แผนประกันภัย Overseas Student Care

(Overseas Student Care Travel Insurance)
ตารางแสดงผลประโยชน์ของความคุ้มครองและการบริการต่างๆ
มูลค่าสูงสุดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงเวลาที่ทำ�ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้จะเป็นไปตามตารางแสดงผลประโยชน์ของความคุ้มครอง
และการบริการต่างๆ ดังนี้

•

ข้อตกลงความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย)
บริษัทจะจ่ายชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัยสำ�หรับค่าเล่าเรียนในกรณีที่การเข้ารักษาตัวในโรงพยา
บาล หรือสถานพยาบาลเวชรกรรมติดต่อกันนานเกินกว่าหนึ่งเดือน การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
การถูกเคลื่อนบ้าบหรือถูกส่งกลับเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ มรณกรรมของคู่สมรส บิดา
มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

ADVANCED

INTERMEDIATE

BASIC

ไม่เกิน 300,000 บาท

ไม่เกิน 250,000 บาท

ไม่เกิน 200,000 บาท

ADVANCED

INTERMEDIATE

BASIC

ไม่เกิน 350,000 บาท

ไม่เกิน 300,000 บาท

ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ไม่เกิน 1,500,000 บาท

ไม่เกิน 5,500,000 บาท
ไม่เกิน 550,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 2,500,000 บาท
ไม่เกิน 250,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 5,500,000 บาท

ไม่เกิน 4,000,000 บาท

ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท
และ 5,000 บาทต่อสิ่งของ
หนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ หรือ หนึ่งชุด

ไม่เกิน 60,000 บาท
และ 5,000 บาทต่อสิ่งของ
หนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ หรือ หนึ่งชุด

ไม่เกิน 40,000 บาท
และ 5,000 บาทต่อสิ่งของ
หนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ หรือ หนึ่งชุด

ไม่เกิน 25,000 บาท
และ 5,000 บาทต่อสิ่งของ
หนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ หรือ หนึ่งชุด

ไม่เกิน 25,000 บาท
และ 5,000 บาทต่อสิ่งของ
หนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ หรือ หนึ่งชุด

ไม่เกิน 25,000 บาท
และ 5,000 บาทต่อสิ่งของ
หนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ หรือ หนึ่งชุด

•

•

ข้อตกลงความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย)
• ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำ�หรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่านในกรณีที่ผู้เอาประกัน
ภัยต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน
เป็นเวลานานกว่าห้า (5) วัน
การชดเชยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการเดินทาง
• ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
• ในกรณีของการสูญเสียความสามารถในการทำ�งานอย่างถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
• ในกรณีของการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
• ในกรณีของการสูญเสียอวัยวะอย่างถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
• ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
• ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ภายใน 12 ชม.)
• ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราวภายใน 90 วัน และต้องเดิน
ทางกลับไปศึกษาต่อ (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 1 ปี)
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
• และการส่งศพกลับประเทศไทย
สัมภาระในการเดินทางและ /หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
•

สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย

จำ�นวนเงินสูงสุดที่จะจ่ายให้สำ�หรับ จำ�นวนเงินสูงสุดที่จะจ่ายให้สำ�หรับ จำ�นวนเงินสูงสุดที่จะจ่ายให้สำ�หรับ
ความคุ้มครองนี้ คือ 100,000
ความคุ้มครองนี้ คือ 60,000
ความคุ้มครองนี้ คือ 40,000
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย)
• กรณีผู้เอาประกันภัยทำ�ให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย

V.190422

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ไม่เกิน 1,000,000 บาท
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•

ข้อตกลงความคุ้มครอง

บริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทาง
• คำ�แนะนำ�เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวางแผนในการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จุดหมาย
ปลายทางของผู้เอาประกันภัย
• ข้อมูลสถานฑูตไทย หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
• ตารางเที่ยวบิน
• ข้อมูลการขอวีซ่า
• ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
• ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
• ข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับสายการบิน
บริการอื่น ๆ
• การแจ้งข้อความเร่งด่วน
• ข้อมูลการรักษาพยาบาล
• คำ�แนะนำ�ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การจัดเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
• การสำ�รองที่พัก
• การสำ�รองรถเช่า
• การติดตตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
• การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
• การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา / ล่ามภาษา
• เงินสดสำ�รองล่วงหน้า (ไม่เกิน 5,000 บาท กรณีทำ�เงินพกติดตัวสูญหาย)

V.190422

ADVANCED

INTERMEDIATE

BASIC

ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ให้บริการ 24 ชั่วโมง

X

ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ให้บริการ 24 ชั่วโมง
X
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
X
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
X

ให้บริการ 24 ชั่วโมง
X
X
X
X
X

ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ

ให้บริการ
ให้บริการ
X
ให้บริการ
X
X
ให้บริการ
ให้บริการ
ให้บริการ
X

ให้บริการ
ให้บริการ
X
ให้บริการ
X
X
ให้บริการ
ให้บริการ
X
X
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กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง สำ�หรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
Overseas Student Travel Insurance Policy
15.

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์
โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำ�เนินการเป็นสถาน
พยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ

16.

คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำ�เนินการโดย
แพทย์ ให้ทำ�การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้

17.

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกัน
ภัย พี่น้องชายหรือหญิง และบิดา มารดาของคู่สมรส

18.

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆ ลุกลามจนรักษาไม่หาย
และแพทย์ ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้น ในระยะเวลาเอาประกันภัย นอกจากรักษาดูแล
แบบประคับประคองตามอาการจนกว่าจะไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไป

19.

ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควร
จะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก
เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือ คลินิกซึ่งผู้เอา
ประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น

20.

สภาพที่เป็นมาก่อน หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยนี้จะมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำ�คัญเพียงพอที่ทำ�ให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล
หรือรักษา หรือทำ�ให้แพทย์ พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา

21.

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อ
จุลชีวภาพ เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ
เจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีวภาพ ให้รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพาะเชื้อ
ที่ทำ�ให้เกิด โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)
เชื้อที่ทำ�ให้เกิดโรคลำ�ไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้อ
ไวรัส (Virus) และ/หรือ เชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi
Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพาะ
เนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ำ�เหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จัก
ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย
หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) โรคที่ทำ�ให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy
Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส

22.

ผู้ขนส่งสาธารณะ หมายถึง ผู้ขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ� ที่ได้รับ
อนุญาตประกอบการ จากหน่วยงานของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตามเส้นทางที่ได้กำ�หนดไว้แน่นอนและเป็นเส้น
ทางตามปกตินิยม

การก่อการร้าย หมายถึง การกระทำ�ซึ่งใช้กำ�ลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำ�เพียงลำ�พัง การกระทำ�การแทน หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำ�เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือจุดประสงค์ ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

23.

แพทย์ หมายถึง ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่น
ที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม

บริษัทที่ ได้รับมอบอำ�นาจ หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจจากบริษัทในการให้
บริการความช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

24.

ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบัง
คับหรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆไป

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำ�ขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำ�ระภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขทั่วไป ข้อ
ตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้
เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำ�จำ�กัดความ
ถ้อยคำ�และคำ�บรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะ
ถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่ จะได้กำ�หนดไว้เป็น
อย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.

กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไข
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกำ�หนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลัก
หลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไขและข้อกำ�หนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง
และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย

2.

ระยะเวลาเอาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มความคุ้มครองจนกระทั่งเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3.

บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้

4.

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้
จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

5.

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกัน
ภัยนี้ โดยกำ�หนดอายุต่ำ�สุดไม่ต่ำ�กว่า 14 ปีและสูงสุดไม่เกิน 49 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ซึ่งทำ�การลงทะเบียนเข้าศึกษาและกำ�ลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับ
การรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของประเทศ
นั้นๆ โดยเข้าศึกษาเต็มเวลา

6.

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำ�ให้
เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

7.

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิด
ขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

8.

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรค ที่เกิดขึ้นกับผู้เอา
ประกันภัย

9.

ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสถาบันการศึกษาที่ผู้เอาประกันภัยได้สมัครเรียน
ไว้ ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ได้แก่ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นสำ�หรับ
หลักสูตรและ ค่าอุปกรณ์ ในหลักสูตรดังกล่าว คำ�จำ�กัดความนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
กับห้องพัก อาหาร และ/หรือหนังสือนอกตำ�รา (ไม่ว่าจะจำ�เป็นหรือไม่ก็ตาม)

10.

11.

12.

พยาบาล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

13.

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจำ�นวนบุคลากรทางการแพทย์ที่
เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำ�หรับการ
ผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำ�เนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถาน
พยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

25.

สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับรองวิทยฐานะจาก
ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนั้นๆ

26.

การเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา หมายถึง การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำ�นวนหน่วยกิตต่อ
ภาคเรียนเป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่าที่กำ�หนดไว้ในระเบียบการและ/หรือในหนังสือคู่มือของ
มหาวิทยาลัยหรือของสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนนั้น

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและคำ�แนะนำ�จากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลา
ที่เหมาะสมสำ�หรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้
เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

27.

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน
ภัยโดยอุบัติเหตุและทำ�ให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้
รับบาดเจ็บ

28.

การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ หมายถึง การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิ
นของผู้เอาประกันภัย

14.
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29.

การเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาเดินทางของผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

29.1 ต่างประเทศ : ความคุ้มครองให้เริ่มต้นเมื่อเริ่มการประกันภัยหรือก่อนผู้เอาประกันภัยเดิน
ทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้แล้วแต่เวลาไหนจะช้ากว่าและดำ�เนินต่อเนื่องกันไป
จนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศ หรือ ภายใน 2 ชั่วโมง
นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ ใด
จะเกิดขึ้นก่อน
29.2 การขยายระยะเวลาการประกันภัย : หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วง
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจำ�เป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้
ป่วยในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุ้มครองไปจนถึงวันที่บริษัท หรือบริษัทที่ได้รับ
มอบอำ�นาจพิจารณาว่า ผู้เอาประกันภัยสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ทั้งนี้บริษัทจะ
รับผิดชอบไม่เกินจำ�นวนเงินผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ที่หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ใบรับรองประกันภัย
30.

2.4.2.2 เมื่อระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรอง
ประกันภัยสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นก่อน
2.5

ในกรณีบริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะเข้าสวมสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยเพื่อที่จะใช้สิทธินั้นทำ�การเรียกร้องต่อบุคคล หรือองค์กรที่ควรจะมี
ส่วนรับผิดชอบในความสูญเสียนั้น และผู้เอาประกันภัยจะต้องดำ�เนินการจัดส่งเอกสารและ
สิ่งของใดๆ หรือกระทำ�การใดๆ ที่จำ�เป็นเพื่อที่จะรักษาสิทธิในการเรียกร้องนั้นไว้โดยที่ผู้
เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะทำ�ให้สูญเสียสิทธิดังกล่าวภายหลังที่เกิดความ
สูญเสียนั้นแล้ว
2.6

30.1 ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยของ
ผู้เอาประกันภัย
30.2 ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน

กรณีผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กล่าวมาแล้วในวรรคก่อนไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบ
ในระยะเวลาที่กำ�หนดข้างต้นผู้ใช้สิทธิเรียกร้องจะไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนหากผู้ใช้สิทธิเรียกร้องสามารถพิสูจน์ ได้ว่า การไม่แจ้งนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดของ
ผู้เอาประกันภัย และผู้ใช้สิทธิเรียกร้องได้จัดดำ�เนินการเรียกร้องมายังบริษัท เร็วที่สุดเท่าที่
จะทำ�ได้แล้ว

30.3 ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัวผู้เอาประกันภัย
หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
2.7

การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย

2.7.1

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
1)

กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2)

ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนนั้นๆ

3)

รายงานแพทย์ผู้ทำ�การรักษา (ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วย ถูกส่งกลับ
เพื่อทำ�การรักษาตามคำ�วินิจฉัยของแพทย์ที่ทำ�การรักษา หรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย)

4)

หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา

5)

สำ�เนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บิดา มารดาบุตร
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

6)

สำ�เนาใบมรณบัตรของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่
เสียชีวิต

7)

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลง
ไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของ คู่สมรส
บิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต

8)

สำ�เนาบันทึกประจำ�วันจากสถานีตำ�รวจท้องที่

ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

9)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้อกำ�หนดทั่วไป
2.1

สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำ�ขอ
เอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ ไว้เป็นหลัก
ฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและ
เอกสารสรุปเงื่อนไขและข้อกำ�หนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์
ประกันภัย นี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง
หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่ง
ถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือ
บอกปัดไม่ยอมทำ�สัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่ง
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้

2.2

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็น
สัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจาก
บริษัท และได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3

2.7.2

การตีความ
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ตีความตามกฎหมาย
ไทย และคู่สัญญาตกลงยินยอมให้ฟ้องร้องในเขตอำ�นาจของศาลในประเทศไทย

2.4

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
1)

ติดต่อบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจโดยไม่ชักช้าเพื่อดำ�เนินการต่อไป

2)

กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

3)

รายงานแพทย์ผู้ทำ�การรักษาของผู้เอาประกันภัย

4)

จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่ผู้เอาประกันภัยเข้า
รับการรักษาว่าไม่มีสมาชิกของครอบครัวผู้เอาประกันภัยดูแล ขณะที่ต้องเข้ารับการ
รักษา

ระยะเวลาเอาประกันภัย

2.4.1 ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มต้น:

5)

2.4.1.1 ในวันที่เดินทางโดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นสอง (2) ชั่วโมงก่อนผู้เอาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย

หลักฐานการชำ�ระเงินสำ�หรับค่าที่พักและอาหาร

6)

2.4.1.2 ตามวันที่และเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองประกันภัย
แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัว
ผู้เอาประกันภัย

7)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

2.4.2 ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง:
2.4.2.1 เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศไทยอย่างถาวรหรือเมื่อพ้นสอง (2)
ชั่วโมงนับแต่กลับมาถึงประเทศไทยเมื่อผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

V.190422

การแจ้งและการเรียกร้อง
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้อง
แจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่ามีเหตุจำ�เป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัท
ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว สำ�หรับสถานการณ์อื่นๆจะ
ต้องแจ้งให้เร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 30 วันหลังจากเกิดเหตุ

ความจำ�เป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้

30.4 ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความ
จำ�เป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยนั้น

การเข้าสวมสิทธิ์

2.7.3

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยสำ�หรับการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสีย
อวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์
ลงความเห็นว่า ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอา
ประกันภัย
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2.7.4

1)

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2)

รายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ

3)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

2.7.8

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องส่งเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ี

กรณีเรียกร้องค่าทดแทนอื่น ๆ
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์

2.7.5

2)

จดหมายรับรองการสูญหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารของผู้ขนส่งสาธารณะ กรณี
การสูญหายหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความคุ้มครองของผู้ขนส่งสาธารณะ

3)

รายการและราคาของที่สูญหายหรือเสียหาย

4)

ใบบันทึกประจำ�วันของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจท้องถิ่น กรณีการสูญหายหรือความเสียหาย
เกิดจากการขู่เข็ญหรือบังคับในลักษณะรุนแรง

5)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

2)

ใบมรณบัตร

3)

สำ�เนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

4)

สำ�เนาบันทึกประจำ�วันจากสถานีตำ�รวจท้องที่

5)

สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”
ของผู้เอาประกันภัย

6)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องส่งเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

7)

สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

1)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

2)

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
หรือคลีนิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

3)

ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน กรณีทำ�ให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุ

4)

ใบมรณบัตร หรือสำ�เนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีทำ�ให้ผู้อื่นเสียชีวิต

5)

ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยันจากทางร้านค้าใน
กรณีที่จำ�เป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำ�ให้ของชิ้นนั้นเสียหาย

1)

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

2)

รายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำ�คัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

3)

ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบ
กับใบเสร็จรับเงิน

4)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
1)

รีบแจ้งบริษัททราบโดยไม่ชักช้า

2)

กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

3)

ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บในถิ่นทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์
ท้องถิ่นเพื่อทำ�การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลังจากนั้นทาง บริษัทจะ
เป็นผู้พิจารณาวิธีในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สำ�หรับการรักษาในขั้น
ต่อไป

4)

2.7.9

2.8

2.9

2)

กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

3)

รวบรวมเอกสารที่จำ�เป็นในข้อ 2.7.4 ให้ครบถ้วนส่งบริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วัน
ที่เสียชีวิต

4)

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำ�หรับการเสียชีวิตบริษัทจะ
จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดัง
กล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำ�หนดไว้
อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำ�เป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำ�หนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับ
ผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่
ครบกำ�หนดชำ�ระ

สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

รีบแจ้งบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ ให้ทราบโดยไม่ช้า หลังจากนั้นทางบริษัท ที่ได้รับ
มอบอำ�นาจ จะเป็นผู้พิจารณาวิธีที่ดีที่สุดในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย

การตรวจทางการแพทย์
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย
เท่าที่จำ�เป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำ�การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นและ
ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
นอกประเทศไทย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใน
วันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
1)

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำ�ให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หาก
แสดง ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะ
เวลาที่กำ�หนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทอาจ
จำ�เป็นต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณา ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจากที่กล่าว
ไว้ข้างต้น หากเอกสารดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอต่อการพิจารณาของบริษัท

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการต่อไปนี้
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แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำ�หนดโดยบริษัท

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการต่อไปนี้

2.7.7

1)

1)

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืน
ต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
ผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือ
สวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำ�เนาใบเสร็จที่มี
การรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาด
จากบริษัท
2.7.6

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ
ทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ

2.10

การฉ้อโกง
ถ้าผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยใช้วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือซื้อความคุ้มครองนี้โดยที่ผู้
เอาประกันภัยมีลักษณะที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะ
สูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากการเรียกร้องไปโดยการฉ้อโกงภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายคืนผลประโยชน์ที่ได้เรียกร้องไปโดยการฉ้อโกง
นั้นให้แก่บริษัททั้งหมด

2.11

การชำ�ระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย

2.11.1

เบี้ยประกันภัยจะถึงกำ�หนดชำ�ระทันทีโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
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2.11.2

2.11.3

ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกัน
ภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ใน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและ
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัท
ต่างสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
1)

2)

บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้ง
สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
โดยหักเบี้ยประกันภัยสำ�หรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับแล้ว
ออกตามส่วน
ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบ
เป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัย สำ�หรับระยะ
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย
ระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ร้อยละของเบี้ยประกันภัย
เต็ม 2 ปี

บริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อหนึ่งเหตุการณ์ ในกรณีที่มีผู้เอา
ประกันภัยมากกว่า 1 ท่าน หรือจากหลายกรมธรรม์ต่อหนึ่งเหตุการณ์
2.13

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้
มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควร
ยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำ�การวินิจฉัยชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.14

เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกัน
ภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
2.15

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทอื่นๆ

ถ้าในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าชดเชยจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับอื่นที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องได้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในค่าเสียหายส่วนที่
เกินจากที่ได้รับชำ�ระจากกรมธรรม์ฉบับอื่นได้ชำ�ระไปแล้ว

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย
ไม่เกิน/เดือน

ร้อยละของเบี้ยประกันภัย
เต็ม 1 ปี

1

15

8.6

2

25

14.3

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

3

35

20.0

1.

4

45

25.7

5

55

31.4

ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ คำ�ว่า “ขณะ
อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

6

65

37.1

2.

ความผิดปกติทางจิต หรือระบบประสาท รวมทั้งการเสียสติ

7

75

42.9

3.

8

80

45.7

การเรียกร้องค่าใช้จ่าย ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเชื้อโรคเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธ์ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น Human Immunodeficiency Virus
Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) หรือรูป
แบบอื่นๆ ของ HIV หรือ AIDS ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร

4.

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำ�รวจ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
พนักงานดับเพลิง หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

5.

ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยที่ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในประเทศที่เดินทางเข้าไป

9

85

48.6

10

90

51.4

11

95

54.3

12

100

57.1

13

60.7

14

64.3

6.

ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการวิวาท

15

67.9

7.

16

71.4

ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมยกเว้นใน
กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการประกันตัว

17

75.0

8.

18

78.6

ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อจำ�กัด ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ�ของรัฐบาล หรือหน่วยงาน
ราชการในระหว่างระยะเวลาการเดินทางว่า

19

82.1

20

85.7

21

89.3

22

92.9

23

96.4

24

100.0

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทำ�โดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการ
บอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรม
ธรรม์ประกันภัยได้
หลังจากผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องค่าชดเชยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเต็มจำ�นวนหรือบางส่วน ผู้เอา
ประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ แต่บริษัทจะไม่คืนเงินค่าเบี้ยประกันใดๆ
2.12

V.190422

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป

ความสูญเสียหรือเสียหายสูงสุด

•

ไม่ควรเดินทางไปยังประเทศใด

•

ไม่ควรเดินทางเนื่องจากมีการเตือนการนัดหยุดงาน จลาจล อากาศไม่ดีหรือเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

9.

ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากปัญหาทางการเงิน หรือไม่ต้องการเดินทาง
หรือล้มละลาย หรือการขาดสภาพคล่องของบริษัทที่จัดการเรื่องการเดินทาง หรือเรื่อง ที่พัก
ให้ผู้เอาประกันภัย หรือของตัวแทนหรือบุคคลอื่นที่ทำ�การแทนผู้เอาประกันภัย

10.

สงคราม การรุกราน การกระทำ�ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำ�ที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็ง
ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มี การประกาศหรือคงไว้ซึ่ง
กฎอัยการศึก การก่อการร้าย การจี้เครื่องบิน และ/หรือขั้นตอนการดำ�เนินการเพื่อป้องกัน
ปราบปราม ควบคุม หรือลดผลกระทบของการก่อการร้ายใดๆที่เกิดขึ้นจริง ที่พยายามให้เกิด
ขึ้น ที่คาดการณ์ ไว้ ที่ถูกคุกคาม ที่น่าสงสัย หรือมีการรับรู้ การที่ผู้เอาประกันภัยกระทำ�การที่
เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย การเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือการลับลอบขน
ยาเสพติด หรือการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ ยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ
เคมี หรืออาวุธชีวภาพ

6

Allianz Ayudhya Overseas Student Care Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

11.

การยกเลิกการเดินทาง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ/หรือ การส่งตัวกลับประเทศ อันสืบ
เนื่องจากการสั่งปิดชายแดนโดยรัฐ หรือผู้ที่มีอำ�นาจสั่งการในนามของรัฐนั้น
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังต่อไปนี้ยังคงได้รับความคุ้มครอง

งานอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทจัดการหรือ
งานประกอบอาหาร
29. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซึ่งกระจายไปทั่ว

•

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ/หรือ การส่งตัวกลับประเทศ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงจลาจลหรือการลุกฮือของประชาชน ซึ่งผู้เอาประกันไม่ได้มีส่วน
ร่วม ในกรณีนี้การคุ้มครองจะสิ้นสุดลงภายใน 14 วันหลังจากที่เหตุการณ์ ได้เริ่มต้น

หมวดที่ 4 ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษัทหรือบริษัทที่ได้รับ
มอบอำ�นาจ

•

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการสั่งปิดชายแดนของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ ผู้เอา
ประกันเดินทางไป โดยที่ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว หรือ บริษัทประกอบธุรกิจ นำ�เที่ยว ไม่
ให้ทางเลือกอื่นในการเดินทาง และขึ้นอยู่กับว่ามีการประกาศการสั่งปิดชายแดน 14 วัน
ก่อนการเดินทาง

ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษัทหรือบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมาย
และ ข้อบังคับของประเทศนั้นๆ การบริการของบริษัทหรือบริษัทที่ได้ รับมอบอำ�นาจจะอยู่ภายใต้การ
ยินยอมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทและ /หรือบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจจะไม่รับผิดชอบสำ�หรับ
ความล่าช้า หรือ การขัดขวางในการให้บริการตามที่ได้ตกลงเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์
อย่างเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจลการลุกฮือของประชาชน ข้อจำ�กัดในการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรี การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง หรือ สงครามต่างชาติ ผลที่เกิดตาม
มาของสารกัมมันตภาพรังสี หรือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ

12.

การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัว
ทางนิวเคลียร์ซึ่งดำ�เนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

13.

การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่
อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้

14.

ขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้น ณ ประเทศ หรืออยู่ในอำ�นาจศาล ที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกำ�หนด เงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำ�ระ บริษัท
ตกลงจะให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

15.

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกระทำ�ผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลรวมทั้ง เงื่อนไขวีซ่า

ข้อตกลงคุ้มครอง 1: ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

16.

การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำ�ร้ายร่างกายตนเอง

17.

การรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย ผู้ที่เป็นเพื่อนเดินทางกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวพันกับผู้เอาประกันภัย

18.
19.

การคลอดบุตร การทำ�แท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้น การบาดเจ็บนั้นเกิดจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้)
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำ�งานในเรือสินค้า ในกองทัพเรือ กองทัพบก หรือ กองทัพอากาศ
หรือการทดสอบยานพาหนะทุกชนิด หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่นอกฝั่ง เช่น การดำ�น้ำ� การ
ทำ�งานที่แท่นขุดเจาะน้ำ�มันการทำ�เหมือง การถ่ายภาพทางอากาศหรือการปฏิบัติการเกี่ยว
กับวัตถุระเบิด

20.

ขณะผู้เอาประกันภัยฝึกซ้อมหรือร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันกีฬา หรือการ
ฝึกซ้อมในฐานะมือสมัครเล่น

21.

ขณะผู้เอาประกันภัยกำ�ลังขับขี่ หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับขี่อากาศยาน หรือปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพนักงานประจำ�อากาศยาน

22.

ขณะผู้เอาประกันภัยกำ�ลังขับขี่ หรือกำ�ลังขึ้นหรือกำ�ลังลง หรือขณะโดยสารอากาศยานที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารที่ เก็บค่าโดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์

หมวดที่ 5 ข้อตกลงคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
บริษัทจะจ่ายชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัยสำ�หรับค่าเล่าเรียนในกรณีดังต่อไปนี้
1) ในกรณีของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันนานเกินกว่า

หนึ่งเดือนซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มิได้ยกเว้น

2) ในกรณีของการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ทราบมาก่อนการขอเอาประกันภัย
3) ในกรณีของการถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกส่งกลับเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ตามคำ�วินิจฉัย

ของแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล หรือ

4) ในกรณีมรณกรรมของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเป็นเหตุ

ให้ผู้เอาประกันภัยไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนที่ได้จ่ายไปแล้ว บริษัทจะจ่ายชดเชยแก่ผู้เอาประกัน
ภัยสำ�หรับค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขอคืนไม่ได้เท่านั้น
เมื่อมีการเรียกร้องค่าผลประโยชน์ชดเชย จำ�นวนค่าผลประโยชน์ชดเชยจะคำ�นวณจากจำ�นวนเงิน
ที่ปรากฏบนใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการของภาคเรียนนั้นๆ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับเงินค่าเล่า
เรียนเท่านั้น บริษัทจะจ่ายค่าผลประโยชน์ชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกินจำ�นวนเงินเอา
ประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองประกันภัย

ข้อยกเว้น

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นกีฬาอาชีพ หรือเข้าร่วมการแข่งขันใดก็ตาม ซึ่งใช้ยานยนต์
ทางบก ทางน้ำ� หรือทางอากาศ การปีนเขา การไต่เขา การกระโดดหน้าผา การดิ่งพสุธา การ
แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิดและการขับขี่อากาศยาน การแข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ต
สกีด้วย การแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำ�ลังขึ้นหรือ
กำ�ลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำ�น้ำ�ที่ต้องใช้ถังอากาศ
และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ�

บริษัทจะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดต่อตัวผู้เอาประกันภัย อัน
เกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีของการเข้า

24.

การเดินทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์ หรือการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาล ที่ต่าง
ประเทศ

เสียชีวิต

25.

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

4) โรคพิษสุราเรื้อรัง การติดยาเสพติด การใช้ยา หรือสารระงับประสาทไม่ว่าจะเป็น
ก็ตาม รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

26.

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย

5) การเกี่ยวข้องกับการรับจ้างมอบหมายให้ก่ออาชญากรรม หรือการพยายามก่ออาชญากรรม

27.

การใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ

28.

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือทำ�งานดังต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้
ช่างทาสี ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง หรืองานที่เกี่ยวกับการติดตั้ง งานประกอบ บำ�รุง
รักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรไฮโดรลิก หรือทำ�งานในสถานที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานใช้แรง

23.

V.190422

1) การตั้งครรภ์
2) การทำ�ศัลยกรรมเสริมความงาม หรือศัลยกรรมพลาสติก เว้นแต่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
3) การผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วน (Elective Surgery) เนื่องจากอาการที่เป็นอยู่นั้นไม่เป็นเหตุที่จะทำ�ให้

ประเภทใด

ข้อตกลงคุ้มครอง 2: ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมติดต่อกันเป็นเวลานานกว่าห้า (5) วัน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มิได้ยกเว้น และอาการของผู้เอาประกันภัยนั้น ทำ�ให้ ไม่อาจเดินทางกลับ
ประเทศไทยได้และไม่มีสมาชิกของครอบครัวอยู่ด้วย บริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ จะจัดหาตั๋วเครื่องบิน
ไป-กลับชั้นประหยัด และ/หรือตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งหรือยานพาหนะอย่างอื่นตามความเหมาะสมให้หนึ่ง
(1) ที่นั่ง เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยได้ นอกจากนี้บริษัทจะชดเชย
ค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกของครอบครัวนั้นเป็นจำ�นวนเงินไม่เกินห้าพัน (5,000) บาทต่อวัน สำ�หรับ
7
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ค่าที่พักและค่าอาหารเท่านั้นจนกว่าผู้เอาประกันภัยจะออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ จำ�นวนยอดรวมของความรับผิดของบริษัทสำ�หรับการเดินทางไปกลับและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายรายวันจะไม่เกินกว่าจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และใบรับรองการประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง 3: การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
คำ�นิยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้าและให้หมาย
รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานใดๆ
ในอาชีพประจำ� และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุขณะเดินทาง และทำ�ให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือการบาด
เจ็บที่ได้รับ ทำ�ให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดีบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามตาราง
ผลประโยชน์ดังนี้

ตารางผลประโยชน์
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับการเสียชีวิต

100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ได้เป็นไปติดต่อ
กันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
เว้นแต่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกัน
ภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง 4: ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกำ�หนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ ความคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ต้อง
ได้รับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำ�หรับ
ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำ�เป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายจริงแต่ไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย และใบรับรองประกันภัยคืนให้แก่ ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศและจำ�เป็นต้องรักษาโดยคนขายยาสมุนไพร
หมอกลางบ้าน การฝังเข็มเพื่อการรักษา ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก บริษัทจะชดเชยค่าใช้
จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งต่ล
ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีความจำ�เป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย
หลังจากที่กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทำ�ภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากมาถึงประเทศไทย และจำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สำ�หรับการรักษาพยาบาลที่เกิด
ขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัยหรือไม่เกิน 7 วันหลังจากมาถึง
ประเทศไทย แล้วแต่จำ�นวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่นำ�มาใช้ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจำ�เป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินตามข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองมีดังต่อไปนี้ ะครั้ง
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียม และ

วิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทาง
รังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้
บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
(เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่าง
ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สำ�หรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรง

พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจำ�เป็นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจำ�เป็นทางการแพทย์ ไม่เกินกว่า 14 วัน

สำ�หรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง
ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง

5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือสถาน

ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง
ตั้งแต่ข้อเท้า

6. ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการ

100%

ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง

100%

ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง

100%

60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ

60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

60% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

สำ�หรับสายตาหนึ่งข้าง

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลา
ประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำ�หรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน
จำ�นวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจำ�นวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครอง
จนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น

พยาบาลเวชกรรมจัดให้สำ�หรับผู้ป่วย และค่าการรักษาพยาบาลประจำ�วัน

ชั่วคราว และต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ หากได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดิน
ทางกลับดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะยังคงคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเป็นระยะเก้าสิบ (90)
วัน สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุสิบสอง (12) เดือนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมคือค่าใช้
จ่ายตามรายละเอียดในข้อ 1-5 ที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม จำ�นวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ทาง
บริษัทจะจ่ายสำ�หรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย จะไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ จำ�นวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สำ�หรับผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลให้
ผู้เอาประกันภัยจะไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและใบรับ
รองประกันภัย

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.

โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำ�สัญญาประกันภัย
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำ�เนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือ
โรคทางพันธุกรรม

2.

การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาที่มิได้
เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย์

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหายอัน
เกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ� ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

2. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
3. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนักหรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนี

3. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก
(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำ�บัด การรักษาโดยการนวด
และการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น ที่มีจำ�นวนเงินค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่ระบุในความ
คุ้มครองของข้อตกลงคุ้มครองนี้

การจับกุม
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5. ค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ การทำ�อวัยวะเทียม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมองเห็น
อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วย
การพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาตา/ สายตา ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึง
การบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม
ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลสำ�หรับการรักษาอันจำ�เป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติ อัน
เนื่องมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ
7. การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกินความจำ�เป็นทางการ
แพทย์ อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกำ�ไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
8. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ
การรักษาเพื่อแก้ ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery)
เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จำ�เป็นต้องกระทำ� อันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้
อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทำ�งานได้อย่างเดิม

กรณีส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำ�เนาที่ไม่ใช่ประเทศไทย วงเงินรับผิดชอบของบริษัท จะไม่เกินค่าใช้จ่าย
ส่งกลับมาประเทศไทยเท่านั้น
บริษัทจะจ่ายคืนทายาทของผู้เอาประกันภัยสำ�หรับค่าใช้จ่ายจริงที่ได้จ่ายไป สำ�หรับการจัดการศพ
โดยสัปเหร่อเช่น ค่าหีบศพ ค่าฝังศพ หรือค่าฌาปนกิจศพแต่ไม่รวมค่าใช้จ่าย การจัดงานศพ
ในทุกกรณี วงเงินคุ้มครองสำ�หรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่งศพกลับประเทศ และค่าใช้
จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศไทย จะไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เงื่อนไขความคุ้มครอง
บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ ให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการจัดการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ี
1.

การตัดสินใจต่างๆ จะทำ�อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของ ผู้เอา
ประกันภัยเท่านั้น

2.

แพทย์ของบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ จะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่น หรือถ้ามีความจำ�เป็น
จะขอข้อมูลจากแพทย์ประจำ�ตัวของผู้เอาประกันภัยเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายของผู้เอาประกันภัย

3.

แพทย์ของบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ จะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่น หรือถ้ามีความจำ�เป็น
จะขอข้อมูลจากแพทย์ประจำ�ตัวของผู้เอาประกันภัยเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายของผู้เอาประกันภัย

11. ค่าใช้จ่ายกายภาพบำ�บัด หรือกระบวนการที่ไม่จำ�เป็นทางการรักษาที่ไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่า
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

4.

ข้อตกลงคุ้มครอง 9: การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อน
ย้ายกลับประเทศและการส่งศพกลับ

การจัดการของบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และกฎหมาย
ข้อบังคับสากล บริการของบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5.

ในกรณีผู้เอาประกันภัยปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจจะ
ถือว่า ผู้เอาประกันภัยได้ยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายของบริษัทและบริษัทที่ได้รับมอบ
อำ�นาจ จากผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทำ�ของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกัน
ภัยจะเสียสิทธิที่จะได้รับการบริการจากบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ และการชดใช้จากบริษัท

6.

เมื่อบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจได้ให้บริการความช่วยเหลือ บริษัทจะได้รับสิทธิเป็นเจ้าของตั๋ว
การเดินทางเดิม ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งตั๋วเดินทางนั้นให้บริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจหรือคืน
เงินที่ได้รับคืนจากบริษัทจัดการเดินทางให้บริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ได้ซื้อตั๋วขากลับไว้แล้ว
บริษัทสงวนสิทธิเรียกเงินค่าใช้จ่ายที่ ผู้เอาประกันภัยควรจะต้องชำ�ระสำ�หรับค่าเดินทางกลับ
คืนบริษัท

9. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
10. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภาย
หลังการถูกสัตว์ทำ�ร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ

คำ�นิยาม
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หมายถึง
1.1

การขนส่งผู้เอาประกันภัยฉุกเฉินจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บ
ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่สามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม หรือ

1.2

หลังจากรับการรักษาเบื้องต้นจากโรงพยาบาลในท้องถิ่น สภาพร่างกายของ ผู้ เอา
ประกันภัยอำ�นวยให้มีการเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลอื่นหรือกลับมาประเทศไทยเพื่อการ
รักษาต่อ หรือเพื่อการพักฟื้น

ค่าใช้จ่ายที่ ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
และ ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่งตัวกลับประเทศ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและจัดการโดยบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
1.

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

การจัดการที่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดการโดยบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ เว้นแต่ว่าด้วยสาเหตุ
นอกเหนือความควบคุม ของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งบริษัทที่ได้รับ
มอบอำ�นาจในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ
จ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่อผู้เอาประกันภัยเท่าที่บริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจในสถานการณ์เดียวกันจะ
จัดหาให้ และไม่เกินจำ�นวนเงินผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2.

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสำ�หรับผู้เอา
ประกันภัยเนื่องจากได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วยขณะเดินทาง ซึ่งตามความ
เห็นของ บริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ มีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะเคลื่อนย้าย ผู้เอาประกันภัยไปยัง
สถานที่อื่น หรือส่งกลับประเทศไทยเพื่อรับการรักษา โดยบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจจะจัดการเรื่อง
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยวิธีที่เหมาะสมที่สุด ตามสภาพการบาดเจ็บ หรือ
การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครองโดยตรงต่อบริษัท
ที่ได้รับมอบอำ�นาจ

ข้อยกเว้นด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล: ความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซึ่งกระจายไปทั่ว

ข้อตกลงคุ้มครอง 7: ผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ

การส่งศพกลับ หมายถึง การจัดการที่จำ�เป็นสำ�หรับการส่งกลับศพหรืออัฐิไปยังประเทศไทยหรือ
ภูมิลำ�เนากรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขณะเดินทาง

ความคุ้มครอง

วิธีการจัดการเรื่องการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ อาจ
รวมถึงการขนย้ายฉุกเฉินทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ รถไฟ หรือ
โดยวิธีอื่นที่เหมาะสม
การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการขนส่งหรือจุดหมายปลายทางจะทำ�โดยบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจ โดย
พิจารณาจากความจำ�เป็นทางการรักษาของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
การส่งศพกลับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการจัดการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือภูมิลำ�เนา
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางที่จัดการโดยบริษัทที่ได้รับ
มอบอำ�นาจ โดยบริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทที่ได้รับมอบอำ�นาจโดยตรง

V.190422

คำ�นิยาม
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่นำ�ติดตัวไปด้วยในการเดินทางที่มิได้
ระบุไว้ในข้อยกเว้น์
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ที่ประจำ�ในบ้าน โดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่นำ�ติดตัวไปในขณะ
เดินทางได้แก่ เสื้อผ้าที่ไม่จำ�เป็นสำ�หรับการเดินทาง เครื่องครัว เครื่องอำ�นวยความสะดวกภายใน
บ้าน เป็นต้น
ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรือสิ่งต่างๆ
ที่จำ�หน่ายหรือให้เป็นที่ระลึก
คู่ หรือ ชุด หมายถึง จำ�นวนชิ้นของทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งประกอบกันเป็นชุด หรือสามารถใช้ด้วยกัน
บริษัทรับจ้างขนส่ง หมายถึง บริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้า และการรับขนส่งสินค้า
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ความคุ้มครอง

2.5 การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น การได้รับการชดใช้จากบริษัทรับจ้าง
ขนส่ง หรือ ผู้ขนส่งสาธารณะ

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ในขณะที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของผู้ขนส่งสาธารณะ (Common Carrier) ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารที่ซื้อตั๋ว
โดยสารของผู้ขนส่งสาธารณะและโดยสารอยู่บนยานพาหนะขนส่งนั้น การสูญหายหรือความเสีย
หายเช่นว่านี้ต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของผู้ขนส่งสาธารณะนั้น

2.6 การสูญหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วง
หน้า หรือของที่ระลึก และสิ่งของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ ไปด้วยกันกับ
ผู้เอาประกันภัย

บริษัทจะชดใช้ให้สำ�หรับการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้าหรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย ในระยะเวลาการเดินทางหรือเมื่อกรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตามเวลาที่ระบุไว้ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ ใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัท จะชดใช้ให้
ดังนี้ี้

2.7 การที่ผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในยานพาหนะใดๆ หรือ
สถานที่สาธารณะ หรือการสูญหายหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอา
ประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
นั้น

1. บริษัทจะชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจำ�นวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด

2.8 การสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า หรือสินค้าตัวอย่าง ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อการค้า
หรือไม่ก็ตาม

และจำ�นวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และใบรับรองประกัน
ภัย

2.9 การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตร
บันทึกข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดในทำ�นองเดียวกัน

2. บริษัทอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทำ�ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม ใน
กรณีที่ของนั้นๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี

2.10 ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นการลักทรัพย์ ความ
สูญเสียหรือความเสียหายจากผู้ขนส่งสาธารณะ

3. บริษัทอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทำ�ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม ซึ่ง
บริษัทจะหักค่าเสื่อมราคาเมื่อเป็นที่ยอมรับโดยผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์และบริษัทว่ามี
การสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีที่สิ่งของนั้นๆ มีอายุเกิน 1 ปี

2.11 ทรัพย์สินที่ซื้อหลังจากมาถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุในตั๋วเดินทาง
2.12 การลักทรัพย์โดยปราศจากรอยงัดแงะ บุกรุก หรือการใช้กุญแจผี

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของยานพาหนะที่ผู้เอาประกันภัยกำ�ลังเดินทาง และได้รับหลักฐานการแจ้งการสูญหายหรือ
ความเสียหายเป็นหนังสือจากผู้มีอำ�นาจของยานพาหนะนั้นๆ ที่แสดงจำ�นวนเงินที่ได้รับการ
ชดใช้แล้ว
2. ในกรณีบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บริษัทได้
จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ แก่บริษัทในการส่ง
มอบเอกสารต่างๆ พร้อมดำ�เนินการที่จำ�เป็นเพื่อป้องกันสิทธิทั้งหลายเช่นว่านั้น และจะไม่
กระทำ�การใดๆอันเป็นที่เสียหายต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะไม่ฟ้องร้องดำ�เนินคดีหลังจาก
เกิดการสูญหายหรือความเสียหายเช่นว่านั้น
3. ผู้เอาประกันภัยต้องดำ�เนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน เพื่อให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพย์สิน
ส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยได้รับการดูแลตามสมควร

ข้อยกเว้น
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินต่อไปนี้
สัตว์ ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนั้นด้วย อุปกรณ์
ประดับยนต์) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอื่นใด อุปกรณ์กีฬา ของใช้ในบ้าน
โบราณวัตถุ เครื่องประดับมีค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง
คอนแทคเลนส์ แว่นตา เก้าอี้มีล้อสำ�หรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม อวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ ยกเว้นเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่อผู้เอาประกัน
ภัย ใบหุ้น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของที่ระลึก ผลไม้ อาหาร งานหัตถกรรม เครื่องแก้ว
เครื่องกระเบื้อง กระเบื้องเคลือบ หินอ่อน เครื่องปั้นดินเผา หรือสิ่งของแตกง่ายอื่นๆ รูปวาด
งานศิลปะ เครื่องดนตรี เอกสารส่วนตัว เอกสารสำ�คัญทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตัว
บัตรเครดิต ซิมการ์ด กุญแจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป สายUSB
2. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือการสูญหายหรือความเสีย
หายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
2.1 การสูญหายหรือความเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่วน รอยคราบ ความเสียหาย
จากสภาพบรรยากาศหรือสภาพอากาศ การเสื่อมสภาพ การรั่วไหลของของเหลว การเปรอะ
เปื้อนน้ำ�มันหรือสารหล่อลื่น การเปรอะเปื้อนสีหรือสนิมของสัมภาระในการเดินทาง การ
บกพร่องของเครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟ้า แมลง หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรือความเสีย
หายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรือขณะกำ�ลังผลิต/ประกอบ และความเสียหายนั้นเนื่องมา
จาก การผลิต/ประกอบนั้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระบวนการดำ�เนินการโดยผู้
เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซม การทำ�ความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ ไขทรัพย์สิน
ใด
2.2 การสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า

ข้อตกลงคุ้มครอง 8: ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
คำ�นิยาม
บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ผู้ที่เป็นผู้ดูแลผู้ถูกดูแลตามกฎหมาย ปู่ ย่า ตา ยายของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา
ของคู่สมรส หรือญาติที่สืบเชื้อสายมาจากปู่ย่าตายายคนเดียวกัน

ความคุ้มครอง
บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสำ�หรับความรับผิดตามกฎหมายที่ ผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดในการชดใช้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทาง สำ�หรับ
1)

การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกใดๆ

2)

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใดๆ

และบริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัย สำ�หรับ
1)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ให้กับบุคคลภายนอกใดๆ

2)

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท

3)

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้จำ�นวนเงินความรับผิดชอบของบริษัทต่อเหตุการณ์ หรือต่อเหตุการณ์ต่อเนื่องจากสาเหตุ
เดียวกันที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทาง จะไม่เกินจำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1.

ถ้าในขณะเกิดเหตุการณ์ หรือการเรียกร้องภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีกรมธรรม์ประกัน
ภัยประเภทอื่นให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ หรือการเรียกร้องนี้อยู่แล้ว บริษัทจะไม่ร่วมเฉลี่ยค่า
เสียหายเกินกว่าสัดส่วนที่บริษัทต้องรับผิดชอบเท่านั้น

2.

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยอมรับผิด เสนอ สัญญา จ่ายเงิน หรือชดใช้ใดๆ โดยไม่ได้รับ
การยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

3.

ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งจดหมาย เอกสารการเรียกร้อง หมายแจ้งความ หมายศาล หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย หรือเหตุอันจะนำ�ไปสู่การเรียกร้องให้บริษัททันที

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครอง

2.3 การยึดทรัพย์สิน หรือการกักกันทรัพย์สินภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์สิน
โดยรัฐบาล
2.4 การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือการทำ�การอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย
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1.

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ�โดยเจตนา หรือ การกระทำ�อันผิดกฎหมาย ของผู้เอา
ประกันภัย

2.

ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
2.1

การให้บริการทางวิชาชีพ หรือการไม่ปฏิบัติตามวิชาชีพ

2.2

การประกอบการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพของผู้เอาประกันภัย

2.3

การใช้ปืน หรืออาวุธ

2.4

ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมในกิจกรรมที่อันตรายยกเว้นได้มีการขยายความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย

2.5

การเป็นเจ้าของ การมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลื่อน,
ยานพาหนะทางน้ำ�, อากาศยาน รวมถึงการใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนทุกชนิด

2.6

การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ที่ดิน อาคาร ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของ การพัก
อาศัยของผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง

2.7

การคุกคามทางเพศ การประทุษร้ายต่อร่างกาย และจิตใจ

2.8

การก่อให้เกิดมลภาวะ หรือปนเปื้อนของดิน น้ำ� อากาศ

3.

ความรับผิดตามกฏหมายต่อลูกจ้าง ความรับผิดต่อผู้อื่นจากการว่าจ้างงาน หรือ การ
ฝึกงานกับผู้เอาประกันภัย

4.

ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของ ผู้เอาประกันภัยจะ
ไม่เกิดขึ้น

5.

ความรับผิดทางกฏหมายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ (ยกเว้น สุนัข แมว ม้า) ที่อยู่ภายใต้ การดูแลหรือ
ควบคุมของผู้เอาประกันภัย

6.

การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วย หรือ ความสูญเสียหรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่เอาประกันภัยอาศัย
อยู่ด้วย

7.

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือที่ครอบครอง ดูแล
ควบคุมโดยผู้เอาประกันภัย

8.

ค่าปรับทางแพ่ง อาญา หรือโดยสัญญา
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