ความคุม้ครอง 

  ในขณะที่ผู้เอำประกนัภัยได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี หำกผู้เอำประกนัภัย

ได้รับบำดเจบ็หรือเจบ็ป่วยที่เกดิข้ึนอย่ำงกะทนัหันและไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ซ่ึงเกดิขึ้นในระหว่ำงกำรเดินทำง 

และจ ำเป็นต้องเคล่ือนย้ำยผู้เอำประกนัภัยด้วยวิธีที่เหมำะสมกบัควำมจ ำเป็นตำมควำมเหน็หรือค ำแนะน ำของ......

(ใหร้ะบุชือ่บริษทัผูใ้หบ้ริการเคลือ่นยา้ย) เพ่ือท ำกำรรักษำทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสม หรือเพ่ือน ำผู้เอำประกนัภัย

กลับสู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเคล่ือนย้ำย ตำมที่......(ใหร้ะบุชือ่บริษทัผูใ้หบ้ริการ

เคลือ่นยา้ย) เรียกเกบ็กบับริษัท  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนค่์าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศ 

ความคุม้ครอง 

 ในขณะที่ผู้เอำประกนัภัยได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี หำกผู้เอำประกนัภัย

เสยีชีวิตภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่เกดิกำรบำดเจบ็หรือเจบ็ป่วยที่เกดิข้ึนอย่ำงกะทนัหันและไม่สำมำรถคำดกำรณ์

ได้ ในระหว่ำงกำรเดินทำง บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำศพ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรเกี่ยวกบัศพ 

ได้แก่ ค่ำหีบศพ กำรดองศพ กำรฌำปนกจิศพ ณ สถำนที่ที่เสียชีวิต ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออฐิัของ 

ผู้เอำประกนัภัยกลับประเทศที่ด ำเนินกำรโดย......(ใหร้ะบุชือ่บริษทัผูใ้หบ้ริการ) ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกบริษัท 

และเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยโดยตรงกบับริษัท ทั้งน้ี ไม่เกนิจ ำนวนเงินเอำประกนัภัยที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์
ประกนัภัย 


