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ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางสาหรับลูกค้ าบัตรเครดิต

การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองสมาชิกบัตรเครดิต สาหรับการเดินทางต่างประเทศและในประเทศไทย ( Coverage for
domestic & international trips) โดยมีรายละเอียดความคุม้ ครองดังนี้
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
1. คุ ้ม ครองการสู ญ เสี ยชี วิ ต การสู ญ เสี ยอวัยวะ หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง
เนื่องจากอุบตั ิเหตุที่เกิดในยานพาหนะสาธารณะในระหว่างการเดินทาง
2. คุม้ ครองการล่าช้าของเที่ยวบิน
3. คุม้ ครองการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
4. คุม้ ครองการบอกเลิกการเดินทาง/ การลดจานวนวันการเดินทาง
5. คุม้ ครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
6. จากัดความรับผิดชอบสูงสุดต่อเหตุการณ์

จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
สมาชิกบัตรเครดิต
คู่สมรส
บุตร (ต่อคน)

10,000,000
1,000/6ชัว่ โมง
(สูงสุด 10,000)
1,000/6ชัว่ โมง
(สูงสุด 10,000)
10,000
1,000,000
500,000,000

10,000,000
1,000/6ชัว่ โมง
(สูงสุด 10,000)
1,000/6ชัว่ โมง
(สูงสุด 10,000)
10,000
1,000,000
500,000,000

1,000,000
1,000/6ชัว่ โมง
(สูงสุด 10,000)
1,000/6ชัว่ โมง
(สูงสุด 10,000)
10,000
1,000,000
500,000,000

เงื่อนไขของสมาชิกบัตรเครดิตและ/หรื อผู้ได้ รับความคุ้มครองทีจ่ ะได้ รับความคุ้มครอง
1. อายุการรับประกันภัย : อายุ 18 - 80 ปี (สาหรับบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี และคุม้ ครองบุตรไม่เกิน 2 คน)
2. คู่สมรสและ/หรื อบุตรจะต้องเดินทางไปพร้อมกันกับสมาชิกบัตรเครดิตเท่านั้น และผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้ชาระค่า
โดยสารดังกล่าวผ่านบัญชีบตั รเครดิต
3. ระยะเวลาคุ ้ม ครองสู งสุ ด ไม่ เกิ น 90 วัน นับ จากวัน ที่ เริ่ ม เดิ น ทางหรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขระยะเวลาเอาประกัน ภัย
กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองการเดินทาง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
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ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางต่ างประเทศแบบกลุ่ม Group Outbound Travel Insurance Policy
รหัสบริ ษทั Company code
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. NAC-AYKCCC
1. ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่ อและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address
บริษทั บัตรกรุ งศรีอยุธยา จากัด
2. ชื่อ-นามสกุลและที่อยูผ่ เู้ อาประกันภัย: Name
เลขประจาตัวประชาชน/
ประเทศ
สัญชาติ
เพศ
วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี )
and Address of the Insured Person
เลขที่หนังสื อเดินทาง:
ภูมิลาเนา Nationality
Sex
Date of Birth
Age
ID Card No. or Passport No.
Domicile
สมาชิกบัตรเครดิต กรุ งศรี คอร์ ปอเรท การ์ ด
สมาชิกบัตรเครดิต ทีซีซี พริวเิ ลจ การ์ ด
สมาชิกบัตรเครดิต โฮมโปร คอร์ ปอเรท การ์ ด
3. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย : Relationship to the Insured Person
ทายาทตามโดยธรรม
4. สถานที่ต้งั ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (กรณี ให้ ความคุ้มครองข้ อตกลงคุ้มครองการสูญเสี ยหรื อความเสียหายของทรั พย์สินภายในบ้ าน)
Location Property Insured: 5. ระยะเวลาเอาประกันภัย: เริ่ มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น.
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 24.00 น.
Period of Insurance
From
at
hours To
at
hours
6. เส้นทางการเดินทาง Destination: สาหรับการเดินทางต่ างประเทศ
7. ประเภทของการเดินทาง Type of Trip : รายเที่ยว Single Trip รายปี Annual Trip
8. อาณาเขตที่ยกเว้นความคุม้ ครอง: Excluded Territories: (สาหรับการเดินทางต่ างประเทศ) อิหร่ าน, ซีเรีย, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ซู ดานเหนื อ
9. จานวนจากัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะความคุม้ ครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
Limit of Liability: This policy affords coverage only with respect to such result for which a sum insured is stated.
ความรับผิดส่ วนแรก
ข้ อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ าย
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
(บาทหรื อวัน)
Insuring Agreement / Endorsement
Sum Insured (Baht)
Deductible (Baht or Day)
สมาชิกบัตรเครดิต
คู่สมรส
บุตร (ต่อคน)
1. การสูญเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจาก
ไม่มี
10,000,000
10,000,000
1,000,000
อุบตั ิเหตุที่เกิดในยานพาหนะสาธารณะในระหว่างการเดินทาง
1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง
ไม่มี
2. คุม้ ครองการล่าช้าของเที่ยวบิน
(สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000)
1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง
ไม่มี
3. คุม้ ครองการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
(สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000)
4. คุม้ ครองการบอกเลิกการเดินทาง/ การลดจานวนวันการเดินทาง
10,000
10,000
10,000
ไม่มี
5. คุม้ ครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ไม่มี
6. จากัดความรับผิดชอบสูงสุ ดต่อเหตุการณ์
500,000,000
500,000,000 500,000,000
ไม่มี
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
บาท
อากรแสตมป์
บาท
ภาษี
บาท
เบี้ยประกันภัยรวม
บาท
Net Premium
Baht
Stamps Duty
Baht
Tax
Baht
Total Premium
Baht
การประกันภัยโดยตรง
ตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้ าประกันวินาศภัย
ใบอนุญาตเลขที่
Direct
Agent
Broker
License No.
วันทาสัญญาประกันภัย Agreement made on: 3 ธันวาคม 2563
วันออกกรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on: 3 ธันวาคม 2563
ใบรับรองการประกันภัยนี้ ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญาประกันภัย และรายละเอียดของสัญญาประกันภัย ข้อตกลงคุม้ ครอง เอกสารแนบท้าย และข้อยกเว้น ให้ถือ
ตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐานบริ ษทั โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั
This certificate is a part of the policy. Insurance contract’s details including coverage, endorsement & exclusions are as specified in the policy or the certificate
or the attached endorsement. As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at its office.

________________________
กรรมการ-Director

________________________
กรรมการ-Director

________________________
ผูร้ ับมอบอานาจ-Authorized Signature
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กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางต่ างประเทศแบบกลุ่ม
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบ
แทนเบี้ ยประกัน ภัยที่ ผูถ้ ื อกรมธรรม์ป ระกัน ภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งชาระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและ
ข้อกาหนด ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ ้มครองและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สั ญญากับผูเ้ อาประกันภัย
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความทั่วไป
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ให้ถือว่ามี
ความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1. กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อยกเว้นทัว่ ไป ข้อตกลง
คุม้ ครอง เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอเอาประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองการ
ประกันภัย และเอกสารสรุ ปเงื่อนไข ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ งสัญญา
ประกันภัย
2. บริษัท หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
3. ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง บุคคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กรที่ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้และ/หรื อใบรับรองการประกันภัย ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
4. ผู้ เอาประกั น ภั ย หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผูเ้ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ/หรื อ
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัย และ/หรื อใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ ง
เป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
5. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ ผูเ้ อาประกันภัย
มิได้เจตนา มุ่งหวัง และเกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระ
จากเหตุอื่น
7. การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัยอย่างกะทันหัน
หรื อเฉี ยบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเกิ ดขึ้นหลังจากวัน ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ทั้งนี้ ต้องปรากฏ
ชัดเจนว่าการเจ็บป่ วยเช่นว่านั้นเป็ นการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นโดยตัวเองและโดยอิสระจากเหตุอื่น
8. ความรับผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง ตามข้อตกลงคุม้ ครอง
และ/หรื อเอกสารแนบท้ายของสัญญาประกันภัย (ถ้ามี)
9. แพทย์ หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา
และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม ซึ่ งไม่ใช่
แพทย์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิต หรื อผูส้ ื บสายโลหิตของผูเ้ อาประกันภัย
10. แพทย์ ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะโรคหรื อแพทย์ เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามกฎหมายและมีวุฒิบ ัตรหรื ออนุ มตั ิบตั รในสาขาที่เหมาะสมกับโรคดังกล่าว ซึ่ งไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
แพทย์ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษา ดู แ ลหรื อ รั กษาร่ วมกับ แพทย์เจ้าของไข้ และ/หรื อ แพทย์ที่ เป็ นผูเ้ อาประกัน ภัย คู่ ส มรส ผูร้ ่ ว ม
สายโลหิตหรื อผูส้ ื บสายโลหิตของผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั เป็ นการเฉพาะ
11. พยาบาล หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
12. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกกว่า
6 ชั่วโมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิ จฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ น
ผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
13. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่ องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษาฉุ กเฉิ น
ของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ และ
ข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
14. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ที่ จัดให้บ ริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรั บผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมี
องค์ประกอบทางด้านสถานที่และมีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนมีการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ห้อ งส าหรั บ การผ่าตัดใหญ่ แ ละต้อ งได้รับ อนุ ญ าตให้จดทะเบี ยนดาเนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
15. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
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16. คลินิก หมายถึ ง สถานพยาบาลแผนปั จจุ บ ัน ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตดาเนิ น การโดยแพทย์ท าการรั กษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้ และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นคลินิกตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ
17. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และ
น ามาซึ่ งแผนการรั กษาที่ เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้อ งกับ ข้อ สรุ ป จากประวัติการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
18. ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
18.1 ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
18.2 ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
18.3 ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ ายเดียว และ
18.4 ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ การดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสมตามความจาเป็ นของ
ภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
19. ค่ าใช้ จ่ายที่จาเป็ นและสมควร หมายถึง ค่ ารั กษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ ควรจะเป็ นเมื่อเที ยบกับการ
ให้ บ ริ การที่ โ รงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ คลิ นิ ก เรี ยกเก็ บ กั บ ผู ้ป่ วยทั่ว ไปของโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่งผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
20. สภาพที่เป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ
หรื อ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันออกเดินทางแต่ละครั้ง ซึ่ งมีนัยสาคัญเพื่อแสวงหา
การวินิจฉัยดูแลหรื อรักษา หรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
21. เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิ ดจากการติดเชื้ อไวรั ส
เอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาส เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อ
การเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อ
จุลชี พฉวยโอกาส ให้รวมถึ งแต่ ไม่จากัดเฉพาะเชื้ อที่ ท าให้เกิ ดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อราที่
แพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
เนื้ องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ าเหลื องที่ ระบบศู น ย์ป ระสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)
และ/ หรื อโรคร้ ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้ ว่าเป็ นอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ ทาให้คนที่ เป็ นเสี ยชี วิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภู มิคุ้มกันบกพร่ อง
(AIDS) ให้ ร วมถึ ง เชื้ อไวรั ส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ ท าให้ เยื่ อ สมองเสื่ อม (Encephalopathy
Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
22. การเดินทางต่ างประเทศ หมายถึ ง การเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งเริ่ มต้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางออกจาก
ประเทศไทยและดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงประเทศไทย
23. บริ ษัทที่ได้รับมอบอานาจ หมายถึง บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคล หรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่ให้ความช่วยเหลือฉุ กเฉิ นใดๆ
ซึ่งบริ ษทั ได้แต่งตั้งขึ้นในเวลาใด ๆ เพื่อให้บริ การความช่วยเหลือฉุ กเฉิ นและบริ การต่างๆ แก่ผเู ้ อาประกันภัย ซึ่ งกาหนดไว้
ในข้อตกลงคุม้ ครองที่บริ ษทั ออกให้ก่อนการเดินทาง
24. สมาชิ ก ในครอบครั ว หมายถึ ง บิ ด า มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุ ต รชาย บุ ต รสาว พี่ น้ อ ง คู่ ส มรสของผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
25. ประเทศภูมิลาเนา หมายถึง ประเทศใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับสิ ทธิ จากรัฐบาลนั้นให้เป็ นพลเมืองหรื อประเทศที่
อยูอ่ าศัยถาวรของผูเ้ อาประกันภัย
26. การนัดหยุดงาน หมายถึง การกระทาโดยเจตนาของผูน้ ัดหยุดงาน หรื อคนงานที่ถูกห้ามเข้าทางาน เพื่อส่ งเสริ มการ
นัดหยุดงาน หรื อการต่อต้าน การห้ามเข้าทางานไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุ ขแห่ งสาธารณชน หรื อ
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่ก็ตาม
27. การจลาจล หมายถึ ง การกระท าของบุ ค คลใด ๆ ซึ่ งร่ วมกับ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ก่ อ กวนความสงบสุ ข แห่ ง
สาธารณชน ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา หรื อลัทธิ นิยมหรื อไม่ก็ตาม
28. การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หมายถึง
28.1 การกระท าอย่างจงใจเพื่ อ ให้เกิ ดการสู ญ เสี ยหรื อ ความเสี ย หายโดยตรงต่ อ ร่ างกายและทรั พ ย์สิ น ซึ่ งเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยม
28.2 การที่ ป ระชาชนจานวนมากร่ วมกัน ก่ อ ความไม่ส งบ หรื อการก่ อ ความวุ่น วายอัน เข้าลักษณะถึ งลุ กฮือ ขึ้ น
ต่อต้านรั ฐบาล โดยใช้กาลังประทุ ษ ร้ าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุ ษร้ าย หรื อกระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใดให้เกิ ดความ
วุน่ วายขึ้นในบ้านเมือง
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29. ปี กรมธรรม์ ประกัน ภัย หมายถึ ง ระยะเวลาหนึ่ งปี นับ แต่ วนั ที่ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยมีผ ลบังคับ หรื อ นับ แต่ วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย ปี ต่อๆไป
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ ผูเ้ อาประกันภัยใน
ใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้
เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตาม
วรรคหนึ่ ง หรื อรู ้ อ ยู่แ ล้วในข้อความจริ งใดแต่ ป กปิ ดข้อ ความจริ งนั้น ไว้โดยไม่แ จ้งให้บ ริ ษ ัท ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษ ัท ทราบ
ข้อ ความจริ งนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจให้บ ริ ษ ัท เรี ยกเบี้ ยประกัน ภัยสู งขึ้ น หรื อ บอกปั ดไม่ยอมท าสั ญ ญาประกัน ภัย สั ญ ญา
ประกัน ภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆี ยะตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ บ อกล้างสั ญ ญา
ประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ ผูเ้ อาประกันภัย
ได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี้ รวมทั้งข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกัน เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย การ
เปลี่ ยนแปลงข้อ ความใดๆ ในสั ญ ญาประกัน ภัย จะต้อ งได้รับ ความยิน ยอมจากบริ ษ ัท และได้บ ัน ทึ ก ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย หรื อในใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนบริ ษทั แล้วจึงจะสมบูรณ์
3. การแจ้ งรายชื่ อผู้เอาประกันภัยและการเข้ าร่ วมการประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนิ นการแจ้งรายชื่ อผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาเอาประกันภัยให้บริ ษทั ทราบ
ก่อนการเดินทาง ในกรณี ที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เป็ นเหตุให้มีการเรี ยกร้องผลประโยชน์ และถ้ารายชื่อ
ของผูเ้ อาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็ นของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะเริ่ มได้รับความคุม้ ครองตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรั บรองการ
ประกันภัย โดยบริ ษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัยพร้อมทั้งเอกสารสรุ ปเงื่อนไข
ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่ละราย เพื่อเป็ นการรับรองว่าผูเ้ อาประกันภัย
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
4. ระยะเวลาเอาประกันภัย
4.1 กรณี การประกันภัยแบบรายเที่ ยว (Single Trip) ระยะเวลาเอาประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยจะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัย โดยความคุม้ ครอง
ให้เริ่ มต้นก่ อน ..3.. ชั่วโมง ที่ ผเู ้ อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาเตอร์ สายการบิน หรื อสถานี ขนส่ งหรื อท่ าเรื อ (แล้วแต่กรณี ) และ
ดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทยหรื อภายใน ..3.. ชั่วโมง นับแต่
กลับถึงอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบิน หรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ ที่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย (แล้วแต่กรณี )
หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ไม่รวมถึงการพักระหว่างการเดินทางกลับ
ถึงที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
4.2 กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครั้งในระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัย ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละครั้งของผูเ้ อา
ประกันภัยให้เริ่ มต้นก่อน ..3.. ชัว่ โมง ที่ผเู ้ อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาเตอร์สายการบิน หรื อสถานีขนส่ งหรื อท่าเรื อ (แล้วแต่
กรณี ) และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทยหรื อภายใน ..3..
ชัว่ โมง แต่กลับถึงอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบิน หรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ ที่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย
(แล้วแต่ กรณี ) หรื อจนกระทั่งวัน สิ้ น สุ ดระยะเวลาเอาประกัน ภัย แล้วแต่ เหตุการณ์ ใดจะเกิ ดขึ้ น ก่ อ น ไม่รวมถึงการพัก
ระหว่างการเดินทางกลับถึงที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และจาเป็ นต้องเข้า
รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยออก
จากโรงพยาบาล
5. การจากัดระยะเวลาการเดินทาง
กรณี การช าระเบี้ ยประกัน ภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดิ น ทางแต่ ล ะครั้ งที่ จะได้รับ ความคุ ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สูงสุ ดไม่เกิน ….90 วัน
6. การเรียกร้ องค่ าทดแทนและการส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บ ริ ษ ัททราบถึงการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกร้ องค่าทดแทนตาม
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กรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ น
อันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
7. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจห้องปฏิบตั ิการ ผลการตรวจ
ทางรังสี การขอหลักฐานเพิ่มเติมหรื อผลการตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และ
มีสิทธิ ที่จะขอตรวจร่ างกายผูเ้ อาประกันภัยโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญอิสระที่บริ ษทั แต่งตั้ง รวมทั้งทาการชันสู ตรพลิกศพใน
กรณี ที่มีเหตุจาเป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรั กษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย หรื ออื่น ๆ
ของผูเ้ อาประกัน ภัยเพื่อ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่ าทดแทนนั้น บริ ษ ัท สามารถปฏิ เสธการให้ความคุ ้มครองแก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยนั้นได้
8. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษ ัท จะจ่ ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับ แต่วนั ที่ บ ริ ษ ัท ได้รับ เอกสารหรื อ หลักฐานแสดง การสู ญ เสี ยหรื อ ความ
เสี ยหายที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็ นไปตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรั บการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่าย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่
ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
9. การชาระเบีย้ ประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
10. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
10.1 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง
ฉบับเท่านั้น ไม่สามารถบอกเลิกเพียงข้อตกลงคุม้ ครองข้อหนึ่ งข้อใดหรื อเพียงส่ วนหนึ่ งส่ วนใดในระหว่างระยะเวลาเอา
ประกันภัยได้
10.2 กรณี การประกัน ภัยแบบรายเที่ ยว (Single Trip) การบอกเลิ กกรมธรรม์ป ระกัน ภัยหลังจากบริ ษ ัท ได้อ อก
กรมธรรม์ป ระกัน ภัยแล้วจะไม่ มี การคื น เบี้ ยประกัน ภัย เว้น แต่ ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยและ/หรื อ ผูเ้ อา
ประกันภัยไม่ได้รับอนุ มตั ิวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ก่อนวันเริ่ มความคุม้ ครอง
10.3 กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยหรื อบริ ษทั ต่าง
สามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
1) บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ใน
กรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนแต่อย่างใด และบริ ษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่ วน
2) ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยแจ้งให้
บริ ษทั ทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
10.4 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่าผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยได้กระทาการโดย
ทุจริ ต เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ด้วยการส่ ง
หนังสื อ บอกกล่ าวและให้ค วามคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย สิ้ น ผลบังคับ ในทัน ที ในกรณี น้ ี บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ย
ประกันภัยสาหรั บปี กรมธรรม์ประกัน ภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหักจานวนเงินค่าทดแทนที่บริ ษทั ได้จ่ายให้ไปแล้ว
สาหรั บ ปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนั้น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะไม่รับ ผิดส าหรั บ การเรี ยกร้ อ งจานวนเงิน ค่ าทดแทนจากการ
กระทาดังกล่าวข้างต้น
11. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ ซึ่งผูร้ ับประโยชน์จาเป็ นต้องเป็ นทายาทโดยธรรมหรื อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กับผูเ้ อาประกันภัยที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยาโดยเปิ ดเผย หรื อมีความสัมพันธ์ในความเป็ นญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันและ
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อยู่ในความอุป การะของผูเ้ อาประกัน ภัยตามที่ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัยและ/หรื อใบรั บรองการประกันภัย
เท่านั้น (ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์ ให้ระบุได้เฉพาะบิดา มารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูร้ ับประโยชน์ได้
เท่านั้น) เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองและข้อกาหนดกรมธรรม์ประกันภัย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่าย
ค่าทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อา
ประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว หากปรากฏว่าผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวติ ก่อนหรื อพร้อม
กับ ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยผูเ้ อาประกัน ภัยมิได้แจ้งให้บ ริ ษ ัท ทราบเป็ นหนังสื อ ถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ั บ ประโยชน์ เมื่อ ผูเ้ อา
ประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อนหรื อพร้อมกับ
ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยผูเ้ อาประกัน ภัยมิได้แจ้งให้บ ริ ษ ัท ทราบเป็ นหนังสื อ ถึ งการเปลี่ยนตัวผูร้ ั บ ประโยชน์น้ ัน หรื อ แจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนส่ วนของ
ผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ไปก่อนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
12. สิ ทธิของบริษัทในการเรียกค่ าทดแทนคืน
ในกรณี ที่มีการอนุ มตั ิการจ่ายค่าทดแทน หรื อกรณี ที่บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจหรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบ
อานาจได้จ่ายค่าทดแทนตามการเรี ยกร้ องใดๆ โดยที่ บริ ษ ัทไม่ต้องรับ ผิดตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย บริ ษ ัทหรื อบริ ษ ัท ที่
ได้รับมอบอานาจหรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจแล้วแต่กรณี มีสิทธิที่จะเรี ยกคืนเงินค่าทดแทนที่จ่ายไปนั้นจาก
ผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่จ่ายไป
13. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่าง ผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง
ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย กับ บริ ษัท และหากผู ้มี สิ ทธิ เรี ย กร้ อ งประสงค์แ ละเห็ น ควรยุติ ข้อ พิ พ าทนั้ นโดยวิ ธี ก าร
อนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิน ยอมและให้ ท าการวินิ จฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามระเบี ย บของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
14. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
15. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่ กรณี ได้ปฏิ บ ัติ ถู กต้องครบถ้วนตามสั ญญาประกันภัยและเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์
ประกันภัย
16. สกุลเงินตราและค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ในต่ างประเทศ
เบี้ ยประกันภัยและค่าทดแทนที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นเงินบาทไทย โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามวันที่ระบุในใบเสร็ จรับเงินเอกสารหลักฐานที่ใช้เรี ยกร้องค่าทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง และ/
หรื อเอกสารแนบท้ายนั้นๆ และ/หรื อใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทั่วไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ ไม่ คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ หรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็
ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่ อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรั บความ
เสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรื อเกีย่ วเนื่องมาจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลาดังต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มี
การขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
1. การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่ ว่าเป็ นการกระทา
โดยตนเองหรื อยินยอมให้ ผู้อื่นกระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม หรื อถูกผู้รับประโยชน์ ทาร้ ายร่ างกาย
หรื อถูกผู้รับประโยชน์ ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ ผู้เอาประกันภัยกิน ดื่ม หรื อฉีดยา หรื อสารมีพิษเข้ าร่ างกาย
การใช้ ยาเกินกว่ าที่แพทย์ สั่ง
2. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ มุ่ งร้ ายของศั ตรู ต่างชาติ หรื อการกระท าที่มุ่ งร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มี การ
ประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมืองซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การ
แข็งข้ อ การกบฏ การก่ อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆซึ่ งจะ
เป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
3. การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง และ/หรื อการ
ระเบิดของกัมมันตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ ได้
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4. การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อห้ าม ข้ อบังคับ การประกาศ การควบคุมของรัฐบาลหรื อของทางราชการของประเทศ
ใด ๆ หรื อเหตุการณ์ ที่เกิดจากการถูกริบ ยึด หรื อทาลาย โดยศุลกากรหรื อเจ้ าหน้ าที่ผู้มีอานาจในหน่ วยงานราชการอื่น
5. การกระทาโดยมิชอบหรื อการกระทาที่ผิดกฎหมาย การก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อ
หลบหนีการจับกุม หรื อการเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ผู้เอาประกันภัยไม่ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการรั กษาทรั พย์ สิน หรื อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย หรื อ
บรรเทาการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย ซึ่งเป็ นเหตุของการเรียกร้ องค่ าทดแทนตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้
7. ขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
8. ขณะผู้เอาประกันภัยปฎิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัครซึ่งเข้ าปฏิบัติการในสงครามหรื อปราบปราม
9. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในบริเวณแท่ นขุดเจาะน้ามัน แท่ นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรื อเหมืองใต้ ดนิ
10. ขณะผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวยทุกชนิด
รวมถึงมวยปลา้ โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชี วิต) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูนหรื อเครื่ อง
ร่ อน
11. ขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ
มิได้เป็ นสายการบินพาณิชย์
12. เอดส์ กามโรคหรื อโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ การรักษาโรคหรื อภาวะที่เกีย่ วกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต
13. ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์ เพื่อเข้ ารับการรักษาทางการแพทย์ ทุกชนิด
14. ผู้เอาประกันภัยไม่ อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดินทางซึ่งขัดต่ อคาแนะนาของแพทย์
15. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดดังต่ อไปนี้
1) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้ หรื อ
2) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ ากับระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป หรื อ
3) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุราจนไม่ สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่ มีการตรวจวัดหรื อในกรณีที่ไม่ สามารถตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ได้
16. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรหรื อการแท้ งบุตรเว้ นแต่ การแท้ งบุตรนั้น เป็ นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง
17. การบริ การ การรั กษาหรื อการแก้ ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่ กาเนิด หรื อการรักษาโรคทางพันธุกรรม
ทุกชนิด
18. การบริ การ การรั กษาหรื อการผ่ าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นเพื่ อหวังผลกาไรจากกรมธรรม์
ประกันภัย
19. ขณะที่ เกิด ขึ้น ณ ประเทศหรื ออาณาเขตที่ ยกเว้ น ความคุ้ มครองตามที่ ร ะบุ ไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกัน ภั ย และ
เอกสารแนบท้ าย (ถ้ ามี)
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อยกเว้นทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง
และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อา
ประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้ เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัยเท่านั้น
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ข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยอุบัติเหตุในระหว่ างการเดินทางต่ างประเทศ
คาจากัดความเพิม่ เติม
1. สู ญ เสี ยอวัยวะ หมายถึ ง การถู กตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ ข้อ มือ หรื อ ข้อ เท้า และให้หมายรวมถึ ง การสู ญ เสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป
2. สู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้อีกตลอดไป
3. สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยิน หมายถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ อย่างถาวร
4. สูญเสียสมรรถภาพของการพูด หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการเปล่งเสียงสามในสี่ประเภทที่ประกอบ
กันเป็ นคาพูด คือเสียงทางริ มฝี ปาก เสียงจากโพรงปาก เสียงจากลิ ้น และเสียงจากเพดานปาก หรื อการสูญเสียเส้ นเสียง
อย่างถาวรสิ ้นเชิงหรื อความเสียหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูดอันเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพูดได้
5. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจา และ
อาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ชนิ ดขึ้นไปได้ดว้ ยตนเอง ทั้งนี้ ปฏิบตั ิ
กิ จวัต รประจาวัน หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จหลัก ประจาวัน ของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ท าง
การแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเอง โดย
ไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้อง
หนึ่งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้อง
อาบน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่ น ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้หอ้ งน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจาก
ห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้ อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและทาให้
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
รักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี หรื อ
2. ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 12 เดือนนับแต่วนั แรกที่ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
3. ผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยิน หรื อสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด
ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
หากเกิ ดเหตุ การณ์ อย่างหนึ่ งอย่างใดตามข้อ 1 ข้อ 2 หรื อข้อ 3 ข้างต้น บริ ษ ัทจะจ่ ายค่ าทดแทนให้ส าหรั บความ
สู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ ใบรั บ รองการ
ประกันภัย ตามจานวนร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยของผลประโยชน์ขา้ งล่างนี้
ร้ อยละของ
ผลประโยชน์
จานวนเงินเอาประกันภัย
1) การเสี ยชีวติ
100
2) การตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
100
3) การสู ญเสี ยมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
100
4) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
100
5) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและสายตาหนึ่งข้าง
100
6) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าและสายตาหนึ่งข้าง
100
7) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยินและสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด
100
8) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูท้ งั สองข้าง
75
9) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
60
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ร้ อยละของ
จานวนเงินเอาประกันภัย
10) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
60
11) การสู ญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
60
12) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูหนึ่งข้าง
15
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต และ/หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ การสู ญเสี ยสายตา การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้
ยิน หรื อการสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูดและ/หรื อ ทุ พพลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง ไม่ว่าอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อ รวมกัน จาก
อุบ ัติเหตุเดียวกัน บริ ษ ัท จะจ่ายค่าทดแทนอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ ระบุไว้ในข้อ ตกลงคุม้ ครองจนครบมูลค่ าสู งสุ ดของ
ผลประโยชน์ในการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของข้อตกลงคุม้ ครองนั้นๆ หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครอง
นั้นยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงิน
เอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยอุบัติเหตุในระหว่ างการเดินทางต่ างประเทศ
เท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานในการเรียกร้ องค่ าทดแทน
1. กรณี เสี ยชีวติ เนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
1.2 สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 สาเนาใบมรณบัตร
1.4 สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานที่ออกรายงาน
1.5 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
1.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
1.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
1.8 เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
2. กรณี ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง สู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยิน หรื อสู ญเสี ย
สมรรถภาพของการพูด เนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ ตัวแทนของบุ ค คลดังกล่ าวแล้วแต่ ก รณี จะต้อ งส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
2.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.2 สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง สู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพของ
การได้ยนิ หรื อสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด
2.5 ภาพถ่ายที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (ถ้ามี)
2.6 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
2.7 เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยอุบัติเหตุในระหว่ างการเดินทางต่ างประเทศ เท่ านั้น)
นอกเหนื อจากข้ อยกเว้ นทั่วไป การประกันภั ยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ คุ้มครองการบาดเจ็บอันเกิดจาก อันเป็ นผล
หรื อเกีย่ วเนื่องมาจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1. การได้ รั บเชื้ อ โรค ปรสิ ต เว้ น แต่ การติ ดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยั ก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่ งเกิดจากบาดแผลที่ ได้ รั บ มาจาก
อุบัติเหตุ
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมื อง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความวุ่นวาย
ทางการเมือง
3. ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ผลประโยชน์
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ข้ อตกลงคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง
คาจากัดความเพิม่ เติม
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอัน ตรายที่เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติ และน ามาซึ่ งการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทั้งชี วิตและ
ทรัพย์สิน อาทิเช่น ไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นภายใน ..30.. วันก่อนวันออก
เดิน ทาง (ยกเว้น สาเหตุ ขอ้ 3) และเกิ ดขึ้ น ภายหลังจากที่ สั ญ ญาประกัน ภัยมีผลบังคับ แล้ว อัน เนื่ อ งมาจากเหตุ การณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัวเสี ยชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยที่ได้รับการยืนยันจาก
แพทย์วา่ การเดินทางต่ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ
2. การนัดหยุด งาน การจลาจล ซึ่ งเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น โดยไม่ คาดคิ ด และอยู่น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผูเ้ อา
ประกันภัย
3. เมื่อที่พกั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. ผูเ้ อาประกันภัยได้รับหมายเรี ยกให้เป็ นพยานในช่วงวันเดินทาง ที่ศาลหรื อได้รับหมายบังคับจากศาล
โดยบริ ษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของการบอกเลิกการเดินทางที่
เกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว สาหรั บค่าใช้จ่ายที่ผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดเพื่อเป็ น ค่าตัว๋ หรื อค่าแพ็กเกจทัวร์ หรื อค่าที่พกั หรื อค่ารถเช่า หรื อ ค่ามัดจา ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้างต้น
ผูเ้ อาประกันภัยไม่ส ามารถเรี ยกร้ องได้จากผูใ้ ห้บริ การนั้น ๆ หรื อจากการประกันภัยอื่น หรื อ จากแหล่ งอื่น และเป็ นผล
ต่อเนื่องจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันเริ่ มต้นการเดินทางและ/หรื อค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัย
ทั้งนี้ ความคุม้ ครองนี้ จะมีผลบังคับ เฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดการบอกเลิกการเดินทางนั้น และผู้เอาประกันภัยไม่ อาจเรี ยกร้ องค่ าทดแทนสาหรั บข้ อตกลงคุ้มครองการบอกเลิก
การเดินทางและข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทาง (ถ้ ามี) ในเหตุการณ์ เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางเท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
5. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบิน หรื อที่พกั ระบุจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ
6. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว)
7. ใบรับรองแพทย์ (กรณี ที่ตอ้ งบอกเลิกการเดินทางเนื่ องจากการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย
หรื อสมาชิกในครอบครัว) ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
8. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุที่ทาให้ตอ้ งมีการบอกเลิกการเดินทาง
9. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางเท่ านั้น)
นอกเหนื อจากข้ อยกเว้ นทั่วไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางของผู้เอา
ประกันภัยอันเนื่องมาจาก
1. สมาชิกในครอบครั วเป็ นเอดส์ กามโรคหรื อโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2.การไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรื อผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ผู้เอาประกันภัยซื้ อความคุ้มครองหรื อซื้ อ
บริการการเดินทาง
3. การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่อความวุ่นวายทางการเมือง
4. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้ าก่อนการเอาประกันภัยนี้
5. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
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ข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทาง
คาจากัดความเพิม่ เติม
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอัน ตรายที่เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติ และน ามาซึ่ งการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทั้งชี วิตและ
ทรัพย์สิน อาทิเช่นไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายที่ เพิ่ มขึ้ น ของผูเ้ อาประกัน ภัยที่ ได้ช าระไปส าหรั บ ค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางและค่าที่พกั ผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ และ/หรื อค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจาก
การที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกาหนดเนื่องจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัวเสี ยชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัส หรื อเกิดการเจ็บป่ วยที่ได้รับการยืนยัน
จากแพทย์ว่าการเดินทางต่อ อาจก่อให้เกิ ดอันตรายต่อชีวิตและทาให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ และเป็ นผลทาให้ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยตรงในขณะที่อยูใ่ นต่างประเทศนั้น
2. ภัยธรรมชาติ ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุน่ วายทางการเมือง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและอยูเ่ หนื อ
การควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย
4. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนาของแพทย์
โดยบริ ษ ัท จะชดใช้ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งแต่ ไม่ เกิ น จ านวนเงิ น เอาประกัน ภัยตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัยนี้ สาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าในการเดินทางโดยทางเครื่ องบิน ทาง
บก หรื อทางเรื อ (ค่าโดยสารชั้นประหยัดในกรณี ที่เป็ นไปได้) หรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ หรื อค่าตัว๋ หรื อค่าแพ็กเกจ
ทัวร์ หรื อค่ารถเช่า หรื อค่ามัดจา ค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศ
ไทยก่อนกาหนด ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางเนื่องจากการถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตาม
คาแนะนาของแพทย์ ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทั้งหมดข้างต้น ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ
หรื อจากการประกันภัยอื่น หรื อจากแหล่งอื่น
ความคุม้ ครองนี้ มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ งก่ อให้เกิ ด
การลดจานวนวันเดินทางดังกล่าวนั้น และผู้เอาประกันภัยไม่ อาจเรียกร้ องค่ าทดแทนสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายการ
ลดจานวนวันการเดินทางและข้ อตกลงคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง (ถ้ ามี) ในเหตุการณ์ เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทางเท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
5. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบิน หรื อที่พกั ระบุจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ
6. สาเนาตัว๋ เครื่ องบินล่าสุ ดที่ซ้ือพร้อมใบเสร็ จรับเงิน
7. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว)
8. ใบรับรองแพพย์ (กรณี ที่ตอ้ งลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย
หรื อสมาชิกในครอบครัว) ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
9. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุที่ทาให้ตอ้ งมีการลดจานวนวันเดินทาง
10. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทางเท่ านั้น)
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทั่วไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ คุ้มครองการลดจานวนวันการเดินทางของ
ผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก
1. สมาชิกในครอบครัวเป็ นเอดส์ กามโรคหรื อโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2. การไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรื อผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ผู้เอาประกันภัยซื้ อความคุ้มครองหรื อซื้ อ
บริการการเดินทาง
3. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้ าก่อนการเอาประกันภัยนี้
4. การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่อความวุ่นวายทางการเมือง
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ข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของเที่ยวบิน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองถึงความล่าช้าของเที่ยวบินที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยในกรณี ที่มีการ
เดินทางโดยเครื่ องบินและหากกาหนดการเดินทางโดยเครื่ องบินของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้เตรี ยมการไว้ว่าจะใช้เดินทางต้อง
ล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดินทางตามปกติตามที่ระบุไว้ในตารางการบินเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย ..6.. ชัว่ โมงติดต่อกัน นับ
จากเวลาที่ระบุไว้ในแผนการเดินทางที่ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เนื่ องจากเครื่ องบินไม่สามารถเข้าสู่ หรื อออกจากสนามบินได้
ตามกาหนดการเดินทางตามปกติ เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการเดินทาง การบกพร่ องหรื อการทางานผิดพลาด การ
ชารุ ดเสี ยหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรื อระบบไฟฟ้าของเครื่ องจักรของอุปกรณ์การบิน รวมไปถึง ปั ญหาทางเทคนิ ค
ของสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการประท้วงของพนักงานสายการบินหรื อท่าอากาศยาน หรื อเหตุอื่นใดที่ไม่ใช่ความรับ
ผิดของผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับการล่าช้าของเที่ยวบินให้แก่ ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ ..6.. ชัว่ โมง
เต็มต่ อ เนื่ องของการล่ าช้า ทั้งนี้ ไม่ เกิ น จ านวนเงิ น เอาประกัน ภัยตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัยและ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัย
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของเที่ยวบินเท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกัน ภัยหรื อ ตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อ งแจ้งส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ตัว๋ เครื่ องบิน และ Boarding Pass หรื อหลักฐานที่ระบุระยะเวลาการเดินทาง
5. เอกสารยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานที่ออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที่ระบุสาเหตุ
และระยะเวลาของการล่าช้าของเที่ยวบิน
6. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของเที่ยวบินเท่ านั้น)
นอกเหนื อ จากข้ อ ยกเว้ น ทั่ ว ไป การประกัน ภั ยตามข้ อตกลงคุ้ มครองนี้ จะไม่ จ่ ายค่ าทดแทนอั น เกิดจากหรื อสื บ
เนื่องมาจาก
1. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมื อง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความวุ่นวาย
ทางการเมือง
2. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้ าก่อนการเอาประกันภัยนี้
3. ผู้เอาประกันภัยไม่ ได้รายงานตัวกับสายการบินภายในเวลาที่กาหนด
4. การล่าช้ าที่เกิดขึน้ จากการยกเลิกบริการของสายการบิน โดยคาสั่ งหรื อคาแนะนาจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ
5. ค่ าเสี ยหายที่ได้รับคืนจากสายการบิน หรื อท่ าอากาศยาน
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ข้ อตกลงคุ้มครองความล่าช้ าของกระเป๋าเดินทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองหากกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่ องจากความผิดพลาดหรื อ
ส่ งไปผิดสถานที่หรื อสู ญหายชั่วคราวของสายการบินเป็ นเวลาเกิน กว่า ..6.. ชั่วโมง ภายหลังจากที่ ผเู ้ อาประกันภัยมาถึง
จุดหมายปลายทางตามกาหนดการเดินทางและอยูใ่ นระยะเวลาเอาประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บค่าใช้จ่ายในการซื้ อเสื้ อ ผ้าเครื่ องแต่ งกายที่ จาเป็ นเร่ งด่วนของผูเ้ อาประกันภัย ตาม
จานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยสาหรับทุกๆ ..6.. ชัว่ โมง
เต็มต่อเนื่ องของความล่าช้า ทั้งนี้ ไม่เกิ น จานวนเงิน เอาประกัน ภัยตามที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกันภัยและ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัย
ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกัน ภัยไม่อาจเรี ยกร้ องค่ าทดแทนในข้อ ตกลงคุ ้มครองความล่ าช้าของกระเป๋ าเดิ นทางและข้อ ตกลง
คุม้ ครองการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว (ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดียวกันได้
บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั
ได้จ่ายค่าชดเชยไป ในการนี้ ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการ
ที่จาเป็ นเพื่อป้องกันสิ ทธิท้ งั หลายเช่นว่านั้น และจะต้องไม่กระทาการใดๆ ให้เป็ นที่เสี ยหายแก่บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องไม่ดาเนิ น การฟ้ อ งร้ อ งหลังจากการเกิ ดการสู ญเสี ยหรื อ ความเสี ยหายต่อบุ คคลที่ท าให้เกิ ดการสู ญเสี ยหรื อ ความ
เสี ยหายเช่นว่านั้น
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความล่าช้ าของกระเป๋าเดินทางเท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกัน ภัยหรื อ ตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อ งแจ้งส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบเสร็ จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้ อผ้าหรื อเครื่ องใช้ที่จาเป็ นของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
5. หนังสื อยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที่ระบุสาเหตุและ
ระยะเวลาของความล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
6. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความล่าช้ าของกระเป๋าเดินทาง)
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทั่วไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ จะไม่ จ่ายค่ าทดแทนจาก
1. การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความวุ่นวายทาง
การเมือง
2. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้ าก่อนการเอาประกันภัยนี้
3. สั มภาระเดินทางที่ขนส่ งภายใต้ ใบรับขนสิ นค้ า
4. สั มภาระเดินทางถูกยึดโดยศุ ลกากร หรื อหน่ วยงานราชการอื่น
5. ค่ าใช้ จ่ายที่สายการบินได้จ่ายให้ กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
6. ความล่าช้ าของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรื อภายหลังที่บุคคลผู้เอาประกันภัยสิ้นสุ ดการเดินทางตามที่ระบุ
ในหลักฐานแสดงการเดินทางในครั้งนั้นๆ
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ข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก
คาจากัดความเพิม่ เติม
1. บุคคลภายนอก หมายถึงบุคคลใดๆ นอกเหนื อจากญาติหรื อบุคคลในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย บุคคลที่ อยู่
ด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จา้ งบุคคลผูร้ ่ วมเดิน ทางด้วยกับผูเ้ อา
ประกันภัยและหุน้ ส่ วนของผูเ้ อาประกันภัย
2. ความเสี ยหายต่ อทรัพย์ สิน หมายถึง ความเสี ยหายทางกายภาพ การถูกทาลายหรื อการสู ญเสี ยการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สินที่จบั ต้องได้
ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าทดแทนในนามผูเ้ อาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสาหรับจานวนเงินที่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิด
ตามกฎหมายจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ตามการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ไม่
เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัย สาหรับผลของ
การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. การเสี ยชีวติ การบาดเจ็บของบุคคลภายนอกอันสื บเนื่องหรื อเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุจากผูเ้ อาประกันภัย
2. ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันสื บเนื่องหรื อเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุจากผูเ้ อาประกันภัย
โดยที่ผูเ้ อาประกันภัยต้องส่ งต่อให้บริ ษทั ทันที เมื่อได้รับ หมายศาลหรื อคาสั่งหรื อคาบังคับของศาล (ถ้ามี) และไม่
กระทาการอันเป็ นการตกลงชดใช้หรื อยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรื อมีการกระทาอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรื อต่อสู ้คดี
โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
บริ ษทั มีสิ ทธิ ในการต่อสู ้ คดี และดาเนิ นการใดๆ เพื่อ ต่อสู ้คดีในนามของผูเ้ อาประกันภัย โดยค่ าใช้จ่ายของบริ ษ ัท
เพื่อให้บริ ษทั ตกลงชดใช้ค่าทดแทน หรื อต่อสู ้ขอ้ เรี ยกร้องใดๆหรื อทาการฟ้องร้องคดี
ถ้าในขณะที่เกิดเหตุ ซึ่ งเป็ นผลให้มีการเรี ยกร้องค่าทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุม้ ครองถึงความรับผิดอย่างเดียวกัน
บริ ษทั จะรับผิดต่อค่าเสี ยหาย ค่าดาเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินอัตราส่ วนของบริ ษทั สาหรับจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
เกี่ยวกับความรับผิดนั้น
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอกเท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกัน ภัยหรื อ ตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อ งแจ้งส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
5. ใบรับรองแพพย์และใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณี ทาให้ผอู ้ ื่นประสบอุบตั ิเหตุ
6. ใบเสร็ จรับเงินค่าซ่ อมแซม หรื อใบเสร็ จรับเงินและจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณี ที่จาเป็ นต้องซื้ อของชิ้นนั้นๆ
เนื่องจากทาให้ของชิ้นนั้นเสี ยหาย
7. หมายศาล หรื อคาสั่ง หรื อคาบังคับของศาล (ถ้ามี)
8. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอกเท่ านั้น)
นอกเหนื อจากข้ อยกเว้ นทั่วไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่ คุ้มครองการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
ใดๆ อันเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1. การเสี ยชี วิต การบาดเจ็บ หรื อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สินของบุคคลซึ่ งเป็ นญาติหรื อลูกจ้ างของผู้เอา
ประกันภัย
2. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินซึ่งเป็ นของผู้เอาประกันภัยหรื ออยู่ในความดูแลหรื อควบคุมตามกฎหมายของ
ผู้เอาประกันภัย
3. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายซึ่งเกีย่ วข้ องกับความรับผิดตามสั ญญา
4. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายซึ่ งเกี่ยวข้ องกับการกระทาหรื องดเว้ นกระทาการโดยจงใจ โดยเจตนาร้ ายหรื อโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
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5. การเป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครองหรื อการใช้ ยานพาหนะ อากาศยาน ยานพาหนะทางน้า อาวุธ ปื น หรื อเกิด
จากความประมาทเลินเล่ อในการควบคุมดูแล หรื อกรณีที่ต้องร่ วมรั บผิดในการกระทาของผู้เยาว์ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการเป็ น
เจ้ าของกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครองการใช้ สิ่งต่ าง ๆ ข้ างต้ น
6. การกระทาของสั ตว์ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เอาประกันภัย
7. ธุรกิจ การค้ าหรื อกิจกรรมทางวิชาชี พในอดีตหรื อในปัจจุบัน รวมถึงการประกอบ หรื อความบกพร่ องในการประกอบ
ธุรกิจ การค้ าหรื อกิจกรรมทางวิชาชีพดังกล่าวนั้น
8. การดาเนินคดีอาญา ไม่ ว่าจะถูกตัดสิ นว่ ามีความผิดหรื อไม่ กต็ าม
9. การครอบครองหรื อใช้ สารหรื อยาที่มีการควบคุม เว้ นแต่ จะเป็ นกรณีที่มีใบสั่ งแพทย์
10. การล่วงเกินทางเพศ การทาโทษทางร่ างกาย หรื อการทารุ ณกรรมทางร่ างกายหรื อจิตใจ
11. มลพิษ ซึ่ งรวมถึงการถูกกล่ าวอ้ างหรื อมีแนวโน้ มว่ าเป็ นการก่ อให้ สิ่งแวดล้ อมไม่ บริ สุทธิ์หรื อเป็ นอันตราย บริ ษัทไม่ มี
หน้ าที่ที่จะต้ องต่ อสู้ คดีและคาพิพากษาที่เกีย่ วข้ องกับมลพิษดังกล่าว หากคาพิพากษาของศาล ชั้ นต้ นนั้นได้ ถูกตัดสิ นโดย
ศาลที่อยู่นอกเขตอานาจประเทศไทย
12. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อ การก่อความวุ่นวาย
ทางการเมือง
หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้ าย
ถ้าข้อ ความในเอกสารแนบท้ายดัง ต่ อ ไปนี้ ขัด หรื อ แย้ง กับ ข้อ ความในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ ใ ช้ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
การชดเชยอุบัติเหตุที่เกิดในยานพาหนะสาธารณะในระหว่ างการเดินทางต่ างประเทศ
(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองการเดินทางต่างประเทศแบบกลุ่ม)
คาจากัดความเพิม่ เติม
ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึ ง ยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรื อทางอากาศ ซึ่ งขับ ขี่ โดยผูข้ ับ ขี่ ที่ มี ใบอนุ ญ าตและ
ดาเนิ นการโดยผูไ้ ด้รับอนุ ญาตตามกฎหมายให้ดาเนิ นการขนส่ งผูโ้ ดยสารที่ชาระค่าโดยสารและมีกาหนดการปฏิบตั ิงานตาม
เส้นทางและตารางประจา โดยไม่รวมถึงการขนส่ งทุกรู ปแบบที่เช่าเหมาลา หรื อถูกจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทัศนาจร ถึงแม้
จะมีการปฎิบตั ิงานตามเส้นทาง หรื อมีตารางประจาก็ตาม
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ้มครองการบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งเหตุ ดังกล่าวผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่า
ทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองการชดเชยอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ และหากการบาดเจ็บดังกล่าวนั้นได้
เกิดขึ้นในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื ออยูใ่ นยานพาหนะสาธารณะในฐานะผูโ้ ดยสารที่ชาระค่าโดยสารที่
เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในครั้งนั้น
บริ ษ ัทจะจ่ายค่าทดแทนให้สาหรั บการสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นเพิ่มเติมอีกเป็ นจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ ใบรั บ รองการประกัน ภัยของจานวนเงิ นเอาประกันภัยในแต่ ละข้อของผลประโยชน์ ของ
ข้อตกลงคุม้ ครองการชดเชยอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
เงื่ อนไขและข้ อก าหนดเพิ่มเติ ม (ใช้ บั งคั บ เฉพาะเอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้ มครองการชดเชยอุ บั ติ เหตุ ที่ เกิดใน
ยานพาหนะสาธารณะในระหว่ างการเดินทางต่ างประเทศเท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานในการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่ กรณี จะต้อ งส่ ง
หนังสื อยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะสาธารณะ ที่ออกโดยผูท้ าการขนส่ งยานพาหนะสาธารณะซึ่ งระบุวนั และ
เวลาที่เกิดเหตุที่ชดั เจนให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ขอ้ ความตามที่
ปรากฎในเอกสารนี้บงั คับแทน
ส่ วนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายอาณาเขตที่ยกเว้ นความคุ้มครอง
(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองการเดินทางต่างประเทศแบบกลุ่ม)
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย การ
ประกันภัยนี้ จะไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยหรื อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก
หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไป หรื อขณะเดินทางผ่าน หรื อการเดินทางภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

ตามทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย

ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ขอ้ ความตามที่
ปรากฎในเอกสารนี้บงั คับแทน
ส่ วนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บงั คับตามเดิม

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE INSURANCE
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม Group Domestic Travel Insurance Policy
รหัสบริ ษทั Company code
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. NAC-AYKCCC
1. ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่ อและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address
บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด
2. ชื่อ-นามสกุลและที่อยูผ่ เู้ อาประกันภัย: Name
เลขประจาตัวประชาชน/
ประเทศ
สัญชาติ
เพศ
วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี )
and Address of the Insured Person
เลขที่หนังสื อเดินทาง:
ภูมิลาเนา Nationality
Sex
Date of Birth
Age
ID Card No. or Passport No.
Domicile
สมาชิกบัตรเครดิต กรุ งศรี คอร์ ปอเรท การ์ ด
สมาชิกบัตรเครดิต ทีซีซี พริวเิ ลจ การ์ ด
สมาชิกบัตรเครดิต โฮมโปร คอร์ ปอเรท การ์ ด
3. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย : Relationship to the Insured Person
ทายาทตามโดยธรรม
4. ระยะเวลาเอาประกันภัย: เริ่ มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น.
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 24.00 น.
Period of Insurance
From
at
hours To
at
hours
5. เส้นทางการเดินทาง Destination: สาหรับการเดินทางในประเทศ
6. ประเภทของการเดินทาง Type of Trip : รายเที่ยว Single Trip รายปี Annual Trip
7. จานวนจากัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะความคุม้ ครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
Limit of Liability: This policy affords coverage only with respect to such result for which a sum insured is stated.
ความรับผิดส่ วนแรก
ข้ อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ าย
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
(บาทหรื อวัน)
Insuring Agreement / Endorsement
Sum Insured (Baht)
Deductible (Baht or Day)
สมาชิกบัตรเครดิต
คู่สมรส
บุตร (ต่อคน)
1. การสูญเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงเนื่องจาก
ไม่มี
10,000,000
10,000,000
1,000,000
อุบตั ิเหตุที่เกิดในยานพาหนะสาธารณะในระหว่างการเดินทาง
1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง
ไม่มี
2. คุม้ ครองการล่าช้าของเที่ยวบิน
(สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000)
1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง 1,000/6ชัว่ โมง
ไม่มี
3. คุม้ ครองการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
(สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000) (สูงสุด 10,000)
4. คุม้ ครองการบอกเลิกการเดินทาง/ การลดจานวนวันการเดินทาง
10,000
10,000
10,000
ไม่มี
5. คุม้ ครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ไม่มี
6. จากัดความรับผิดชอบสูงสุ ดต่อเหตุการณ์
500,000,000
500,000,000 500,000,000
ไม่มี
8. เบี้ยประกันภัยสุทธิ
บาท
อากรแสตมป์
บาท
ภาษี
บาท
เบี้ยประกันภัยรวม บาท
Net Premium
Baht
Stamps Duty
Baht
Tax
Baht
Total Premium
Baht
การประกันภัยโดยตรง
ตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้ าประกันวินาศภัย
ใบอนุญาตเลขที่
Direct
Agent
Broker
License No.
วันทาสัญญาประกันภัย Agreement made on: 3 ธันวาคม 2563
วันออกใบรับรองการประกันภัย Certificate issued on: 3 ธันวาคม 2563
ใบรับรองการประกันภัยนี้ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญาประกันภัย และรายละเอียดของสัญญาประกันภัย ข้อตกลงคุม้ ครองเอกสารแนบท้าย และข้อยกเว้น ให้
ถือตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั
This certificate is a part of the policy. Insurance contract’s details including coverage, endorsement & exclusions are as specified in the policy or the
certificate or the attached endorsement. As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at its office.

________________________
กรรมการ-Director

________________________
กรรมการ-Director

________________________
ผูร้ ับมอบอานาจ-Authorized Signature
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กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและ
ข้อ กาหนด ข้อ ยกเว้น ทั่วไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ บริ ษ ัท ให้สั ญ ญากับ
ผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อ ยคาและค าบรรยายซึ่ งมี ความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ต ามของกรมธรรม์ป ระกัน ภัยจะถื อ เป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1
กรมธรรม์
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เงื่ อ นไขทั่วไปและข้อ ก าหนด ข้อ ยกเว้น ทั่ว ไป
ประกันภัย
ข้อตกลงคุม้ ครอง เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอเอาประกันภัย
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบรั บ รองการประกัน ภัย และเอกสารสรุ ป
เงื่ อ นไข ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ่ งถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
1.2
บริษัท
หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.3
ผู้ถือกรมธรรม์
หมายถึง บุคคล นิ ติบุ คคล หรื อองค์กรที่ระบุ ชื่อเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรื อใบรั บรองการประกันภัย ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการ
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
1.4
ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุ คคลที่ ระบุ ชื่อ เป็ นผูเ้ อาประกัน ภัยในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ/หรื อ
ใบรั บ รองการประกัน ภัย เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
1.5
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผู ้
เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
1.6
การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
หมายถึง

1.7

การเจ็บป่ วย

1.8

ความรับผิดส่ วนแรก หมายถึง

1.9

แพทย์

หมายถึง

1.10
1.11

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

หมายถึง
หมายถึง

1.12

โรงพยาบาล

หมายถึง

1.13

สถานพยาบาลเวช
กรรม

หมายถึง

อาการความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อ การติดโรคที่ เกิ ดขึ้ น กับ ผูเ้ อาประกัน ภัย
อย่างกะทันหันหรื อเฉี ยบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเกิดขึ้นหลังจาก
ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ทั้งนี้ ต้องปรากฏชัดเจนว่าเกิดขึ้นโดยตัวเอง
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้อ งรั บ ผิดชอบเอง ตามข้อ ตกลง
คุม้ ครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้ายของสัญญาประกันภัย (ถ้ามี)
ผูท้ ี่ ส าเร็ จการศึ กษาได้รับ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ข้ ึ น ทะเบี ยนอย่าง
ถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผูท้ ี่ จ าเป็ นต้อ งเข้ารั บ การรั กษาในโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับ การ
วินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และ
ในระยะเวลาที่ เหมาะสมส าหรั บ การรั กษาการบาดเจ็บ หรื อ การเจ็บ ป่ วยนั้น ๆ
และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชี วิตก่ อนครบ
6
ชัว่ โมง
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คื น และมีอ งค์ป ระกอบทางด้านสถานที่ ที่ มี จานวนบุ ค ลากรทางการแพทย์ที่
เพี ยงพอตลอดจนการจัด การให้บ ริ การที่ ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ห้อ ง
ส าหรั บ การผ่ า ตัด ใหญ่ แ ละได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ นการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
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1.14

คลินิก

หมายถึง

1.15

มาตรฐานทาง
การแพทย์

หมายถึง

1.16

ความจาเป็ นทาง
การแพทย์

หมายถึง

1.17

ค่ าใช้ จ่ายที่จาเป็ น
และสมควร

1.18

หมายถึง

1.19

สภาพที่เป็ นมาก่ อน
การเอาประกันภัย
(Pre-existing
Condition)
ผู้ขนส่ ง

1.20

เอดส์

หมายถึง

1.21

การก่อการร้ าย

หมายถึง

1.22

บริษัทที่ได้รับมอบ
อานาจ

หมายถึง

หมายถึง
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สถานพยาบาลแผนปั จ จุ บ ั น ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตด าเนิ น การโดยแพทย์ท าการ
รั กษาพยาบาล ตรวจวินิ จฉัยโรค และไม่ ส ามารถรั บ ผูป้ ่ วยไว้ค้างคื น ได้ และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และนามา
ซึ่ งแผนการรั ก ษาที่ เหมาะสมกับ ผู ้ป่ วยตามความจ าเป็ นทางการแพทย์แ ละ
สอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการ
ชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ
หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้ อ งเป็ นการบริ การรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แ ลผู ้ป่ วยที่
เหมาะสม ตามความจ าเป็ นของภาวะ การบาดเจ็ บ หรื อการเจ็ บ ป่ วยของ
ผูร้ ับบริ การนั้นๆ
ค่ า รั ก ษาพยาบาล และ/หรื อค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ ค วรจะเป็ นเมื่ อ เที ย บกั บ การ
ให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิ กเรี ยกเก็บ กับ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่ งผูถ้ ือ
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
โรค (รวมทั้ง โรคแทรกซ้ อ น) อาการ หรื อ ความผิ ด ปกติ ที่ เกิ ด ขึ้ นกับ ผู ้เอา
ประกัน ภัยภายใน 12 เดื อนก่ อนวัน ออกเดิน ทางแต่ ละครั้ ง ซึ่ งมีนัยสาคัญเพื่ อ
แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรื อรักษาหรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อ
รักษา
สายการบินพาณิ ชย์ รถไฟ เรื อเดินสมุทร เรื อเฟอร์ รี่ รถขนส่ งผูโ้ ดยสาร รถโดยสาร
ปรับอากาศประเภทรถโค้ชที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)ซึ่งเกิดจากการติด
เชื้ อไวรั สเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้ องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm)หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผล
การตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิ ด
โรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ทาให้
เกิ ด โรคล าไส้ อ ัก เสบหรื อเรื้ อรั ง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้ อ ไวรั ส
(Virus) และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไป (Disseminated Fungi Infection)
เนื้ อ งอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึ งแต่ ไม่ จากัดเฉพาะเนื้ อ งอก
Kaposi’s Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ าเหลื อ งที่ ร ะบบศู น ย์ป ระสาทส่ วนกลาง
(Central Nervous System Lymphoma)และ/หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆซึ่ งเป็ นที่รู้ จกั
ในปัจจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง(Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่างกระทันหันเจ็บป่ วย
หรื อทุ พ พลภาพโรคภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อง(AIDS) ให้ ร วมถึ ง เชื้ อไวรั ส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) โ ร ค ที่ ท า ใ ห้ เยื่ อ ส ม อ ง เสื่ อ ม
(Encephalopathy Dementia)และการระบาดของเชื้อไวรัส
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่ม
บุ ค คลใดไม่ ว่ า จะเป็ นการกระท าเพี ย งล าพัง การกระท าการแทน หรื อที่
เกี่ ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรั ฐบาลใด ซึ่ งกระท าเพื่อ ผลทางการเมือง ศาสนา
ลัทธิ นิ ยมหรื อจุดประสงค์ที่ คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล
และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว
บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคล หรื อตัวแทนของผูใ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉินที่ได้รับมอบ
อานาจจากบริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในการให้บริ การความช่วยเหลือ
กรณี ฉุกเฉิ นระหว่างการเดินทางและบริ การต่างๆ แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาประกันภัยนี้
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้ อกาหนด
2.1 สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้
ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตาม
วรรคหนึ่ งหรื อ รู ้ อยู่แ ล้วในข้อ ความจริ งใดแต่ป กปิ ดข้อความจริ งนั้น ไว้โดยไม่แจ้งให้บ ริ ษทั ทราบ ซึ่ งหากบริ ษทั ทราบ
ข้อ ความจริ งนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจให้บ ริ ษ ัท เรี ยกเบี้ ยประกัน ภัยสู งขึ้ น หรื อ บอกปั ดไม่ยอมท าสั ญ ญาประกัน ภัย สั ญ ญา
ประกัน ภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆี ยะตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ บ อกล้างสั ญ ญา
ประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ ง
2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ รวมทั้ง ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและเอกสารแนบท้า ยประกอบกั น เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสั ญญาประกัน ภัยจะต้องได้รับ ความยิน ยอมจากบริ ษ ัทและได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 การแจ้ งรายชื่ อผู้เอาประกันภัยและการเข้ าร่ วมการประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนิ นการแจ้งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาเอาประกันภัยให้บริ ษทั ทราบ
ก่อนการเดินทาง ในกรณี ที่เกิ ดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เป็ นเหตุให้มีการเรี ยกร้องผลประโยชน์ และถ้ารายชื่ อ
ของผูเ้ อาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็ นของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะเริ่ มได้รับความคุม้ ครองตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการ
ประกันภัย โดยบริ ษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัยพร้อมทั้งเอกสารสรุ ปเงื่อนไข
ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่ละราย เพื่อเป็ นการรับรองว่าผูเ้ อาประกันภัย
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
2.4 ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
2.4.1 กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี้ จะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูเ้ อาประกัน ภัยซึ่ งเกิ ดขึ้ น
ภายในระยะเวลาการเดินทางทั้งนี้ จะจากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน ..90... วันติดต่อกัน ติดต่อกันกรณี มีเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ก ารจี้ เครื่ อ งบิ น การล่ าช้าหรื อ ขัด ข้อ งของเครื่ อ งบิ น ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัยใช้โดยสารซึ่ งท าให้ ผูเ้ อา
ประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุม้ ครอง
ออกไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทางตามความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2.4.2 ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยจะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
2.4.3 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบ One Way ตามที่ระบุอยู่ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรอง
การประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นก่อน ...3.. ชัว่ โมง เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน หรื อสถานี
ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่กรณี ) และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของ
สนามบินหรื อสถานีขนส่ ง หรื อท่าเรื อ ที่จุดหมายปลายทาง (แล้วแต่กรณี ) เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
2.4.4 ในกรณี ที่ เป็ นความคุ ้ ม ครองแบบ Round Trip ตามที่ ร ะบุ อ ยู่ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ/หรื อ
ใบรั บรองการประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นก่ อน .3.... ชัว่ โมง เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน
หรื อสถานีขนส่ ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่กรณี ) และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงอาคารผูโ้ ดยสาร
ขาเข้าของสนามบินหรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ จุดหมายปลายทาง (แล้วแต่กรณี ) ในเที่ยวขากลับของการเดินทาง เว้นแต่
จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2.5 การเปลีย่ นแปลงยานพาหนะในการเดินทาง
ถ้าผูเ้ อาประกัน ภัยมีความจาเป็ นต้อ งเปลี่ยนยานพาหนะในการเดินทางในส่ วนหนึ่ งของการเดิน ทางที่ คุม้ ครอง
เนื่ องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนื อความควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะยังคงมีผล
บังคับใช้อยูเ่ สมือนกับไม่ได้เปลี่ยนยานพาหนะ
2.6 การแจ้ งและการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
2.7 หน้ าที่ในการรักษาสิ ทธิของบริษัทเพื่อการรับช่ วงสิ ทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ นหรื อ
เท่าที่ บ ริ ษ ัท ร้ อ งขอให้ท าตามสมควรไม่ว่าก่ อ นหรื อ หลังการรั บ ค่าทดแทนจากบริ ษ ัท เพื่อ รั กษาสิ ท ธิ ของบริ ษ ัท ในการ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอกแทนผูเ้ อาประกันภัย
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2.8 หน้ าที่ในการรักษาซากทรัพย์ ที่ได้รับความเสี ยหาย
เมื่อเกิ ดความเสี ยหายกับทรั พย์สินที่เอาประกันภัยผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่ละทิ้งทรัพย์สินนั้นและต้องส่ งมอบต่อ
บริ ษทั หากบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องใช้ซากทรัพย์สินนั้นเพื่อการพิจารณาค่าทดแทน
2.9 การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิ ทธิ ตรวจสอบประวัติการรั กษาพยาบาลและการตรวจวินิ จฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับ การ
ประกัน ภัยนี้ และมีสิ ทธิ ท าการชัน สู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่ อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
ในกรณี ที่ ผู ้เอาประกัน ภัยไม่ ยิน ยอมให้ บ ริ ษ ัท ตรวจสอบประวัติ การรั กษาพยาบาลและการตรวจวิ นิ จฉั ยของ
ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
2.10 การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อ ความเสี ย หายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรั บการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะ
จ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่
เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.11 การชาระเบีย้ ประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระเบี้ยประกันภัยจะถึงกาหนดชาระทันทีหรื อก่อนความ
คุม้ ครองจะเริ่ มต้น
2.12 การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
ทั้งบริ ษทั และผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัย สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้
2.12.1 การบอกเลิ ก ดัง กล่ าวจะต้อ งแจ้ง ให้ ท ราบก่ อ นการเดิ น ทางล่ ว งหน้ า 48 ชั่ว โมง โดยบริ ษ ัท จะคื น เบี้ ย
ประกันภัยให้กบั ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยโดยหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.12.2 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้อยกว่า 48 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง บริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย ยกเว้น
เป็ นการบอกเลิ ก เนื่ อ งจากผู ้ข นส่ งเป็ นผู ้ย กเลิ ก ตั๋ว เดิ น ทางของผู ้เอาประกัน ภัย บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ยประกัน ภัย ให้ กั บ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยโดยหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.13 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้อง
ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย กับ บริ ษัท และหากผู ้มี สิ ทธิ เรี ย กร้ อ งประสงค์แ ละเห็ น ควรยุติ ข้อ พิ พ าทนั้ นโดยวิ ธี ก าร
อนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษัท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.14 การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติสาหรับ ผูเ้ อาประกัน ภัยที่ก่ออาชญากรรม
หรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
2.15 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรั บผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ หากผูถ้ ือกรมธรรม์ป ระกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยผูร้ ั บ
ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ไม่ คุ้มครอง
3.1 ความรับผิดส่ วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดเองตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย (ถ้ ามี)
3.2 ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆอันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
3.2.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ ายคล้ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้
มีการประกาศสงครามหรื อไม่ กต็ าม หรื อสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
การแข็งข้ อ การกบฏ การก่อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวัติ การรัฐประหารการประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆซึ่ งจะ
เป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
3.2.2 อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ การแผ่ รั ง สี ห รื อ กั ม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จากกากนิ ว เคลีย ร์ ใดๆ
อันเนื่ องจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่ อกัน
ไปโดยตัวของมันเอง
3.3 การก่อการร้ าย (ไม่ ใช้ กบั ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การจีเ้ ครื่ องบิน)
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3.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
3.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
3.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมหรื อขณะที่ถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
3.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหารตารวจหรื ออาสาสมัครและเข้ าปฏิบัติการในสงครามหรื อปราบปราม
3.8 ขณะที่เกิดขึน้ บริเวณแท่ นขุดเจาะน้ามัน แท่ นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรื อเหมืองใต้ ดนิ
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข้อ บังคับ เงื่อ นไขทัว่ ไปและข้อ กาหนด ข้อ ยกเว้น ทัว่ ไป ข้อ ตกลงคุ ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ชาระบริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองสาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ข้อมือ หรื อข้อเท้า และให้หมายความรวมถึง การ
สู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถ
กลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจาและ
อาชีพอื่นๆได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้ดว้ ยตนเอง
ทั้งนี้ ปฏิ บ ัติกิจวัตรประจาวัน หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บ ัติภ ารกิ จหลักประจาวัน ของคนปกติ 6 ชนิ ด
ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเอง โดย
ไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้อง
หนึ่งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่ น ความสามารถในการสวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่ น ความสามารถในการอาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้อง
อาบน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่ น ความสามารถในการใช้ห้องน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจาก
ห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิ ดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุ และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย ส าหรั บ การตกเป็ นบุ ค คลทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง โดยมี ข้อ บ่ ง ชี้ ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
หรื อในกรณี ที่ไม่มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ แต่ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิงติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสู ญเสี ย
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
ตลอดระยะเวลาประกัน ภัยบริ ษ ัท จะจ่ายค่ าทดแทนส าหรั บ ผลที่ เกิ ดขึ้ น ตามข้อตกลงคุ ้มครองนี้ รวมกัน ไม่เกิ น
จานวนเงิน ดังระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัยและ/หรื อใบรั บ รองการประกัน ภัย หากบริ ษ ัท จ่ายค่ าทดแทนตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
เงื่ อนไขและข้ อกาหนดเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ย
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุเท่ านั้น)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง
และส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตาหรื อ
ทุพพลถาวรสิ้ นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุเท่ านั้น)
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ คุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆอันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดดังต่ อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้ หรื อ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ ากับระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป หรื อ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุร าจนไม่ สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่ มีการตรวจวัดหรื อในกรณี ที่ไม่ สามารถ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ได้
1.2 การฆ่ าตัวตายพยายามฆ่ าตัวตายหรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้ อโรค เว้ นแต่ การติดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่ งเกิดจากบาดแผลที่ได้ รับมาจาก
อุบัติเหตุ
1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศั ลยกรรมเว้ น แต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทาเนื่ องจากได้ รั บบาดเจ็บซึ่ งได้ รับความ
คุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก เว้ นแต่ การแท้ งบุตรนั้นเป็ นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง
1.6 อาหารเป็ นพิษ
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆที่เกิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิ ด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชก
มวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชี วิต ) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูนหรื อเครื่ องร่ อน เล่ น
บันจีจ้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจใต้ น้า
2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทาง
ความคุ้มครอง
ในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองแก่
ผูเ้ อาประกัน ภัยส าหรับ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น จากการยกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกัน ภัยครองซึ่ ง
เกิดขึ้นภายใน ..30.... วัน ก่อนวันออกเดินทาง และเกิดขึ้ นภายหลังจากที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับแล้ว อันมีสาเหตุมา
จาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ ไม่สามารถเดินทางได้
2. การเสี ยชี วิ ต บาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ เจ็บ ป่ วยซึ่ งอาจเป็ นอัน ตรายถึ ง ชี วิ ต ของบิ ด า มารดา คู่ ส มรส บุ ต รของ
ผูเ้ อาประกันภัย บิดาหรื อมารดาของคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
3. ผูข้ นส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
4. การประท้วงหรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
ค่าทดแทนที่ บ ริ ษ ัท จะจ่ายให้แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัยตามข้อ ตกลงคุ ้มครองนี้ ได้แ ก่ เงิน มัดจา ค่ าเดิน ทาง ค่าซื้ อ ตัว๋
ล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า และ/หรื อค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย เฉพาะความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายซึ่ งไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น บริ ษทั จะชดใช้ให้ตามความสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งสู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรอง
การประกันภัย
ทั้งนี้ ความคุม้ ครองนี้ จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดการเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทางนั้น และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่ อาจเรี ยกร้ องค่ าทดแทนสาหรั บ
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทาง และข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการ
เดินทาง (ถ้ ามี) ในเหตุการณ์ เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทางเท่ านั้น)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทาง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง
และส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองแพทย์ของผูป้ ่ วยหรื อใบมรณบัตรของผูเ้ สี ยชีวติ หรื อเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผูข้ นส่ ง
3. ใบเสร็ จรับเงินจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบิน ค่าที่พกั อาหาร ซึ่งระบุจานวนเงินที่เก็บ
4. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทางเท่ านั้น)
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ คุ้มครองการยกเลิกการเดินทางซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. การประท้ วงหรื อนัดหยุดงานที่เกิดขึน้ ก่อนการประกันภัย
2. สาเหตุใดๆที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้ าก่อนการขอเอาประกันภัยดังนี้
2.1 ผู้เอาประกันภัยเสี ยชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วย
2.2 การบาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยซึ่ งอาจเป็ นอันตรายถึงชี วิตของบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอาประกันภัย
บิดา มารดา ของคู่สมรสของผู้เอาประกันภัย
2.3 ผู้ขนส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ ายจนไม่ สามารถเดินทางได้
2.4 การประท้ วงหรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่ อการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยเสี ยชีวิตบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากหรื อสื บเนื่องมาจาก
3.1 สภาพที่เป็ นมาก่อนการประกันภัย (Pre-existing Condition)
3.2 การตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้ งบุตร ทาแท้ ง
3.3 โรคเอดส์ การเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บที่ผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรั ส HIV และโรคอื่นๆที่
สั มพันธ์ กบั เอดส์
3.4 โรคติดต่ อ หรื อโรคระบาดใดๆที่ได้ รับการประกาศโดยองค์ การอนามัยโลก หรื อการบริ หารส่ วนท้ องถิ่นนั้นๆ
ว่ ากาลังอยู่ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรค

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทาง
คาจากัดความเพิม่ เติม
สมาชิ กในครอบครั ว หมายถึง บิ ดา มารดา คู่ ส มรส บุ ตรของผูเ้ อาประกัน ภัย บิ ดาหรื อมารดาของคู่ ส มรสของ
ผูเ้ อาประกันภัย
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนามาซึ่ งการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทั้งชี วติ และ
ทรัพย์สิน อาทิเช่น ไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว เป็ นต้น
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้ชาระไปสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ค่าที่พกั ผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง และ/หรื อค่าปรับ หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่ผูเ้ อาประกันภัย
ต้องเดินทางกลับภูมิลาเนาก่อนกาหนดเนื่องจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัวเสี ยชีวติ ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์
ว่าการเดินทางต่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตซึ่งทาให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และเป็ นผลทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้อง
เดินทางกลับสู่ ภูมลิ าเนาโดยตรงในขณะที่อยูใ่ นระหว่างการเดินทางนั้น
2. ภัยธรรมชาติ ที่ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่ อความวุ่นวายทางการเมือง ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นโดยไม่คาดคิดและอยู่
เหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย
4. การถูกกักตัวที่ด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนาของแพทย์
บริ ษ ัท จะชดใช้ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง แต่ ไ ม่ เกิ น จ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัยนี้ สาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าในการเดินทางโดยทางเครื่ องบิน ทาง
บก หรื อทางเรื อ (ค่าโดยสารชั้นประหยัดในกรณี ที่เป็ นไปได้) หรื อค่าที่พกั ที่ ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ ค่าปรับ หรื อค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามมาจากการที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับสู่ ภูมิลาเนาก่อนกาหนด
ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางเนื่ องจากการถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนา
ของแพทย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้างต้นผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ
ความคุ ้ม ครองนี้ มี ผ ลบังคับ เฉพาะเมื่ อ ผูเ้ อาประกัน ภัยได้เอาประกัน ภัย ก่ อ นการรั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ ใดๆ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดการลดจานวนวันเดินทางดังกล่าว และผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่ อาจเรียกร้ องค่ าทดแทนสาหรั บข้ อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทางและข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทาง (ถ้ า
มี)
ในเหตุการณ์ เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทางเท่ านั้น)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดิน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง
ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
5. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบิน หรื อบริ ษทั ขนส่ ง ระบุจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ
6. สาเนาตัว๋ เครื่ องบินพร้อมใบเสร็ จรับเงิน
7. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว)
8. ใบรับรองแพพย์ ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรั กษา (กรณี ที่ตอ้ งลดจานวนวันเดินทางเนื่ องจาก
การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว)
9. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุที่ทาให้ตอ้ งมีการลดจานวนวันเดินทาง
10. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทางเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ คุ้มครองการลดจานวนวันการเดินทางของผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก
1. การเจ็บป่ วยของสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากโรคเอดส์ กามโรคหรื อโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2. การไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรื อผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ผู้เอาประกันภัยซื้ อบริการการเดินทาง
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3. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้ าก่อนการเอาประกันภัยนี้
4. การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่อความวุ่นวายทางการเมือง
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่าช้ าของการเดินทาง
ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายให้ในกรณี ที่การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยถูกเลื่อนหรื อล่าช้าออกไปตั้งแต่ ..4...
ชั่วโมงติ ด ต่ อ กัน จากก าหนดการโดยบริ ษ ัท จะจ่ ายค่ าทดแทนให้ไม่ เกิ น จ านวนเงิน จากัด ความรั บ ผิด ที่ ระบุ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัยแก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับทุก ..4... ชัว่ โมงเต็มต่อเนื่องของการล่าช้า
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. สภาพอากาศเลวร้ายทาให้ผขู ้ นส่ งต้องเลื่อนการเดินทางออกไป
2. การชารุ ดของเครื่ องจักรกลหรื อปัญหาทางเทคนิคของผูข้ นส่ ง
3. การประท้วงหรื อนัดหยุดงานซึ่งเริ่ มขึ้นหลังจากที่บริ ษทั ได้ตกลงรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การล่าช้ าของการเดินทางเท่ านั้น)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การล่าช้ าของการเดินทาง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. เอกสารยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานที่ออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที่ระบุสาเหตุ
และระยะเวลาของการล่าช้าของเที่ยวบิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การล่ าช้ าของการเดินทางเท่ านั้น)
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ คุ้มครองการล่าช้ าของการเดินทางซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อ
ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อการก่อความวุ่นวายทางการเมือง
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่าช้ าของกระเป๋าเดินทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองในกรณี กระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งอยูใ่ นความดูแลของผูข้ นส่ งมาถึง
ล่าช้า หลังจากที่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามกาหนดการเดินทาง บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่าย
ให้ในกรณี ที่การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยถูกเลื่อนหรื อล่าช้าออกไปตั้งแต่ ..4... ชัว่ โมงติดต่อกันจากกาหนดการ โดย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการ
ประกันภัยแก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับทุก ..4... ชัว่ โมงเต็มต่อเนื่องของการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บผลประโยชน์ภ ายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี้ สู งสุ ดไม่เกิ น จานวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัยและ/หรื อใบรั บ รองการประกัน ภัย และผูเ้ อาประกัน ภัยไม่อาจเรี ยกร้ อ งค่ า
ทดแทนจากข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสู ญหายของกระเป๋ าเดิน ทางและทรั พย์สิ น ส่ วนตัว (ถ้ามี) ในเหตุการณ์
เดียวกันได้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การล่าช้ าของกระเป๋าเดินทางเท่ านั้น)
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้จ่ายค่ าทดแทนตามข้อ ตกลงคุ ้มครองนี้ ให้แก่ ผูเ้ อาประกัน ภัยแล้วบริ ษ ัทจะรั บ ช่ วงสิ ท ธิ ของ
ผูเ้ อาประกัน ภัยเพื่ อ เรี ยกร้ อ งต่ อ บุ ค คลหรื อ องค์ก รที่ รั บ ผิด ชอบต่ อ เหตุ ก ารณ์ ดังกล่ าว เฉพาะในส่ วนที่ บ ริ ษ ัท ได้จ่ าย
ค่าทดแทนไป ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนิ นการที่จาเป็ นเพื่อ
ป้องกันสิ ทธิเช่นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่เสี ยหายต่อบริ ษทั
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การล่าช้ าของกระเป๋าเดินทาง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุล่าช้าของกระเป๋ าเดินทางโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อยืนยันการล่าช้าจากผูท้ าการขนส่ งหรื อสายการบิน
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับจากการซื้อเสื้ อผ้าหรื อของใช้ส่วนตัวที่จาเป็ น
4. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การล่ าช้ าของกระเป๋าเดินทางเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ คุ้มครองค่ าใช้ จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรี ยกร้ องจากสายการบินหรื อผู้ขนส่ งได้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
คาจากัดความเพิม่ เติม
บุ ค คลภายนอก หมายความถึ ง บุ ค คลใดๆนอกเหนื อจากสมาชิ กในครอบครั วหรื อบุ ค คลที่ อ ยู่ ด้ วยกั น กั บ
ผูเ้ อาประกันภัยลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จา้ งและบุคคลผูร้ ่ วมเดินทางในคณะของผูเ้ อาประกันภัย
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ ให้ ก ารคุ ้ม ครองความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต่ อ บุ ค คลภายนอกของผู ้เอาประกัน ภัย ที่ เกิ ด ขึ้ น
โดยอุบตั ิเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทางซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายตามจานวนที่เสี ยหายจริ งทั้งนี้
เนื่องจาก
1. การเสี ยชี วิต หรื อ การบาดเจ็บ ทางร่ างกายของบุ ค คลภายนอกอัน สื บ เนื่ อ งหรื อ เป็ นผลมาจากอุ บ ัติ เหตุ จ าก
ผูเ้ อาประกันภัย
2. การสู ญ เสี ยหรื อ ความเสี ยหายต่ อ ทรั พย์สิ น ของบุ คคลภายนอกอัน สื บ เนื่ อ งหรื อ เป็ นผลมาจากอุ บ ัติ เหตุ จาก
ผูเ้ อาประกันภัย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายทดแทนให้ไม่เกิ นจานวนเงินจากัดความรั บผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรื อใบรับรองการประกันภัย
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
เท่ านั้น)
ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่กระทาการอัน เป็ นการตกลงชดใช้หรื อยอมรั บ ผิดต่อ บุคคลภายนอกหรื อบุ คคลอื่น หรื อ
ผูเ้ สี ยหายหรื อการกระทาอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรื อต่อสู ้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดาเนิ นการเจรจากับผูเ้ สี ยหายดังกล่าวเมื่อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยถึงการรับ
ผิดชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. กรณี ที่บุคคลภายนอกเกิดการบาดเจ็บ
• แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
• ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการบาดเจ็บนั้น
• ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
• สาเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บนั้นพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง
• เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
2. กรณี ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสี ยหาย
• แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
• ใบเสร็ จรับเงินค่าซ่ อมแซมทรัพย์สินที่เสี ยหายหรื อใบเสร็ จรับเงินกรณี จาเป็ นต้องซื้ อทรัพย์สินจากเจ้าของ
ทรัพย์สินนั้น
• รู ปถ่ายแสดงความเสี ยหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
• เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอกเท่ านั้น)
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ คุ้มครอง
1. ความเสี ยหายต่ อทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลใดๆซึ่ งเกี่ย วข้ องเป็ นญาติ และบุ ค คลผู้ ร่ ว มเดิน ทางด้ วยหรื อ ลูกจ้ างหรื อตาม
กฎหมายให้ ถือว่ าเป็ นลูกจ้ างของผู้เอาประกันภัย
2. ความเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินซึ่งเป็ นของผู้เอาประกันภัยเองหรื อที่อยู่ในการครอบครองหรื อการควบคุมตามกฎหมายของผู้
เอาประกันภัย
3. ความรับผิดทางการค้ าหรื อวิชาชีพหรื อการงานของผู้เอาประกันภัยหรื อของครอบครัว
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หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้ าย
ถ้าข้อ ความในเอกสารแนบท้ายดัง ต่ อ ไปนี้ ขัด หรื อ แย้ง กับ ข้อ ความในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ ใ ช้ข้อ ความใน
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
การชดเชยอุบัติเหตุที่เกิดในยานพาหนะสาธารณะในระหว่ างการเดินทาง
คาจากัดความเพิม่ เติม
ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึ ง ยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรื อทางอากาศ ซึ่ งขับ ขี่ โดยผูข้ ับ ขี่ ที่ มี ใบอนุ ญ าตและ
ดาเนิ นการโดยผูไ้ ด้รับอนุ ญาตตามกฎหมายให้ดาเนิ นการขนส่ งผูโ้ ดยสารที่ชาระค่าโดยสารและมีกาหนดการปฏิบตั ิงานตาม
เส้นทางและตารางประจา โดยไม่รวมถึงการขนส่ งทุกรู ปแบบที่เช่าเหมาลา หรื อถูกจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทัศนาจร ถึงแม้
จะมีการปฎิบตั ิงานตามเส้นทาง หรื อมีตารางประจาก็ตาม
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ้มครองการบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งเหตุ ดังกล่าวผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่า
ทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุม้ ครองการชดเชยอุ บตั ิ เหตุ ในระหว่างการเดินทาง และหากการบาดเจ็บดังกล่าวนั้นได้เกิ ดขึ้นใน
ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื ออยู่ในยานพาหนะสาธารณะในฐานะผูโ้ ดยสารที่ชาระค่าโดยสารที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการเดินทางในครั้งนั้น
บริ ษ ัทจะจ่ายค่าทดแทนให้สาหรั บการสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นเพิ่มเติมอีกเป็ นจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ ใบรั บ รองการประกัน ภัยของจานวนเงิ นเอาประกันภัยในแต่ ละข้อของผลประโยชน์ ของ
ข้อตกลงคุม้ ครองการชดเชยอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
เงื่ อนไขและข้ อก าหนดเพิ่มเติ ม (ใช้ บั งคั บ เฉพาะเอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้ มครองการชดเชยอุ บั ติ เหตุ ที่ เกิดใน
ยานพาหนะสาธารณะในระหว่ างการเดินทางเท่ านั้น)
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานในการเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่ กรณี จะต้อ งส่ ง
หนังสื อยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะสาธารณะ ที่ออกโดยผูท้ าการขนส่ งยานพาหนะสาธารณะซึ่ งระบุวนั และ
เวลาที่เกิดเหตุที่ชดั เจนให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ขอ้ ความตามที่
ปรากฎในเอกสารนี้บงั คับแทน
ส่ วนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บงั คับตามเดิม
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Travel Covegare for Credit Card Member
AYCAP Credit Card NAC
This insurance cover credit card member (AYCAP Credit Card) for travel international and domestic as following
details
Coverage Table
Coverage
1. Accidental Death, Dismemberment, or Total Permanent Disablility
while traveling in public conveyance
2. Trip Delay
3. Baggage Delay
4. Trip Cancellation / Trip Curtailment
5. Third Party Liability
6. Limit of liability per accident

Sum Insured (Baht)
Credit Card
Spouse
Member

Child
(per person)

10,000,000

10,000,000

1,000,000

1,000/6 hrs.
(Max. 10,000)
1,000/6 hrs.
(Max. 10,000)
10,000
1,000,000
500,000,000

1,000/6 hrs.
(Max. 10,000)
1,000/6 hrs.
(Max. 10,000)
10,000
1,000,000
500,000,000

1,000/6 hrs.
(Max. 10,000)
1,000/6 hrs.
(Max. 10,000)
10,000
1,000,000
500,000,000

Terms and Conditions
1. Age: 18-80 years old (For children up to 23 years and cover up to 2 children)
2. Spouse and/or children must travel together with the credit card member only. And the insured must pay the fare
through credit card account.
3. Maximum coverage period is not more than 90 days from the date of travel commencement or according to the
conditions of the insured period travel of insurance policy whichever occurs first.
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International Travel Group Policy Insurance
This English version is a translation from the Thai Policy wording for understanding.
The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
In consideration of the premium paid by the Policyholder, and subject to the general terms and conditions, insuring
agreements, exclusions and attached endorsements of this insurance policy, the Company agrees to the Covered Person
as follows;
Section 1: General Definition
Words or expressions to which specific meanings have been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall
bear such specific meanings wherever they shall appear.
1. Policy refers to policy schedule, benefits schedule, conditions, insuring agreement, exclusions or, endorsements,
summary documents showing the condition, insuring agreement and exclusions, which are all regarded as being part of
the insurance contract.
2. Company refers to Chubb Samaggi Insurance PCL.
3. Policyholder refers to the person or juristic person, named as the Policyholder in the Policy schedule, who arranges
the insurance for the benefits of the Insured.
4. The Insured refers to the person named as insured in the policy schedule and/or as insured person in attachment of
this insurance policy.
5. Accident refers to an event which happens solely from an accident and is independent from other causes and
suddenly from external means giving rise to a result which is not intended or anticipated by the Covered Person.
6. Injury refers to Bodily injury which caused directly and solely from an accident and occurred independently from
other causes.
7. Sickness refers to A symptom, irregularity, illness, adverse diagnosis, or disease of the Insured Person. This sickness
must occur after the policy commences, and it must be clear that such sickness occurs directly and independently of all
other causes.
8. Deductible refers to the first damage cost where the Covered Person responsible for him/herself per each accident.
9. Doctor refers to Person graduated from the Doctor of Medicine who registered legally from the Medial Council of
Thailand and authorized for the medical profession in medical service or surgery.
10. Specialist Medical Practitioner refers to a specialist doctor who is legally licensed to offer medical treatment and
possesses a certificate of proficiency or certificate of permission to treat of the affliction in question. It excludes the
Insured Person’s attending doctor, the doctor who advises, provides care, or treats the Insured Person alongside the
attending doctor, and a doctor who is named as the Insured Person, spouse, blood relative or descendant of the Insured
Person, unless specifically allowed by the Company.
11. Nurse refers to Person who is authorized for the license as a nurse practitioner legally.
12. Inpatient refers to person who requires medical treatment in hospital and is registered as an inpatient not less than 6
hours based on the diagnosis and advice of a physician, in accordance with standard medical indications prescribed for
the treatment of the injury or sickness.
13. Outpatient refers to a person who, based on the diagnosis and advice of the attending physician and in accordance
with standard medical indications, does not need to be admitted as an Inpatient and instead receives medical treatment in
an outpatient department or emergency room of a hospital or clinic.
14. Hospital refers to Any clinics which provide medical services by providing an overnight accommodation for
patients and fully equipped place and Service management with enough medical professions. Especially the major
surgery room facility and authorized from clinic registration of according to the law of clinic in those territory.
15. Medical Center refers to Any clinic who provide the medical service with overnight accommodation and authorized
from clinic registration of according to the law of clinic in those territory.
16. Clinic refers to A modern medical facility that is permitted by law to provide Medical treatment and diagnoses by
medical practitioners but do not provide overnight care.
17. Medical Standards refers to International rules or practices of modern medical providers for creating suitable
treatment plans that are based on medical necessity and appropriateness, considering of the conclusions drawn from the
injury or sickness record, medical findings, diagnosis results pertinent information (if any).
18. Medical Necessity refers to Medical services provided under the following conditions:
18.1 The services correspond with the diagnosis, and the treatment is consistent with the treated person's
injury or sickness.
18.2 There are clear medical indications according to current medical standards; and
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18.3 The services must not be solely for the convenience of the treated person or his/her family or the
treatment provider; and
18.4 The services must be medical services provided in accordance with medical standards and suitable for
caring for the patient based on the patient's needs considering the injury or sickness.
19. Necessary and Reasonable refers to Medical treatment costs and other expenses that correspond to the Expenses
Amounts normally charged for similar services by the hospital or clinic where the Insured Person has been admitted.
20. Pre-existing Conditions refers to Conditions of the Insured Person has a disease (including complications),
symptom or abnormality for which the Insured Person has received a diagnosis, care and treatment or of which the
Insured Person becomes aware during the 12 months preceding the date on which the policy commences, and which is
sufficiently significant that a reasonable person would seek a diagnosis, care or treatment or a doctor would be able to
provide diagnosis, care or treatment.
21. AIDS refers to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) caused by HIV virus and include infected from
Opportunistic Infectious Microorganisms, Malignant Neoplasm, infections, or any sickness resulted from the red blood
test shown as positive Human Immunodeficiency Virus. The Opportunistic Infectious Microorganisms included but not
limited to disease which caused pneumonia or Pneumocystis Carinii Pneumonia, disease cause Organism or Chronic
Enteritis, Virus, and/or Disseminated Fungi Infection, Malignant Neoplasm. It includes but not limited to only Kaposi’s
Sarcoma, Central Nervous System Lymphoma, and/or any pestilential where the present known as acquired Immune
Deficiency Syndrome or any cause of death immediately, sickness, or disablement. AIS include
HumanImmunodeficiency Virus (HIV), or Encephalopathy Dementia, and virus epidemic.
22. Overseas Trip refers to a journey of the Insured Person which commences when the Insured Person departs from
Thailand and continues until the Insured Person returns to and arrives in Thailand.
23. Authorized Company refers to A company or juristic person or company representative who is appointed by the
company at any time to aid the Insured Person, as stated in the insuring agreement issued by the company prior to the
trip.
24. Family Members refers to the parents, grandparents, great-grandparents, sons, daughters, siblings, and spouse of the
Insured Person, or the parents, grandparents, and great-grandparents of the Insured Person’s spouse.
25. Home Country refers to the country of which the Insured Person is a citizen or a permanent resident.
26. Strike or Work Stoppage refers to the deliberate actions of protestors, or employees who are forbidden to work, in
order to support the strike, or oppose the forbiddance, regardless of whether such actions threaten public peace, or are
for a political, religious, ideological purpose or not.
27. Riot refers to the actions of a group of persons who have joined together to threaten public peace, regardless of
whether or not it relates to politics, religion, or ideology.
28. Spiteful actions with a political, religious, or ideological agenda or to cause civil commotion refers to
28.1 Any act intended to result directly in loss of or damage to persons or assets, which is carried out for political,
religious or ideological reasons.
28.2 A situation where several people join to cause rebellion or unrest that falls within the scope of rising up
against the government by committing acts of violence or threatening to commit acts of violence or taking any action to
cause a riot in the country.
29. Insurance Policy Year refers to a period of one year from the date the policy becomes effective or from the date of the
insurance policy anniversary in the following years
Section 2: General Terms and Conditions
1. Insurance Contract
This Insurance Contract is executed in reliance upon the declaration of the Policyholder and/or Insured Person in
the Application Form and additional declarations (if any) duly signed by the Policyholder and/or the Insured Person as
evidence of the Policyholder’s and/or Insured Person’s acceptance of insurance pursuant to the Insurance Contract. The
Company, therefore, issues this Policy and/or insurance certificate as agreed.
In the event that the Insured Person knowingly provides false statements in the declarations mentioned in the first
paragraph, or knowingly conceals any relevant facts which, if made known to the Company, might motivate the
Company to demand a higher premium or refuse to execute the insurance contract, this insurance contract shall become
void pursuant to section 865 of the Civil and Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate
this insurance contract.
The Company shall not attempt to avoid liability by referring to any declaration other than the declaration(s) made
by the Policyholder and/or Insured Person in the documents mentioned in the first paragraph.
2. Completeness of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract
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Any changes to the wording of the contract must be approved by the Company and noted down by the Company’s
authorized person in this Policy or insurance certificate, or the attachment or endorsement, before such changes will be
valid.
3. Notification of the List of Insured Persons and Participation in Insurance
The Policyholder must notify the Company of the list of Insured Persons and the period of insurance prior to the
trip. In case of any loss or damage resulting in a claim for compensation, the burden of proof shall be on the
Policyholder and/or the Insured Person if the list of Insured Persons does not correspond to the facts.
Coverage for the Insured Persons shall start on the date specified in the Policy schedule or insurance certificate (as
the case may be). The Company shall issue the Policy schedule or insurance certificate to each Insured Person
individually, in order to certify that such person has coverage under this Policy, unless agreed otherwise.
4. Period of Insurance
4.1 For Single Trip insurance, the insured period will commence and end within the period specified in the Policy
schedule or insurance certificate. Coverage will start …3… hours before the Insured Person checks-in counter at airport
or transport station or port (as the case may be) and will continue until the Insured Person returns to his/her residence in
Thailand or within …3… hours after his/her arrival at the arrival terminal of the airport or transport station or port at the
destination in Thailand or until the end date of the insured period, whichever is earlier excluding any stops during
his/her return to his/her residence in Thailand (unless otherwise specified in this Policy).
4.2 For Annual Trip insurance covering several trips within the insured period of 1 year, as specified in the Policy
schedule or insurance certificate, the traveling period for each trip will start …3… hours before the Insured Person
checks-in counter at airport or transport station or port (as the case may be) and will continue until the Insured Person
returns to his/her residence in Thailand or within …3… hours after his/her arrival at the arrival terminal of the airport or
transport station or port at the destination in Thailand or until the end date of the insured period, whichever is earlier
excluding any stops during his/her return to his/her residence in Thailand (unless otherwise specified in this Policy).
If the Insured Person receives medical treatment during the insured period and it is necessary to continue receiving
such treatment as an Inpatient, the coverage under this Policy will be extended until the Insured Person is discharged
from the Hospital.
5. Limitation of Traveling Period
For annual premium payment schemes (Annual Trip), each traveling period covered by this Policy must not exceed
…90… days.
6. Claims and Submission of Documents and Evidence
In case of a claim, the Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must,
without delay, inform the Company of the loss or damage which is the subject of the claim under this Policy. In case of
death, a notice must be sent to the Company immediately, unless it can be proven that immediate notice was not
practicable but was given as soon as possible, and documents or evidence must be sent to the Company within 30 days
from the date of the event at their own cost.
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
7. Medical Examination
The Company has the right to examine the Insured Person’s medical records, diagnosis records, laboratory
diagnosis results and radiology results, and to request additional evidence or relevant special diagnosis results of the
Insured Person as may be necessary for this insurance, and has the right to request that the Insured Person undergo a
physical examination conducted by an independent medical expert appointed by the Company, including an autopsy, if
necessary and within the limits of the law, at the Company’s expense.
If any Insured Person does not allow the Company to examine his/her medical records, diagnosis records or other
documents to consider paying compensation, the Company may refuse to provide coverage to such Insured Person.
8. Compensation Payment
The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the Company receives a
complete and correct set of documents or evidence of loss or damage in accordance with the coverage conditions.
Compensation for death will be paid to the Beneficiary, while other types of compensation will be paid to the Insured
Person, unless otherwise agreed.
If there is reason to believe that a claim for compensation was made contrary to the insuring agreements under the
Policy, the period specified may be extended as necessary, but in no event shall it last more than 90 days from the date
on which the Company receives a complete and correct set of documents or evidence.
If the Company is obliged to pay compensation but cannot do so within the time specified above, the Company is
liable to pay interest at the rate of 15 percent per annum on the amount due, calculated from the due date of the
compensation.
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9. Premium Calculation and Adjustment
The Policyholder or Insured Person must pay the premium immediately when due or before coverage commences.
10. Termination of Policy
10.1 Termination of this Policy by any party must be a termination of the entire Policy. It is not possible to
terminate only certain terms or parts during the insured period.
10.2 For Single Trip insurance, if the Policy is terminated after it is issued, the Insured Person will not be
entitled to a premium refund, except in cases where the Insured Person is denied a visa by the embassy of the country
where the trip will take place. Evidence from the embassy must be presented and the Insured Person must inform the
Company before the date on which the coverage comes into effect.
10.3 For Annual Trip insurance or Open Policy schemes, the Policyholder, Insured Person or the Company can
terminate the Policy under the following conditions:
1) The Company may terminate this Policy by giving written notice no less than 15 days in advance
by registered mail to the Policyholder or Insured Person at the last known address as declared to the Company. Any
notice sent to the recipient’s last known address will be deemed duly sent. If the premium has already been paid, the
Company will not be obliged to pay any compensation and will refund the premium to the Policyholder or Insured
Person after deducting a partial premium for the effective period of the Policy on a pro-rata basis.
2) The Policyholder or Insured Person may terminate this Policy by giving advance written notice to
the Company. Such termination will become effective on the date on which the Company receives the notice or on the
date specified in the notice, whichever occurs later. The Company will refund the premium after deducting a partial
premium for the effective period of the Policy on a pro-rata basis.
10.4 If the Company has clear evidence that the Policyholder or Insured persons have acted dishonestly in order
to obtain benefits from this insurance for themselves or for others, the Company has the right to cancel this Policy by
giving a termination notice, whereupon coverage hereunder will cease immediately. In such case, the Company will
refund the premium for that policy year after deducting any compensation that it has already paid out during that year.
The Company is not responsible for any claims arising as a result of the aforementioned action.
11. Beneficiary according to the Policy
An Insured Person can designate his/her Beneficiary, who must be the Insured Person’s legal heir or a person who
openly lives as the husband or wife of the Insured Person, or is a blood relative of the Insured Person and under the
support of the Insured Person, as specified in the Policy schedule or insurance certificate (if the Insured Person is a
minor, the Beneficiary may only be his/her father, mother or legal guardian), unless otherwise agreed.
Upon the Insured Person’s death, the benefit under the insuring agreements and the Policy’s terms and conditions
will be paid to the Beneficiary named in the Policy. If no Beneficiary is named in the Policy, the benefit will go to the
Insured Person’s estate.
If the Insured Person named only one Beneficiary and that person dies before or at the same time as the Insured
Person and the Insured Person has not notified the Company in writing of a change of Beneficiary, the benefit will go to
the Insured Person’s estate.
Where the Insured Person named more than one person as a Beneficiary, and any of them dies before or at the
same time as the Insured Person and the Insured Person has not notified the Company in writing of a change of
Beneficiary or a change of the allocation of benefit among the remaining beneficiaries, the deceased Beneficiary’s
portion of the benefit will be shared equally among the remaining Beneficiaries.
12. Company’s Right to Recover a Claim
If a claim is approved or the Authorized Company or its representative pays for the claim when the Company is not
in fact liable according to the Policy, the Company or the Authorized Company or a representative of the Authorized
Company, as the case may be, has the right to recover the amount paid under the claim from the Insured Person.
13. Settlement of Dispute by Arbitration
In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to claim and the
Company, if that person wishes to settle the dispute by way of arbitration, the Company shall comply and allow the case
to be decided by an arbitrator according to the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission.
14. Governing Law
This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Thai Law.
15. Conditions Precedent
The Company shall not be liable to pay for any claims under this Policy unless the Insured Person, the Beneficiary
or the representative of either person has correctly and fully complied with the insurance contract and the conditions of
this Policy.
16. Currency and Expenses incurred Overseas
Premiums and claims payable under this Policy shall be paid in Thai Baht, using the applicable foreign exchange
rate of the day identified in the claim documents.
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Section 3: General Exclusions
This Policy does not cover injury, sickness, loss or damage, or any expenses, resulting from, in consequence of, or
due to any of the following (unless the coverage is extended, and an attachment is included for such extension):
1. Suicide, attempted suicide, self-inflicted injury, or attempted self-inflicted injury, whether the Insured Person
performs the act himself/herself or allows it to be performed by another person, and whether insane or not; or being
injured or killed by the Beneficiary, including accidents caused by consuming or injecting drugs or poisonous
substances and overdoses.
2. War, invasion, baleful act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or not), civil war,
uprisings, insurrection, riots, revolution, coup d’etat, proclamations of martial law, or any events which lead to the
proclamation or maintenance of martial law.
3. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion of nuclear fuel
or any process of self-sustaining nuclear fission/fusion, radioactive explosion, or explosion of a nuclear component or
other hazardous material that could cause an explosion in a nuclear process.
4. Breach of any law, rule, prohibition, regulation, notification, or order of the government or governmental
department of any country, or events which occur because of a forfeiture to, or a seizure or destruction of property by,
customs officers or authorized government officers.
5. Any illegal or unlawful act, or indictable criminal offense, or during an arrest or escape therefrom, or while
participating in a fight or inciting the fight.
6. The Insured Person does not take reasonable efforts to safeguard his/her property or to avoid injury or
sickness or mitigate the loss or damage which is the cause of the claim under this Policy.
7. While the Insured Person flies, or serves as officers on, any aircraft.
8. While the Insured Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a war or to suppress crime.
9. While the Insured Person is near a petroleum drilling platform or underground mine.
10. While the Insured Person is participating in any type of car or boat racing, horse racing, ski racing, including
jet ski racing and skating, boxing, including wrestling, parachuting (except as a life-saving measure), or boarding or
alighting from hot air-balloons or sailplanes.
11. While the Insured Person is boarding or alighting from or traveling on an unregistered non-commercial
passenger aircraft.
12. AIDS, venereal diseases, sexual transmitted diseases, psychological or nervous conditions, stress, and insanity.
13. If the Insured Person is traveling with the objective of receiving any type of medical treatment.
14. The Insured Person is not in a condition to travel and travels against the advice of a medical practitioner.
15. The Insured Person’s acts while he/she is under the influence of alcohol and unable to remain cognizant, and, at
the time of accident, has a blood alcohol level of 150 milligrams or more.
15.1 Action of the Covered Person while under the influence of alcohol, addictive drugs, narcotic drugs to the
extent of being unable to control one’s mind.
15.2 The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a blood/alcohol level of
150 mg percent and over.
15.3 Action of the Insured while under the influence of alcohol to the extent of being unable to control one’s
mind, and, unable to examine a blood alcohol level.
16. Pregnancy, childbirth, or abortion.
17. Services, treatment, and curing of congenital anomalies, and treatment of every type of inherited disease.
18. Services, treatment or surgery relating to injury or sickness that occurs as a result of taking advantage of the
Policy.
19. While occurring in the country or territory that excludes coverage as specified in the policy schedule and
attachments (if any)
Section 4: Insuring Agreements
During the effective period of this Policy, and subject to the rules, insuring agreements, general exclusions, general
terms and conditions, and attachments of this Policy, and in consideration of the premium to be paid by the Policyholder
or the Insured Person, the Company agrees to provide the following coverage only in respect of insuring agreements in
which the sum insured is as specified in the Policy schedule or insurance certificate.
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Accidental Death, Dismemberment, or Total Permanent Disablility
while traveling in public conveyance
Additional Definitions
Dismemberment refers to the cutting or tearing off of a hand or leg at or above the wrist or ankle joint and shall
refer to the total loss of use of such body part, with a clear medical indication that such organ will not be able to function
at anytime in the future.
Loss of Sight refers to total, permanent blindness, with a clear medical indication that it is incurable.
Loss of Hearing refers to permanent, irrecoverable loss of hearing.
Loss of Speech refers to loss of the ability to pronounce three out of four categories of sounds which produce
speech, i.e., sounds from the lips, oral cavity, tongue and palate, or a total permanent loss of the glottis or damage to the
motor speech center which causes loss of speech.
Permanent Disability refers to
1. If the Insured Person is employed in a regular occupation or other occupation, permanent disability will
prevent him or her from being able to perform any job in regular occupation and other occupation permanently, or
2. If the Insured Person is not employed in a regular occupation or other occupation, permanent disability will
prevent him or her from being able to perform 3 or more of the following daily activities by himself/herself without the
help of another person or without the use of certain equipment:
(1) Bathing refers to the ability to wash one’s body in a bath or shower, or to otherwise clean one’s body.
(2) Dressing refers to the ability to put on and take off one’s clothing and to replace old medical dressings.
(3) Feeding refers to the ability to eat food that has been prepared in any form.
(4) Continence refers to the ability to maintain control of one’s bowel and bladder, with or without aiding
tube, prosthetic device, or other form of support to perform associated personal hygiene.
(5) Movement refers to the ability to move from one room to another on the same level and in the same
location.
(6) Motion refers to the ability to move oneself from a bed to a chair or other similar places.
Coverage
This insurance covers injuries that occur during the period of insurance and results in:
1. The death of the Insured Person within 180 days from the date of the accident, or the need for the Insured Person
to be permanently hospitalized and the subsequent death of the Insured Person at any time as a consequence of the
injury; or
2. The Insured Person suffering from permanent disability which persists for not less than 12 consecutive months,
commencing from the first date of becoming permanently disabled; or there is a clear medical indication that the Insured
Person will become permanently disabled within 180 days from the date of the accident; or
3. The Insured Person suffering dismemberment, loss of sight, loss of hearing, or loss of speech within 180 days
from the date of the accident.
In the event of any of the above-mentioned circumstances in 1, 2 or 3, the Company will pay compensation for the
loss in accordance with the percentage of the sum insured stated in the schedule below.
Benefits
Percentage of the sum insured
1) Death
100
2) Permanent Disability
100
3) Loss of both hands at or above the wrist joint or both feet at or above the ankle joint, or
100
Loss of Sight in both eyes
4) Loss of one hand at or above the wrist joint and one foot at or above the ankle joint
100
5) Loss of one hand at or above the wrist joint and Loss of Sight in one eye
100
6) Loss of one foot at or above the ankle joint and Loss of Sight in one eye
100
7) Loss of Hearing and Loss of Speech
100
8) Loss of Hearing in both ears
75
9) Loss of one hand at or above the wrist joint
60
10) Loss of one foot at or above the ankle joint
60
11) Loss of Sight in one eye
60
12) Loss of Hearing in one ear
15
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In the event that the Insured Person suffers any loss or multiple losses for death, dismemberment, loss of
sight, loss of hearing, loss of speech and/or permanent disability, regardless of whether such losses are a result of the
same accident, the Company shall pay a single benefit amount, whichever is the highest according to the insuring
agreement, until the maximum benefit specified for such loss or damage is reached. If the amount of compensation
paid by the Company under such insuring agreement has not yet reached the full amount of the insured sum, the
Company will continue to provide coverage until the end of the insured period in accordance with the balance of the
insured sum.
Submission of Documents and Evidence for a Claim
1. In case of death
The Policyholder, Beneficiary, or their representative must submit the following documents and evidence to the
Company within 30 days from the date of the event at their own cost:
1.1 Claim form of the Company
1.2 Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person
1.3 Copy of the death certificate
1.4 Copy of the autopsy report certified by the institute that issues the report
1.5 Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the event took place
1.6 Copy of the Insured Person’s ID card and house registration, which indicate that the Insured Person is deceased
1.7 Copy of the Beneficiary’s ID card and house registration
1.8 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
2. In case of Permanent Disability, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, or Loss of Speech
The Policyholder, Insured Person or their representative must submit the following documents and evidence
to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost.
2.1 Claim form of the Company
2.2 Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person
2.3 Certified true copy of the Insured Person’s ID card
2.4 Copy of the medical report which confirms Permanent Disability, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of
Hearing, or Loss of Speech
2.5 Photographs which confirm permanent disability (if any)
2.6 Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the event took place
2.7 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
Additional Exclusions (Be in force, Accident Benefits during Overseas Travel only)
Notwithstanding the General Exclusions, the insurance under this insuring agreement shall not cover
injuries occurring from, or which are a result of, associated with, or due to the following causes:
1. Infectious and parasitic diseases, except infections, tetanus or rabies contracted through a wound from
the accident.
2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious, or ideological agenda or
to cause civil commotion.
3. While riding or travelling on a motorcycle.
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Trip Cancellation Benefit
Additional Definition
Natural Disaster means any natural peril that results in loss of or damage to life and property, such as a bush fire,
flood, storm, or earthquake.
Coverage
This insurance covers cases where the Insured Person’s trip is canceled within 30 days prior to the departure date
due to any of the following events:
1. The Insured Person or his or her family member dies or suffers serious injury or sickness, which is confirmed
as life-threatening by a medical practitioner
2. Unexpected strike or riot that is beyond the control of the Insured Person
3. The permanent residence of the Insured Person is lost or damaged because of a Natural Disaster that occurs
within 1 week before the departure date
4. The Insured Person receives a summons to give testimony in court as a witness during the planned period of
the trip, or is served a warrant by the court.
The Company will reimburse the Insured Person for loss or damage in the event of trip cancellation occurring after
this Policy becomes effective, but only for the amount that has been partly or wholly paid in advance as the tickets or
package tour or accommodation or car rental fees or a deposit fees and such expenses cannot be claimed from the
service provider, another insurance company, or from other sources, and provided the loss or damage is a consequence
of trip cancellation prior to commencement of the journey and/or expenses which the Insured Person is liable for
according to the law.
This coverage shall come into effect only if the Insured Person obtained insurance before becoming aware of any
incident that could cause such trip to be canceled. The Company will pay compensation not exceeding the insured sum
as stated in the Policy schedule or insurance certificate.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must submit the
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Evidence showing the amount paid in advance by the Insured Person
5. Letter from the tour agency or airline indicating the amount required
6. Copy of the death certificate (in case of death of the Insured Person or a family member)
7. Medical certificate (if the trip is canceled due to severe injury or sickness of the Insured Person or a family
member)
8. Evidence of the reasons for cancellation of the trip
9. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
Additional Exclusions (Be in force, Trip Cancellation Expenses only)
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover trip cancellations due to:
1. A family member’s suffering from AIDs, venereal disease, or sexually transmitted disease.
2. Non-compliance with the agreement by the person, agent, or travel agency from whom the Insured
Person bought coverage or travel services.
3. Spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to cause civil commotion.
4. Other causes known by the Insured Person prior to this insurance.
5. Pre-existing condition
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Trip Curtailment Benefit
Additional Definition
Natural Disaster means any natural peril that results in loss of or damage to life and property, such as a bush fire,
flood, storm, or earthquake.
Coverage
This insurance covers the Insured Person’s additional expenses already paid for, traveling and accommodation
expenses during a trip overseas, and/or a fine or expense incurred in consequence of the Insured Person’s return to
Thailand ahead of schedule due to:
1. The Insured Person or a family member suffering death or serious injury or sickness, where such injury or
sickness is confirmed as life-threatening by a Medical Practitioner and therefore causes a trip to be interrupted, and
results in the Insured Person having to return from overseas directly to Thailand.
2. Natural Disaster which prevents the Insured Person from continuing with his/her scheduled trip.
3. Unexpected strike, riot, civil commotion that unexpectedly happens and is beyond the control of the Insured
Person.
4. Quarantine, as suggested by a physician.
The Company will compensate the actual expense incurred, up to the amount of the sum insured as specified in the
Policy schedule or this insurance certificate, for expenses paid in advance for travelling via airplane, land, or boat
(economy class if possible), unused accommodations, tickets, package tour, car rental fees, deposit, a fine, or expense
incurred due to the Insured Person’s return to Thailand ahead of schedule, and shall include any expense incurred from
an extension of travel time due to quarantine as suggested by a physician and that the Insured Person cannot claim from
the service provider, other insurance or other sources.
This coverage shall come into effect only when the Insured Person has become insured before being aware of any
incident causing such trip curtailment.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative must submit the following documents and
evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Evidence showing the amount paid in advance by the Insured Person
5. Letter from the tour agency or airline indicating the amount required
6. Copy of latest purchased air ticket with receipt
7. Copy of the death certificate (in case of death of the Insured Person or a family member)
8. Medical certificate (if the trip curtailment is due to severe injury or sickness of the Insured Person or a family
member) indicating significant symptoms, diagnosis results, and treatment
9. Evidence showing the causes of trip curtailment
10. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
Additional Exclusions (Be in force, Trip Curtailment Expenses Benefit only)
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover trip curtailments due to:
1. A family members’ suffering from AIDs, venereal disease, or sexually transmitted disease.
2. Non-compliance with the agreement by the person, agent, or travel agency from whom the Insured
Person bought coverage or traveling services.
3. Other causes known by the Insured Person prior to this insurance.
4. Spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to cause civil commotion.
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Trip Delay Benefit
Coverage
This insurance covers flight delays incurred within period of insurance.
If travelling via airplane, and if the flight schedule as planned must be delayed for at least …6… consecutive hours
from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to adverse weather, defects, malfunction,
breakdown of machine, or mechanical or electrical derangment of the engine or equipment of the aircraft including
technical problems of airlines, strike or work stoppage or protest by the airline or airport employees.
The Company will compensate the Insured Person for each …6… hour delay, but not exceeding the insured amount
stated in the Policy schedule and insurance certificate.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative must submit the following documents and evidence to the
Company within 30 days from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Air ticket and boarding pass
5. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, identifying the
causes and duration of the flight delay
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
Additional Exclusions (Be in force, Flight Delay Benefit only)
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover cases due to or in consequence of:
1. strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to
cause civil commotion.
2. Other causes known by the Insured Person prior to this insurance.
3. The insured person does not report to the airline within the specified time.
4. Delays arising from the cancelleation of the airline’s service by order of advice from the government of
that country
5. Damage recovered by the airline or airport.
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Baggage Delay Benefit
Coverage
This insurance covers the check-in baggage accompanying the Insured Person after it has been delayed due to the
fault of the airline for more than …6… hours after the Insured Person’s arrival at the airport of the schedule destination
abroad and be within period of insurance.
The Company will compensate the Insured Person for the insured amount stated in the Policy schedule by him/her
in buying clothes on a necessary and urgent basis, for each …6… consecutive hour during the period of delay, but not
exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or insurance certificate.
The Insured Person will not be compensated for the Baggage Delay Benefit and Loss of Baggage and Personal
Effects Benefit (if any) because of the same event giving rise to a claim.
The Company shall subrogate the Insured Person’s rights having over any person or organization only for the
amount compensated by the Company. The Insured Person must cooperate with the Company regarding handing over
documents, as well as taking procedures necessary to protect such rights, and the Insured Person must not take any
action which could damage the Company, and not, after such loss or damage, take legal proceedings against a person
causing such loss or damage.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative must submit the following documents and evidence to the
Company within 30 days from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Receipt for purchase of clothes and necessary appliances of the Insured Person (if any)
5. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, identifying the
causes and duration of the delay of baggage
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
Additional Exclusions (Be in force, Baggage Delay Benefit only)
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover:
1. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to
cause civil commotion.
2. Other causes known by the Insured Person prior to this insurance.
3. Travel baggage carried under a cargo receipt.
4. Luggage is confiscated by customs or other government agencies.
5. Expenses paid by the airline to the insured.
6. Luggage delay in Thailand or after the insured has ended the specified travel in the evidence showing
travel in that time.
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Third Party Liability Benefit
Additional Definitions
1. Third Party refers to any person other than the Insured Person’s relatives or family members, any person who is
staying with the Insured Person, the Insured Person’s employee during employment, person who is traveling with the
Insured Person, or the Insured Person’s partner.
2. Property Damage refers to any physical damage to, destruction of, or loss of use of, tangible property.
Coverage
The Company will indemnify the Third Party on behalf of the Insured Person for the amount the Insured Person is
to be legally liable for as the result of an accident during the trip, for the actual amount of loss or damage but not
exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or insurance certificate for any result of loss or damage as
follows:
1. Death or injury to the Third Party.
2. Any Property Damage of the Third Party.
The Insured Person must pass it to the Company immediately after receipt of the court’s notice, order, or
enforcement (if any), and shall not act in a way to agree to compensate or admit the liability with the Third Party or any
act which will cause a lawsuit or legal proceedings without written consent from the Company.
The Company has the right to defend or take any actions to defend on behalf of the Insured Person, at the
Company’s expense, for compensation, or against any claim or sue in court.
If, at the time of the incident of claim, there is other insurance covering the same liability, the Company will be
responsible for damages, legal proceeding costs, and other expenses in an amount not over the amount according to a
ratio that the Company must pay for such liability.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative must submit the following documents and evidence to the
Company within 30 days from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the event took place
5. Medical certificate and medical treatment receipt (in the case of causing accidents for others)
6. Receipt of fixing or receipt and confirmation letter from a shop if it is necessary to buy a new item due to the
damage of such item
7. Subpoena, court’s order or decree (if any)
8. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
Additional Exclusions (Be in force, Third Party Liability Benefit only)
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any claim arising from or in
consequence of the following:
1. Death, injury, loss or damage against the properties of the Insured Person’s relative or employee.
2. Loss or damage against property owned by the Insured Person or legally supervised or taken care of by
the Insured Person.
3. Loss or damage relating to any liability assumed under contract.
4. Loss or damage relating to the willful, malicious or unlawful act or omission on the part of the Insured
Person.
5. Ownership, possession or use of any vehicles, aircraft, watercraft, weapons or firearms, or negligent
supervision and vicarious liability for the acts of a minor in connection with the above.
6. Act of animals under supervision of the Insured Person.
7. Past or present business, trade or professional activities, including the rendering of or failure to render
business, trade or professional activities.
8. Any criminal proceedings, whether convicted or not.
9. Possession or use of any controlled substances/drugs, unless prescribed by a licensed Medical
Practitioner.
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10. Sexual assault, physical punishment or physical or mental torture.
11. Pollution, which includes an alleged claim of potential introduction of substances that makes the
environment polluted or harmful, provided that the Company shall have no duty to defend any suit in connection
with such pollution if the judgment is passed by a court of first instance outside the jurisdiction of Thailand.
12. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to
cause civil commotion.
Section 5: Attachments
If the terms in the following attachments contradict the terms in the Policy, the terms in the attachments shall
prevail.
Other conditions in the insuring agreement and exclusions in the Policy remain in full force and effect.
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Extension of Coverage to Accident on Public Conveyance during trip
Additional definition
Public Conveyance refers to a land, water or air vehicle driven by a licensed driver and operated by a person who
is lawfully licensed to engage in a passenger transportation service for which a fare is charged; provided that such
service is operated on a designated route and according to a regular schedule. This shall not include all kinds of transport
in the form of hire or part of a tour even it is operated according to a regular route or schedule.
Coverage
This insurance shall cover injury of the Insured Person which the Insured Person is compensated under the
accident benefit during oversea travel, and if such injury occurred while the Insured Person is getting to or off or in the
public transport as a passenger who paid a transport fee for such trip, the Company shall pay additional compensation
for the loss incurred according to the sum insured specified in the Policy or insurance certificate regarding the sum
insured for each accident benefit during oversea travel.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured person, beneficiary, or their representative must submit the letter confirming accident
from public transport issued by the carrier company with clear date and time of incident to the Company within 30 days
from the date of the event at their own cost.
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
If any text in this attachment is contrary to of inconsistent with the statement appearing in the insurance policy
instead, ust the text as it appears in the document.
As for insurance policy conditions and other exceptions, the insurance policy remains in force as before.
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Excluded Countries
(For group international travel insurance policy)
This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any claims arising directly or
indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following
countries:

As specified in the policy schedule
If any text in this attachment is contrary to of inconsistent with the statement appearing in the insurance policy
instead, ust the text as it appears in the document.
As for insurance policy conditions and other exceptions, the insurance policy remains in force as before.
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Domestic Travel Group Policy Insurance
In reliance upon the statement made in the proposal for insurance which is considered as part of this Insurance
Policy, and in consideration of the premium paid by the Insured, and subjected to the terms, conditions, general insuring
agreement, coverage, exclusions and endorsement of this insurance, the Company agrees to the Insured as follows:
Section 1: Definitions
Wordings and explanations with the specific meaning herewith in any part of insurance policy shall bear as one meaning
for the whole thing whether appeared in any part whatsoever, unless it had been declared in other forms under an
insurance policy
1.1 Insurance Policy refers to Insurance schedule, benefit schedule, condition, general insuring agreement, exclusion,
attachment, warranty, certificate and endorsement which is stated as a part of insurance contract.
1.2 Company refers to Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
1.3 Policyholder refers to the person or juristic person, named as the Policyholder in the Policy schedule, who arranges
the insurance for the benefits of the Insured.
1.4 Insured Person refers to the person named as insured in the policy schedule and/or as insured person in attachment
of this insurance policy.
1.5 Accident refers to A sudden event occurs from external body factors and result in unintended or anticipated by the
Covered Person.
1.6 Injury refers to Bodily injury which caused directly and solely from an accident and occurred independently from
other causes.
1.7 Sickness refers to A symptom, irregularity, illness, adverse diagnosis, or disease of the Insured Person. This sickness
must occur after the policy commences, and it must be clear that such sickness occurs directly and independently of all
other causes.
1.8 Deductible refers to the first damage cost where the Covered Person responsible for him/herself per each accident.
1.9 Doctor refers to Person graduated from the Doctor of Medicine who registered legally from the Medial Council of
Thailand and authorized for the medical profession in medical service or surgery.
1.10 Nurse refers to Person who is authorized for the license as a nurse practitioner legally.
1.11 Inpatient refers to A person who requires medical treatment in hospital and is registered as an inpatient not less
than 6 hours based on the diagnosis and advice of a physician, in accordance with standard medical indications
prescribed for the treatment of the injury or sickness.
1.12 Hospital refers to Any clinics which provide medical services by providing an overnight accommodation for
patients and fully equipped place and Service management with enough medical professions. Especially the major
surgery room facility and authorized from clinic registration of according to the law of clinic in those territory.
1.13 Medical Center refers to Any clinic who provide the medical service with overnight accommodation and
authorized from clinic registration of according to the law of clinic in those territory.
1.14 Clinic refers to A modern medical facility that is permitted by law to provide Medical treatment and diagnoses by
medical practitioners but do not provide overnight care.
1.15 Medical Standards refers to International rules or practices of modern medical providers for creating suitable
treatment plans that are based on medical necessity and appropriateness, considering of the conclusions drawn from the
injury or sickness record, medical findings, diagnosis results pertinent information (if any).
1.16 Medical Necessity refers to Medical services provided under the following conditions:
1. The services correspond with the diagnosis, and the treatment is consistent with the treated person's injury
or sickness.
2. There are clear medical indications according to current medical standards; and
3. The services must not be solely for the convenience of the treated person or his/her family or the treatment
provider; and
4. The services must be medical services provided in accordance with medical standards and suitable for
caring for the patient based on the patient's needs considering the injury or sickness.
1.17 Necessary and Reasonable refers to Medical treatment costs and other expenses that correspond to the Expenses
Amounts normally charged for similar services by the hospital or clinic where the Insured Person has been admitted.
1.18 Pre-existing Conditions refers to Conditions of the Insured Person has a disease (including complications),
symptom or abnormality for which the Insured Person has received a diagnosis, care and treatment or of which the
Insured Person becomes aware during the 12 months preceding the date on which the policy commences, and which is
sufficiently significant that a reasonable person would seek a diagnosis, care or treatment or a doctor would be able to
provide diagnosis, care or treatment.
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1.19 Transporter refers to Airline, train, ocean liner, ferryboat, coach, bus which the Covered Person has used for
his/her travel.
1.20 AIDS refers to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) caused by HIV virus and include infected from
Opportunistic Infectious Microorganisms, Malignant Neoplasm, infections, or any sickness resulted from the red blood
test shown as positive Human Immunodeficiency Virus. The Opportunistic Infectious Microorganisms included but not
limited to disease which caused pneumonia or Pneumocystis Carinii Pneumonia, disease cause Organism or Chronic
Enteritis, Virus, and/or Disseminated Fungi Infection, Malignant Neoplasm. It includes but not limited to only Kaposi’s
Sarcoma, Central Nervous System Lymphoma, and/or any pestilential where the present known as acquired Immune
Deficiency Syndrome or any cause of death immediately, sickness, or disablement. AIS include Human
Immunodeficiency Virus (HIV), or Encephalopathy Dementia, and virus epidemic.
1.21 Riot refers to the actions of a group of persons who have joined together to threaten public peace, regardless of
whether or not it relates to politics, religion, or ideology.
1.22 Authorized Company refers to A company or juristic person or company representative who is appointed by the
company at any time to aid the Insured Person, as stated in the insuring agreement issued by the company prior to the
trip.
Section 2: General Conditions
2.1 INSURANCE AGREEMENT
This insurance agreement is arising from the trusting of company in the declaration by the Covered Person
under insurance application and additional declaration (if there is any) wherein the Covered Person signed for an
evidence in insuring agreement, thereby the company had issued this insurance policy.
If the Covered Person had already known but declared false statements in the declaration upon paragraph 1 or
had known in any representation but nondisclosed of that representation by not informing to the company. If the
company had known that representation, it may influence the company to increase the premium or to reject for the
agreement. This insurance contract is voidable according to the clause 865 of the Civil and Commercial Code.
The company has rights in avoidance of the contract, and the company shall not deny for the liability by using
any declaration other than the one where the Covered Person declared in the document according to paragraph 1
2.2 COMPLETION OF THE CONTRACT AND AMENDMENTS IN INSURANCE CONTRACT
This insurance policy together with the insuring agreements and endorsement are forming as part of insurance
contract. Any amendments of statements in the contract must be approved by the company and recorded in this
insurance policy and endorsement before such changes became valid.
2.3 NOTIFICATION OF THE LIST OF INSURED PERSONS AND PARTICIPATION IN INSURANCE
The Policyholder must notify the Company of the list of Insured Persons and the period of insurance prior to the
trip. In case of any loss or damage resulting in a claim for compensation, the burden of proof shall be on the
Policyholder and/or the Insured Person if the list of Insured Persons does not correspond to the facts.
Coverage for the Insured Persons shall start on the date specified in the Policy schedule or insurance certificate (as
the case may be). The Company shall issue the Policy schedule or insurance certificate to each Insured Person
individually, to certify that such person has coverage under this Policy, unless agreed otherwise.
2.4 TRAVEL DURATION AND PERIOD OF INSURANCE
2.4.1 This insurance policy covers any loss or damage of the Covered Person which occurred within the
period of the voyage but limited to the travel duration of not exceeding to 30 consecutive days. In case of medical
emergency, hijack, delay, or inoperative plane where the Covered Person is the passenger which made the Covered
Person to not able to travel back within the specified period of insurance, this insurance policy will automatically extend
the coverage until the Covered Person had arrived at the destination as per the coverage under this insurance policy.
2.4.2 Travel duration of the Covered Person shall be started and ended within the period of insurance.
2.4.3 In case of one-way coverage as stated in insurance schedule and/or the certificate of insurance, the
coverage shall start 3 hours prior to checks-in at the airline counter service or the harbor (where applicable) and
continuously until the Covered Person arrived at the arrival terminal building, bus terminal, or harbor at the destination
(where applicable).
2.4.4 In case of round-trip coverage as stated in the insurance policy schedule and/or the certificate of
insurance, the coverage shall start 3 hours prior to checks-in at the airline counter service or the harbor (where
applicable) and continuously until the Covered Person arrived at the arrival terminal building, bus terminal, or harbor
(where applicable) for the return trip.
2.5 CHANGE OF VEHICLE DURING THE TRIP
If the Covered Person needs to change the vehicle during the trip as part of the covered trip caused by
uncontrollable factor of the Covered Person, the coverage still be effective as if there is no change of the vehicle.
2.6 NOTIFICATION AND CLAIMS
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The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of those aforementioned in each
case, must inform the company in case of injury or sickness as soon. In case of loss of life, it must be informed
immediately, except there are any provable appropriate reasons for that inability to inform the company and the effort to
do so as soon as possible
2.7 DUTY IN KEEPING THE RIGHT OF THE COMPANY FOR THE SUBROGATION
Under the company’s expenses, the Covered Person must do anything which is necessary or as it is a
reasonable request from the company either before or after claim payment from the company to keep the right of the
company in claiming from third party on behalf of the Covered Person.
2.8 DUTY TO MAINTAIN FOR SALVAGE OF THE DAMAGED PROPERTY
Once the damage incurred to the property insured, the Covered Person must not leave those properties and
must deliver those damage properties to the company, in case the company requires the damage properties for claim
consideration.
2.9 EXAMINATION
The Company has the right to examine the Insured Person's medical records, diagnosis records, laboratory
diagnosis results and radiology results, and to request additional evidence or relevant special diagnosis results of the
Insured Person as may be necessary for this insurance, and has the right to request that the Insured Person undergo a
physical examination conducted by an independent medical expert appointed by the Company, including an autopsy, if
necessary and within the limits of the law, at the Company's expense.
If any Insured Person does not allow the Company to examine his/her medical records, diagnosis records or
other documents in order to consider paying compensation, the Company may refuse to provide coverage to such
Insured Person.
2.10 CLAIM COMPENSATION
The company will make a claim payment in case of death to the beneficiary and for other compensations to
the Covered Person within 15 days since the company receives the completed and corrected documents.
In case that there is any reasonable doubt for company to make claim compensation as aforementioned which
not followed in the coverage agreement of insurance policy, the period of insurance maybe shall be expanded as
necessary, but not exceed 90 days since the company receives all completed documents.
In case the company cannot make the claim payment within the specified period of insurance above, the
company shall pay an additional 15% interests per year of the total compensation amount since payment due as per
paragraphn1 or paragraph 2 depend on each case.
2.11 Payment of Premium
The premium must be paid immediately or before the insurance policy starts to cover.
2.12 Termination of Policy
Both the company and the Covered Person can cancel the policy as follows:
2.12.1 The cancellation must be informed to the company within 48 hours before the departure time. The company
will allow a refund premium to the Covered Person, less the operating expenses.
2.12.2 The cancellation which is less than 48 hours before the departure time, the company will not allow for a
refund premium except the transporter cancels the Covered Person’s ticket, then the company shall allow a refund
premium to the Covered Person, less the operating expenses.
2.13 DISPUTE BY ARBITRATOR
In case of any argument, dispute or appeal under this insurance policy between the person who is entitled for
compensation versus the company and if so desired by that person to settle the disputed claim by use of arbitratio n, the
company must conform and allow the case to be judged by the arbitrator according to the arbitrating regulation governed
by the Office of Insurance Commission.
2.14 AUTOMATIC TERMINATION OF THE CONTRACT
This insurance policy shall be automatically terminated should the Covered Person is committing a felony or
while the Covered Person is arrested, under arrest or escaping from the arrest.
2.15 ANTECEDENT CONDITION
The company shall not be liable to compensate under this insurance policy unless the policyholder, the Covered
Person, the beneficiary or representative on each case has complied with the insurance contract and the conditions under
this policy.
Section 3: General Exclusions
This insurance policy will not be covered for:
3.1 Deductible where the Covered Person shall liable by him/herself as per specified on the policy schedule (if
applicable)
3.2 Any loss or damage incurred from or in consequential of the following causes:

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

3.2.1 War, invasion, act of foreign enemies, any malicious acts with an aim like war whether announced or not,
civil war which means war between people in the same country, mutiny, rebellion, insurrection, revolution, civil
commotion, announcement of martial laws, or any events which may cause to announce or remain on the martial laws.
3.2.2 Nuclear weapons, radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste arising from the
combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission.
3.3 Terrorism (not apply to the insuring agreement “Hijacking”).
3.4 While the Covered Person is boarding or alighting from or traveling on an unregistered non-commercial passenger
aircraft.
3.5 While the Covered Person flies, or serves as officers on, any aircraft.
3.6 While the Covered Person performs illegal or unlawful act, or indictable criminal offense, or being arrested or
escape therefrom.
3.7 While the Covered Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a war or to suppress crime.
3.8 While the Insured Person is near a petroleum drilling platform or underground mine.
Section 4: Insuring Agreements
Under the condition, insuring agreement, exclusion, provision, general condition, and attachment under this
insurance policy, and in consideration of the premium paid by the insured, the company agrees to cover for the coverage
as follows:

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

Accidental Death, Dismemberment, or Total Permanent Disablility
while traveling in public conveyance
Definitions
Dismemberment refers to the loss of body organ from the wrist joint or the ankle joint and the loss of use in that
organ as per aforementioned by the medical indication for never be able to function at any time in the future.
Loss of Sight refers to Complete blindness which is permanently incurable
Total Permanent Disability refers to if the Insured is employed in a regular occupation or other occupation,
permanent disability will prevent him or her from being able to perform any job in regular occupation and other
occupation permanently, or if the Insured is not employed in a regular occupation or other occupation, permanent
disability will prevent him or her from being able to perform 3 or more of the following daily activities by
himself/herself without the help of another person or without the use of certain equipment:
(1) Motion refers to the ability to move oneself from a bed to a chair or other similar places.
(2) Movement refers to the ability to move from one room to another on the same level and in the same location.
(3) Dressing refers to the ability to put on and take off one's clothing and to replace old medical dressings.
(4) Bathing refers to the ability to wash one's body in a bath or shower, or to otherwise clean one's body.
(5) Feeding refers to the ability to eat food that has been prepared in any form.
(6) Continence refers to the ability to maintain control of one's bowel and bladder, with or without aiding tube,
prosthetic device, or other form of support to perform associated personal hygiene
COVERAGE
This insurance covers for loss or damage arising from bodily insured of the Covered Person from accident which
caused the Covered Person to death, dismemberment, loss of sight or permanent disability within 180 days from the date
of the accident or the injury causes the Covered Person to receive continuous medical treatment as an inpatient in the
hospital and loss of life occurred later because of such injury, the company shall compensate in accordance with the sum
insured as specified in the Schedule as follows:
1. 100% of the sum insured for loss of life.
2. 100% of the sum insured for permanent disability which continue consecutively for not less than 12 months
after the date of accident or if there is any medical indication that the Covered Person suffers a permanent
disability.
3. 100% of the sum insured for loss of both hands from the wrist joint or both feet from the ankle joint or loss of
sight for both eyes.
4. 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and one foot from the ankle joint.
5. 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and loss of sight for one eye.
6. 100% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint and loss of sight for one eye.
7. 60% of the sum insured for loss of one hand from the ankle joint.
8. 60% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint.
9. 60% of the sum insured for loss of sight for one eye.
The company shall compensate only one item of loss which has the highest amount through the period of
insurance. The company shall make a claim payment for the consequent of what happened under this insuring agreement
where the total payment will not over than the amount as specified on insurance schedule. If the company had paid for
the compensation herewith less than full amount of the sum insured, the company still covers the remaining amount
until the end of insurance period.
CLAIM PROCEDURE FOR DEATH
The Insured Person, the beneficiary or the representative of aforementioned depends on each case have to submit
the following evidences at their own expenses to the company within 30 days from the date of Covered Person’s death:
1. Claim form as required by the company.
2. Death Certificate.
3. Copy of perform postmodern report certified by the policeman or organization that issued the report.
4. Copy of daily police record certified by the official on duty who is an owner of the case or organization that
issued the report.
5. Copy of identification card and census registration stamped “death” of the Covered Person.
6. Copy of identification card and census registration of the beneficiary.
7. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right
of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents
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and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.
CLAIM PROCEDURE FOR DISMEMBERMENT, LOSS OF SIGHT OR TOTAL PERMANENT DISABILITY
The Insured Person, the beneficiary or the representative of aforementioned depend on each case have to submit
the following evidences at their own expenses to the company within 30 days from the commencement date of the
disability:
1. Claim form as required by the company.
2. Medical report with a certification on the dismemberment, loss of sight or total permanent disability.
3. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not invalidate the right
to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not reasonably possible to submit such proof within
the prescribed time limit, but it was done as soon as practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
1. This insuring agreement will not be covered for:
1.1 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes:
1.1.1 Action of the Covered Person while under the influence of alcohol, addictive drugs, narcotic
drugs to the extent of being unable to control one’s mind.
1.1.2 The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a
blood/alcohol level of 150 mg percent and over.
1.1.3 Action of the Insured while under the influence of alcohol to the extent of being unable to
control one’s mind, and, unable to examine a blood alcohol level.
1.2 Suicide or attempted to commit suicide or self-inflicted injury.
1.3 Infections except pyogenic infections, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered as a result of an
accident.
1.4 Medical treatment or surgical treatment except the necessary treatment for the injury which is covered
under this insurance policy and occurring within the period as per specified in this insurance policy.
1.5 Miscarriage and abortion.
1.6 Food toxic.
2. Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes:
2.1 While the Covered Person is on the racing of all kinds of cars or boat, horse racing, all kinds of skiing
including jet skiing, skate racing, boxing, parachuting (except for the purpose of life saving), while boarding or
travelling on the balloon or glider, bungee jumping, diving with oxygen tank and breathing equipment under water.
2.2 While the Covered Person is riding or travelling on a motorcycle.
2.3 While the Covered Person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

Trip Cancellation Benefit
COVERAGE
It is agreed that the company will indemnify for expenses incurred from cancellation of the trip before a journey
date where the Covered Person had paid for in advance whether partially or wholly for deposits, advance booking f or
the trip, or accommodation cost that had not been used, including penalty fee arising from the trip cancellation, in the
event that the Covered Person was forced to cancel any part of the trip as the direct and necessary result of the following
causes:
1. The death of the Covered Person, serious injury, or sickness certified by the doctor for being able to travel.
2. The death of the Covered Person’s family member, or serious injury or sickness of such person which the
doctor certified as being life-threatening.
3. The transporter has reported for the trip cancellation from adverse weather conditions until cannot commencing
the trip.
4. Strike or riot which effected the trip of the Covered Person.
The Company will reimburse the Insured Person for loss or damage in the event of trip cancellation occurring after
this Policy becomes effective, but only for the amount that has been partly or wholly paid in advance as a deposit or
reservation fee for the travel ticket or accommodation and such expenses cannot be claimed from the service provider,
another insurance company, or from other sources, and provided the loss or damage is a consequence of trip cancellation
prior to commencement of the journey and/or expenses which the Insured Person is liable for according to the law.
This coverage shall come into effect only if the Insured Person obtained insurance before becoming aware of any
incident that could cause such trip to be canceled. The Company will pay compensation not exceeding the insured sum
as stated in the Policy schedule or insurance certificate
Terms and Additional Conditions (This insurance shall cover benefits for Trip Cancellation only)
CLAIM PROCEDURE
The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must submit the
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Medical certificate, or death certificate of the dead person or documents with confirmation of trip
cancellation from the transporter.
3. Original receipt for deposits or charges for advance payments which have not been or will not be used or
the invoice of penalty fee which the Covered Person is liable to pay in addition.
4. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it
can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not be covered for the trip cancellation which arising from:
1. Protest or strike before the start date of insurance.
2. Any reasons as follow which the Covered Person had known before applying for this insurance policy:
2.1 The Covered Person die, faced serious injury or sickness.
2.2 Serious injury or sickness as being life-threatening of the Covered Person’s father and mother, spouse,
children of the Covered Person, and father and mother of the Covered Person’s spouse.
2.3 The transporter has reported for the trip cancellation from adverse weather conditions until cannot
commencing the trip.
2.4 Strike or riot which effected the trip of the Covered Person.
3. Death, injury or sickness of the Covered Person due to or in consequential from:
3.1 Pre-existing condition.
3.2 Pregnancy, delivering of baby, miscarriage, abortion.
3.3 AIDS, illness or injury in consequence of blood testing as HIV and others relate with AIDS.
3.4 Contagious disease or epidemics by World Health Organization (WHO) or by any local Government agency at
the period time of that epidemics.

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

Trip Curtailment Benefit
Definitions
Family Members refers to the parents, grandparents, great-grandparents, sons, daughters, siblings, and
spouse of the Insured Person, or the parents, grandparents, and great-grandparents of the Insured Person’s
spouse.
Natural Disaster refers to any disasters occurred naturally and brought loss or damage to life and property such as
wildfire, flood, storm, earthquake.
COVERAGE
This insuring agreement provides cover for an advance expense of the Covered Person for the travel and
accommodation expenses while the Covered Person was on a trip and/or penalty fee or any other expenses in the event
that the Covered Person was forced to return to their home country before the planned trip as the direct and necessary
result of the following:
1. The death, serious injury or sickness, of the Covered Person or the Covered Person’s family member which the
doctor certified as being life-threatening if continuing with the trip, it may force the Covered Person to return to their
home country directly while still on that trip.
2. Natural disaster which prevents the Covered Person from continuing in the trip according to the plan.
3. Strike, riot, or civil commotion which occurred beyond the Covered Person’s awareness and control.
4. Quarantine due to the opinion of a doctor.
The company will reimburse for the actual expenses, up to the sum insured amount as specified in the Schedule or
Certificate of Insurance, for advance payments for travelling by the aircraft, land or ferry boat (economy class fare if
applicable) or hotel accommodation which has not been used and will not be used, or for penalty fee or any other
expenses arising from the return to the Covered Person’s home country before the planned trip, or for loss of frequent
flyer points or similar reward points which have been redeemed for air ticket and the air ticket is subsequently cancelled.
Provided that the reimbursement will also include any other expenses as a result of quarantine due to the opinion of
a doctor where the Covered Person is unable to reimburse for such expenses incurred as specified above from that
service providers.
This insuring agreement is effective only if this Policy is purchased before the insured became aware of any
circumstances which could lead to the curtailment of the trip.
Terms and Additional Conditions (This insurance shall cover benefits for Expenses Incurred from the Trip
Curtailment only)
CLAIM PROCEDURE
The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured person depend on the
case, have to submit the following documents or evidences at their own expenses to the company within 30 days from
the date of accident:
1. Claim form as required by the company.
2. The Covered Person’s evidence of travel.
3. Copy of the Covered Person’s identification card and/or passport with certified true copy.
4. The Covered Person’s evidence of advance payment.
5. Invoice from tour operator or airline or transporter.
6. Copy of air ticket including the receipt.
7. Copy of death certificate (in case of death of the Covered Person or the Covered Person’s family member)
8. Medical certificate (in case of trip curtailment arising from serious injury or sickness of the Covered Person or
the Covered Person’s family member) with details of an important symptom, diagnosis results, and the treatment.
9. Any other evidences to verify the causes of trip curtailment.
10. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable).
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not invalidated the right to
claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not reasonably possible to submit such proof within
the prescribed time limit, but it was done as soon as practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not be covered for the trip curtailment arising from the following causes:
1. Accidental sickness of the Covered Person’s family member as a result of AIDS, venereal disease or sexual transmitted disease.
2. Failure to comply with any of the provisions of any person, representative or tour operator who the Covered Person purchased the
service.
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3. Any causes which the Covered Person became aware before purchasing this Policy.
4. Any malicious acts intentionally with the objective on political, religious or nationalistic interest or civil commotion.
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Trip Delay Benefit
COVERAGE
The company shall indemnify for expenses incurred in case that the Covered Person’s trip had been postponed
or delayed for 4 consecutive hours from the time specified in the travel itinerary. The company shall pay to the Covered
Person for the compensation which does not exceed to the limit of liability as specified in insurance schedule for every
full 4 consecutive hours because of the delay, due to the following causes:
1. Adverse weather conditions which affect the transporter to postpone the trip.
2. Mechanical breakdown/derangement of the transporter.
3. Strike or riot occurring after the company had agreed for the insuring of this insurance policy.
Terms and Additional Conditions (This insurance shall cover benefit for the Trip Delay only)
CLAIM PROCEDURE
The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured person depend on the
case, must submit the following documents or evidences at their own expenses to the company within 30 days from the
date of accident:
1. Claim form as required by the company.
2. Copy of the Covered Person’s passport and/or evidence of the travel.
3. Copy of identification card with certified true copy.
4. Any evidences obtained from or issued by an airline or airport authority to verify the reason for the delay and
the number of hours delayed.
5. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable).
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not invalidated the right to
claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not reasonably possible to submit such proof within
the prescribed time limit, but it was done as soon as practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not be covered for the travel delay from a malicious intentional act for the
objective on political, religious or nationalistic interest or civil commotion.
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Baggage Delay Benefit
COVERAGE
This insuring agreement will provide cover in the event that the Covered Person’s baggage which is in the custody
of the transporter is delayed after the Covered Person had arrived at the scheduled destination. The company will
reimburse for an expense in case that the trip of the Covered Person had been postponed or delayed for 4 consecutive
hours from the schedule. The company shall compensate to the Covered Person for not more than the limit of liability as
specified on insurance schedule for every full 4 consecutive hours of postponement or delay of such baggage.
The company shall compensate for the benefit under this insuring agreement up to the maximum benefit amount
as specified in the Schedule. The Covered Person will not be entitled to make a claim from the benefit of loss or damage
to baggage or personal property (if applicable) in the same circumstance.
ADDITIONAL CONDITION
In the event of any payment made by the company to the Covered Person under this insuring agreement, the
company will subrogate all the Covered Person’s rights of recovery against any person or organization who is
responsible for such circumstance. The Covered Person shall cooperate with the company in providing all related
documents including any necessary execution to protect that rights and will take no actions which may prejudice to the
company.
CLAIM PROCEDURE
The Covered Person must submit the following documents to the company within 30 days from the date of
baggage delay at their own expense:
1. Claim form as required by the company.
2. Letter from the transporter to verify the baggage delay.
3. Original receipt from purchasing of necessary cloths or personal effects.
4. Copy of the Covered Person’s passport.
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not invalidated the right
to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not reasonably possible to submit such proof within
the prescribed time limit, but it was done as soon as practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
Any expense incurred which the Covered Person can reimburse from the airline or transporter.
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Third Party Liability Benefit
Definitions
Third Party refers to any person other than family member, companion who lives with the Covered Person,
employee under a contract of service of the Covered Person and any person who is travelling with the Covered Person’s
group.
COVERAGE
This insuring agreement provides cover for legal liability to third party of the Covered Person arising from any
accident during the trip which the Covered Person legally liable to pay compensation from the actual damage from:
1. Death or Accidental Injury to any third party.
2. Accidental property loss or damage to any third party.
The company will indemnify the Covered Person up to the limit of liability as specified in the Schedule.
ADDITIONAL CONDITION
The Covered Person will not do anything to admit liability for or settle any claim to any third party, others, injured
person, do things which may incur any litigation without the company’s prior written consent. The company will
appoint legal representative to negotiate with injured third party when notice has been given by the Covered Person to
pay claim under this Policy.
CLAIM PROCEDURE
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following
documents and evidence to the Company within RT days from the date of the event at their own cost.
1. In case of accidental injury to any third party:
1.1 Claim form of the Company
1.2 Medical certificate in connection with such injury.
1.3 Invoice of medical expenses.
1.4 Copy of identification card of such injured third party with certified true copy.
1.5 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
2. In case of accidental property loss or damage to any third party:
2.1 Claim form of the Company
2.2 Receipt of repair of such damaged property or receipt in case of necessarily purchasing such property
from the owner of that property.
2.3 Photo indicating such loss or damage (if applicable).
2.4 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it
can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not be covered for:
1. Damage to the property of any person who is the Covered Person’s relative or any person who is travelling with the
Covered Person or employee or deemed by law to be the Covered Person’s employee.
2. Damage to property belonging to or held in trust by the Covered Person, or while in the Covered Person’s custody
or control.
3. Liability arising out of trade or professional service of the Covered Person or the Covered Person’s family.
Section 5: Attachments
If the terms in the following attachments contradict the terms in the Policy, the terms in the attachments shall
prevail.
Other conditions in the insuring agreement and exclusions in the Policy remain in full force and effect.
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Extension of Coverage to Accident on Public Conveyance during trip
Additional definition
Public Conveyance refers to a land, water or air vehicle driven by a licensed driver and operated by a person who
is lawfully licensed to engage in a passenger transportation service for which a fare is charged; provided that such
service is operated on a designated route and according to a regular schedule. This shall not include all kinds of transport
in the form of hire or part of a tour even it is operated according to a regular route or schedule.
Coverage
This insurance shall cover injury of the Insured Person which the Insured Person is compensated under the
accident benefit during oversea travel, and if such injury occurred while the Insured Person is getting to or off or in the
public transport as a passenger who paid a transport fee for such trip, the Company shall pay additional compensation
for the loss incurred according to the sum insured specified in the Policy or insurance certificate regarding the sum
insured for each accident benefit during oversea travel.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured person, beneficiary, or their representative must submit the letter confirming accident
from public transport issued by the carrier company with clear date and time of incident to the Company within 30 days
from the date of the event at their own cost.
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim if it can
be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and evidence and that such
documents and evidence were submitted as soon as possible.
If any text in this attachment is contrary to of inconsistent with the statement appearing in the insurance policy
instead, ust the text as it appears in the document.
As for insurance policy conditions and other exceptions, the insurance policy remains in force as before.

