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เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพ ยูนิเวอร์ ส (ใช้ สาหรับการขายช่ องทางอืน่ ๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์ )
บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย และขอรับรองภายใต้
ข้อบังคับเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้วา่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นผูม้ ีสิทธิไได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูร้ ับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) ต้องการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อจะขอทราบรายละเอียดใดๆ
เกี่ยวกับการประกันภัยนี้ โปรดติดต่อที่แผนกบริ การผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนและการส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรื อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มี
การเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแล้ว ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองหรื อเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนด
ระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
ข้ อยกเว้นทั่วไปที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุม้ ครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุม้ ครอง
ดังกล่าว)
 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม หรื อสงครามกลางเมือง การก่อวินาศกรรม การ
กระทาอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรื อการนัดหยุดงานหรื อการจลาจลไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับ
ทางการเมืองหรื อไม่ก็ตาม หรื อการก่อความวุน่ วายทางการเมือง หรื อการก่อการร้าย
 การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์
 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อพยายามทาร้ายร่ างกายตนเอง ไม่ว่าเป็ นการกระทาโดยตนเองหรื อยินยอมให้
ผูอ้ ื่นกระทา ไม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่ก็ตาม หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ทาร้ายร่ างกาย หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตาย ทั้งนี้ รวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที่ผู้
ได้รับความคุม้ ครองกิน ดื่ม หรื อฉี ดยา หรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สงั่
 การติดเชื้ อ HIV หรื อโรคเอดส์ กามโรคหรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการ
รักษา) การทาหมันหรื อการคุมกาเนิ ด
 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็ นการรักษาแผนปั จจุบนั รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวดและ
การกดจุด (Chiropractic) การรักษาด้วยยาสมุนไพร เป็ นต้น
รายละเอียดความคุ้มครองที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย)
หมายเหตุ : ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สาหรับการขายช่องทางอื่นๆ
ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
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กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพ ยูนิเวอร์ ส
(ใช้สาหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์)
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและ
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้าย บริ ษทั ให้สัญญากับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความทัว่ ไป
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่ามี
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลัง ใบคาขอเอาประกันภัย เอกสารแนบติดตารางกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสาร
สรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บุคคลในครอบครัว หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ที่ได้ถูกระบุชื่อเป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
2. บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อคู่สมรสของ
ผูเ้ อาประกันภัย
3. บิดามารดา หมายถึง บิดาและ/หรื อมารดาของผูเ้ อาประกันภัย
ผู้ได้ รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อบุคคลในครอบครัวเฉพาะผูท้ ี่ได้ถูกระบุชื่อเป็ นผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย ซึ่ งมีอายุไม่เกินตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
วันทีก่ รมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ หมายถึง วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นให้ความคุม้ ครอง
ปี กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น ซึ่ งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัย
ภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนา มุ่งหวัง เล็งเห็นหรื อคาดหวังให้เกิดขึ้น และเกิดขึ้น
หลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ การได้รับการวินิจฉัย หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองและเกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ทั้งนี้ตอ้ งปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่ วย
เช่นว่านั้นเป็ นการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นโดยตัวเองและเป็ นผลโดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอื่นๆ ทั้งปวง
ความรับผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับผิดชอบเองสาหรับเหตุการณ์
แต่ละครั้ง
แพทย์ หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณั ฑิตได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ
ท้องถิ่นที่ให้บริ การทางแพทย์ และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์
ทางด้านอายุรกรรมหรื อทางด้านศัลยกรรม ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิ ตหรื อ
ผูส้ ื บสายโลหิตของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
แพทย์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญเฉพาะโรคหรือแพทย์ เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายและมีวฒ
ุ ิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รในสาขาที่เหมาะสมกับโรคดังกล่าว ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิ ตหรื อผูส้ ื บสายโลหิ ตของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั
และต้องเป็ นที่ยอมรับของบริ ษทั
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แพทย์ ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
พยาบาล หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
6 ชัว่ โมงและต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับ
ตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษาฉุกเฉิน ของ
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อคลินิก ซึ่ งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัย และข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ที่จดั ให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมี
องค์ประกอบทางด้านสถานที่และมีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนมีการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และต้องได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล
ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และนามา
ซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ
การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับการ
ให้บริ การที่โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล สถานพยาบาล
เวชกรรมหรื อคลินิก ซึ่งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษานั้น
ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ และ
2. ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั และ
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ ายเดียว และ
4. ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ การดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสมตามความจาเป็ นของ
ภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm)
หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้ อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมหรื อ
ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism or Chronic
Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้ องอกร้ายแรง
(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบศูนย์
ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้วา่ เป็ น
อาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชีวติ
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อย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึง เชื้ อไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) โรคที่ทาให้เยือ่ สมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้ อไวรัส
การนัดหยุดงาน หมายถึง การกระทาโดยเจตนาของผูน้ ดั หยุดงาน หรื อคนงานที่ถูกห้ามเข้าทางาน เพื่อส่ งเสริ มการนัด
หยุดงาน หรื อการต่อต้าน การห้ามเข้าทางานไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุ ขแห่งสาธารณชน หรื อ
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่ก็ตาม
การจลาจล หมายถึง การกระทาของบุคคลใด ๆ ซึ่ งร่ วมกับกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อก่อกวนความสงบสุ ขแห่งสาธารณชน
ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่ก็ตาม
การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่ อความวุ่นวายทางการเมือง หมายถึง
1) การกระทาอย่างจงใจเพื่อให้เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยตรงต่อร่ างกายและทรัพย์สินซึ่ งเป็ นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธิ นิยม
2) การที่ประชาชนจานวนมากร่ วมกันก่อความไม่สงบ หรื อการก่อความวุน่ วายอันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึ้นต่อต้าน
รัฐบาล โดยใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุน่ วายขึ้น
ในบ้านเมือง
การก่อการร้ าย หมายถึง การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด
ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน
หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอาประกันภัย ใบ
แถลงสุ ขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูง
ใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้าย หรื อในใบสลักหลังโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั จึงจะสมบูรณ์
3. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล หรื อขอหลักฐานยืนยันเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นหลักฐานที่ถูกต้อง
หรื อขอผลการตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ที่จะขอตรวจ
ร่ างกายผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระที่บริ ษทั แต่งตั้ง ในกรณี เสี ยชีวติ บริ ษทั มีสิทธิทาการชันสู ตร
พลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย หรื อ
วิธีการอื่นๆ ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนนั้น บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้
ความคุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
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4. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนและการส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรื อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ นเหตุแห่งการ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
โดยในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดๆที่บริ ษทั
ต้องการภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวติ หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอย่างอื่น
ให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อตามกาหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงคุม้ ครองนั้นๆ
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว
5. การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นไปตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจ
ขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว
หากบริ ษทั ไม่สามารถจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
6. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถระบุผรู้ ับประโยชน์ได้ ซึ่งผูร้ ับประโยชน์จาเป็ นต้องเป็ นทายาทโดยธรรมหรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยาโดยเปิ ดเผย หรื อมีความสัมพันธ์ในความเป็ นญาติ
ร่ วมสายโลหิ ตเดียวกันและ/หรื ออยูใ่ นความอุปการะของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น (ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นผูเ้ ยาว์ ให้ระบุได้เฉพาะบิดา มารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ น
ผูร้ ับประโยชน์ได้เท่านั้น) เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น
เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองและข้อกาหนด
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้แก่กองมรดกของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว หากปรากฏว่าผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวติ ก่อน
หรื อพร้อมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์ เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่กองมรดกของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวติ ก่อนหรื อ
พร้อมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ไปก่อนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละ
เท่าๆ กัน
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7. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริ ษทั กับผูเ้ อาประกันภัยหรื อตามที่ระบุไว้ใน
ใบคาขอเอาประกันภัย
7.1 กรณี เลือกชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
7.1.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ ที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7.1.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบของกาหนดการชาระเบี้ยประกันภัยของ
เดือนก่อนหน้า และหากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวด ความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และ
บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยและเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (ถ้ามี) มาเริ่ ม
นับใหม่
7.1.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ผเู ้ อาประกันภัยตกลงกันไว้กบั บริ ษทั ของ
เดือนหนึ่งเดือนใดได้ บริ ษทั จะผ่อนผันการรับชาระค่าเบี้ยประกันภัยให้โดยจะนายอดค่าเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระไป
เรี ยกเก็บรวมกับค่าเบี้ยประกันภัยของเดือนถัดไป หากมีการชาระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้เป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่ องจากงวดก่อนหน้าและไม่นาเงื่อนไขเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
และเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง(ถ้ามี) มาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งส่ ง
หนังสื อทวงถามอีก
7.1.4 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้รับ
ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับสาหรับปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นออกจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และหากมีส่วนที่เหลือ และจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เหลือให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
7.2 กรณี เลือกชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี หรื องวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
7.2.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7.2.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบระยะเวลาของการชาระเบี้ยประกันภัย
ของงวดก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวด ความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
7.2.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ผเู ้ อาประกันภัยตกลงกันไว้กบั บริ ษทั ได้ใน
งวดใด บริ ษทั จะผ่อนผันให้ชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาการชาระค่าเบี้ย
ประกันภัยของงวดก่อนหน้า หากมีการชาระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็ นความ
คุม้ ครองต่อเนื่ องจากงวดก่อนหน้าและไม่นาเงื่อนไขเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยและเงื่อนไขเรื่ อง
ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (ถ้ามี) มาเริ่ มนับใหม่ หาก บริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่า
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อ
ความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งส่ งหนังสื อทวงถามอีก
7.2.4 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้รับ
ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับสาหรับปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นออกจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนที่
เหลือให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
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8. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
8.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจต่ออายุได้ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่มีการออกเอกสารการต่ออายุและ
กรมธรรม์ประกันภัยเดิมจะเป็ นหลักฐานแห่งความคุม้ ครองที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็ นประการอื่น
อย่างไรก็ตามในกรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ใน
8.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัยและ
8.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย และเงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปี
ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น
8.1.3 บริ ษทั ต้องแจ้งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองกรณี มีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมหรื อขยายความคุม้ ครองใดๆ ของ
เงื่อนไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรื ออื่นๆ ที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
9.2 บริ ษทั อาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและต้องแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธการต่ออายุดว้ ย ทั้งนี้บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์โรคร้ายแรง
9. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
9.1 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือน
ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ยกเว้นงวดราย 1 เดือน)
9.1.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ คาบอกกล่าวใดๆ ที่ได้
จัดส่ งให้ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็ นการส่ งโดยชอบแล้ว โดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู ้
เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
กรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้
บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่มีขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์โรคร้ายแรงอยูไ่ ด้
9.1.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อหรื อวิธีการอื่น
ตามที่ได้ตกลงกัน การบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่บริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อวันที่ระบุในใบแจ้ง แล้วแต่วา่ วันใดจะเป็ น
วันหลังสุ ด และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
9.2 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
9.2.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ คาบอกกล่าวใดๆ
ที่ได้จดั ส่ งให้ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็ นการส่ งโดยชอบแล้ว และบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ย
ประกันภัย และการประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระแล้วสามารถซื้ อและให้ความ
คุม้ ครองได้ กรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแต่
อย่างใด ทั้งนี้บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่มีขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์โรคร้ายแรงอยูไ่ ด้
9.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อหรื อวิธีการอื่น
ตามที่ได้ตกลงกัน การประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระแล้วสามารถซื้ อและให้
ความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด
9.3 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้กระทาการโดยทุจริ ต เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวและให้
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับในทันทีตามวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสื อ และบริ ษทั จะคืนเบี้ย
ประกันภัยสาหรับปี กรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
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ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจาก
การกระทาดังกล่าวข้างต้น
10. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
10.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ้นก่อน
10.1.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
10.1.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณี
การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
10.1.3 เมื่อไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป เรื่ องการชาระเบี้ยประกันภัยและการ
เริ่ มความคุม้ ครอง
10.1.4 เมื่อมีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรื อการบอกเลิกความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัย
10.1.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งคืน
เบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
10.1.6 เมื่อมีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายครบ
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแล้ว
10.2 ความคุม้ ครองสาหรับบุคคลในครอบครัวแต่ละรายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
10.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบุคคลในครอบครัวมีอายุครบตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
10.2.2 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบุคคลในครอบครัวสิ้ นสภาพการเป็ นบุคคลในครอบครัว
ตามคาจากัดความที่กาหนดไว้
10.2.3 เมื่อบุคคลในครอบครัวเสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ใน
กรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
10.2.4 ความคุม้ ครองของบุคคลในครอบครัวจะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นสุ ดลงตามข้อ 11.1
10.2.5 เมื่อบุคคลในครอบครัวถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งคืน
เบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
10.2.6 เมื่อมีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายครบ
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลในครอบครัวรายนั้นแล้ว
10.2.7 เมื่อมีการบอกเลิกความคุม้ ครองของบุคคลในครอบครัวรายนั้น
10.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดในเวลา 16.30 น. ตาม
เวลาประเทศไทยในวันสิ้ นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
11. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่ น
ถ้ามีการแถลงอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ งทาให้
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11.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่จะได้รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น สามารถซื้ อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ตามอายุหรื อเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองที่ถูกต้องแท้จริ งนั้น ไม่อาจได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้วให้เท่านั้น
11.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
12. การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั อาจจะปรับเบี้ยประกันภัยในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ตามอัตราที่บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัย โดยจะแจ้งให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
14. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย
15. กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
16. สกุลเงินตราและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในต่ างประเทศ
เบี้ยประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นเงินบาทไทย โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ระบุในใบเสร็ จรับเงินภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายนั้นๆ
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครองและมีการออก
เอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. ความรับผิดส่ วนแรกที่ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรับผิดเองตามทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบท้าย
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้ อม และไม่ ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ยหรือ
ความเสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องมาจาก
2.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มี
การประกาศสงครามหรือไม่ กต็ าม หรือ
2.2 สงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่ างชนทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การก่ อ
ความวุ่นวายใดๆ การปฏิวตั ิ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศ
หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อวินาศกรรม การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการ
ก่ อความวุ่นวายทางการเมือง หรือ
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2.3 การนัดหยุดงานหรือการจลาจลไม่ ว่าจะเกีย่ วข้ องกับทางการเมืองหรือไม่ กต็ าม หรือการก่ อความวุ่นวายทาง
การเมือง หรือ
2.4 การก่อการร้ าย
2.5 การแผ่ รังสี หรือการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการ
เผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
2.6 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอืน่ ใดทีอ่ าจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
3. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆ หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่ อไปนี้
3.1 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองล่ าสั ตว์ ในป่ า หรือแข่ งกีฬาอันตราย
แข่ งกีฬาอันตรายในที่นีใ้ ห้ หมายถึง การฝึ กซ้ อมหรือแข่ งหรือเล่ น รถทุกชนิด เรือทุกชนิด ม้ า สกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ต
สกีด้วย สเก็ต กีฬาการต่ อสู้ ทุกชนิด โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่ อน เล่ นบันจีจ้ ั๊มพ์ ปี นหรือไต่ เขาทีต่ ้ องใช้ เครื่องมือช่ วย การโรยตัวจากทีส่ ู ง เล่ นล่ องแก่ ง ดานา้
ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศหรือเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
3.2 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกาลังขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
3.3 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ิได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
3.4 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกระทาโดยมิชอบหรือการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย การก่ ออาชญากรรมทีม่ ีความผิด
สถานหนัก หรือถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
3.5 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
3.6 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองปฎิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัครซึ่งเข้ าปฏิบัติการในสงครามหรือ
ปราบปราม
4. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้ อม และไม่ ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ยหรือ
ความเสี ยหาย รวมถึงภาวะแทรกซ้ อนนั้น อันเป็ นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
4.1 การกระทาของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถ
ครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ ีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ต้งั แต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
4.2 การตรวจรักษาหรือบาบัดการติดยาเสพติดให้ โทษ บุหรี่ สุ รา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โรคหรืออาการ
ผิดปกติจากการดื่มสุ รา หรื อพิษสุ ราหรือบุหรี่ เช่ น กระเพาะอาหารอักเสบจากสุ รา (Alcoholic Gastritis) ตับอักเสบจาก
สุ รา (Alcoholic Hepatitis) โรคถุงลมโป่ งพอง
4.3 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่ ว่าเป็ น
การกระทาโดยตนเองหรือยินยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรือไม่ กต็ าม หรือถูกผู้รับประโยชน์ ทา
ร้ ายร่ างกาย หรือถูกผู้รับประโยชน์ ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือ
สารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
4.4 การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
4.5 อาการผิดปกติ ทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ ั น ออธิสซึม หรือโรคที่
เกีย่ วเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช วิกลจริต ภาวะเครียด ปวดศีรษะจากความเครียด ไมเกรน ความวิตกกังวล
การรักษาความผิดปกติของการรับประทานอาหาร การนอนกรน นอนไม่ หลับ หรือโรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคหรือ
อาการหยุดหายใจขณะหลับ
4.6 ภาวะ ความผิดปกติ หรือโรคทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้ านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เช่ น ภาวะตัวเตีย้ หรือโรคทางพันธุกรรม การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
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4.7 ภาวะหรือความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา การทาเลสิ ค ค่ าใช้ จ่ายสาหรับอุปกรณ์ เพือ่ ช่ วยในการมองเห็น หรือการ
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น
4.8 การตรวจรักษาหรือการผ่ าตัดเพือ่ การเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่ วง หรือ
การควบคุมนา้ หนักตัว การผ่ าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ เว้ นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทไี่ ด้ รับ
ความคุ้มครอง
4.9 การตรวจรักษาหรือการป้องกัน หรือการใช้ ยา หรือสารต่ างๆ การใช้ ยา เพือ่ ชะลอการเสื่ อมของวัย หรือการให้
ฮอร์ โมนทดแทนในวัยใกล้ หมดหรือหมดระดู การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทาง
เพศ และการแปลงเพศ
4.10 การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ ไขปั ญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา) การทาหมันหรือการคุมกาเนิด
4.11 การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ ได้ เป็ นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ ทางเลือก เช่ น การฝังเข็ม
ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) การรักษาด้ วยยาสมุนไพร
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นทัว่ ไป เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด
และเอกสารแนบท้าย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง
ดังต่อไปนี้ เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ งสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (COV1)
คาจากัดความเพิม่ เติม
สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ ง หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป
สู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้อีกตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หมายถึง
1. กรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาหรื ออาชีพอื่นๆ และได้เกิดสภาวะทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิง ซึ่ งเป็ นผลทาให้ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิง
ตลอดไป หรื อ
2. กรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ได้ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชี พอื่นๆ และได้เกิดสภาวะ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงซึ่ งเป็ นผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน คือ ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ทาง
การแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลือ่ นย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลือ่ นที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่ งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามาถในการอาบน้าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่ าย เช่น ความสามารถในการใช้หอ้ งน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามความคุม้ ครองเฉพาะผลประโยชน์ที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับบาดเจ็บและทาให้
1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วติ ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความ
คุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เมื่อใดก็ดี โดยจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัย หรื อ
2. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่า ผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง โดยจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัย
หรื อ
3. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ งหรื อสู ญเสี ยสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ โดยจะจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนให้ตามตารางข้างล่างนี้
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ตารางการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ งหรือสู ญเสี ยสายตา

ร้ อยละ
ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100

1) การสู ญเสี ยมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา
สองข้าง
2) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
100
3) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและสายตาหนึ่งข้าง
100
4) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าและสายตาหนึ่งข้าง
100
5) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
60
6) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
60
7) การสู ญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
60
หากมีการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตาอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อรวมกันตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองจะมีสิทธิ ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะรายการที่สูงสุ ดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ และ/หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตา และ/หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง ไม่วา่ อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อรวมกันจากอุบตั ิเหตุเดียวกัน บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุ
ไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองจนครบมูลค่าสู งสุ ดของผลประโยชน์ในความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของข้อตกลงคุม้ ครองนั้นๆ
หากบริ ษทั จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนั้นยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความ
คุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น และเมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ครบตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ทันที
เอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณี เสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน
30 วันนับจากวันที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
กรณี สูญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ งหรื อสู ญเสี ยสายตา
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตา
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
5. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
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1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
4. ภาพถ่ายที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (ถ้ามี)
5. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
6. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ ง สู ญเสี ยสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัว่ ไป ข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครองและมีการออก
เอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้ อม และไม่ ว่าจะเกิด
จากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ยหรือความ
เสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจาก
อุบัติเหตุ
1.2 อาหารเป็ นพิษ
1.3 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสั นหลังเคลือ่ นทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั นหลัง
เคลือ่ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม
(Spondylosis) และภาวะทีม่ ีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis)
เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้าย
ดังต่อไปนี้แทน ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง

(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สาหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์))

ADD 1
เอกสารแนบท้ายเลขที่ 1
วันทาเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื่อ-นามสกุลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ระยะเวลามีผลบังคับเริ่ มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การขยายความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองตามที่ระบุขา้ งล่างนี้ บริ ษทั ได้ขยายความคุม้ ครองเพิ่มเติม หากผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองได้รับบาดเจ็บและทาให้เกิดสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุโดยตรง
หรื อโดยอ้อม และไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไร
สาหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยวเนื่ องมาจากเหตุการณ์ดงั ระบุในตารางการขยายความ
คุม้ ครองต่อไปนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรื อเอกสารแนบท้ายนี้
การขยายความคุม้ ครอง
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส บุตร (ต่อคน) อื่นๆ (ระบุ)
1) การก่อการร้าย
1.1) ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ สู ญเสี ย
อวัยวะโดยสิ้ นเชิง สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สิ้ นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ (COV1)
- การเสี ยชีวติ
- การสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยสายตา
- การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
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เอกสารแนบท้ายการจากัดความรับผิด

(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สาหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์))
ADD 20

เอกสารแนบท้ายเลขที่ 2
วันทาเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื่อ-นามสกุลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ระยะเวลามีผลบังคับเริ่ มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การจากัดความรับผิด : เป็ นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับเป็ นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม
หรื อถูกทาร้ายร่ างกาย จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองที่ระบุจะลดเหลือเพียงจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ
ไว้ดงั ตารางด้านล่างนี้
ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ สู ญเสี ย
อวัยวะโดยสิ้ นเชิง สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิงเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ (COV1)
- การเสี ยชีวติ
- การสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยสายตา
- การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
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จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส
บุตร
(ต่อคน)

ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

อื่นๆ (ระบุ)
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เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่ างประเทศ
คาจากัดความทัว่ ไปทีส่ าคัญ
บริษัท หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึ ง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี้ ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
ผู้เอาประกันภั ย หมายถึ ง บุ คคลที่ ได้ระบุ ชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หนัง สื อรั บรองการ
ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ หมายถึ ง เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น ซึ่ งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอก
ร่ างกายและทาให้เกิ ดผลที่ ผูเ้ อาประกันภัยมิ ได้เจตนา มุ่ง หวัง เล็ง เห็ นหรื อคาดหวัง ให้เกิ ดขึ้ น และเกิ ดขึ้ นหลังจากวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ การได้รับการวินิจฉัย หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย
และเกิ ดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ทั้งนี้ ตอ้ งปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่ วยเช่ นว่านั้นเป็ นการเจ็บป่ วยที่
เกิดขึ้นโดยตัวเองและเป็ นผลโดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอื่นๆ ทั้งปวง
ความรับผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสาหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง
สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง สภาพของผูเ้ อาประกันภัยที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) กรณี การประกันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) และกรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ให้หมายถึง โรค
(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรื อความผิดปกติที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ดูแลและรักษาหรื อทราบภายใน 12 เดือน
ก่อนวันที่ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลบังคับ ซึ่ งมีนยั สาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปพึงแสวงหาการ
วินิจฉัย ดูแลหรื อรักษา หรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
2) กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ให้หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรื อความผิดปกติที่ผเู้ อา
ประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ดูแลและรักษาหรื อทราบ ซึ่ งมีนยั สาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล
หรื อรักษา หรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยได้เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนระหว่างการ
เดินทางครั้งก่อน หรื อภาวะทางการแพทย์ที่ผเู ้ อาประกันภัยขอรับการบาบัดรักษา หรื อวินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 12 เดือน
ก่ อนการเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัย โดยให้ถือว่าภาวะดัง กล่ าวเป็ นสภาพทางการแพทย์ที่เป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย
สาหรับการเดินทางครั้งต่อไป
การเดินทางต่ างประเทศ หมายถึง การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งเริ่ มต้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศ
ไทยและดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงประเทศไทย
บริ ษัทที่ได้ รับมอบอานาจ หมายถึง บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคล หรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ซึ่ งบริ ษทั ได้
แต่งตั้งขึ้นในเวลาใด ๆ เพื่อให้บริ การความช่วยเหลือแก่ผเู ้ อาประกันภัย ซึ่ งกาหนดไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองที่บริ ษทั ออกให้ก่อน
การเดินทาง
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สมาชิ กในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตรชาย บุตรสาว พี่นอ้ ง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
ประเทศภูมิลาเนา หมายถึง ประเทศใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับสิ ทธิ จากรัฐบาลนั้นให้เป็ นพลเมืองหรื อประเทศที่อยูอ่ าศัย
ถาวรของผูเ้ อาประกันภัย
เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
ระยะเวลาประกันภัย
1. กรณี การประกันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) ระยะเวลาประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยจะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายใน
ระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย โดยความคุม้ ครองให้เริ่ มต้น
ก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชัว่ โมง และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึง
ที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 3 ชัว่ โมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัย
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
2. กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครั้งในระยะเวลาประกันภัย 1 ปี ตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยให้
เริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชัว่ โมง และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทาง
กลับถึ งที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 3 ชัว่ โมง นับแต่กลับถึ งประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ )
3. กรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครั้งในระยะเวลาประกันภัย 1 ปี ตามที่
ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หรื อ หนัง สื อ รั บ รองการประกันภัย ซึ่ ง ผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย เป็ นผูจ้ ัด การและ
ดาเนิ นการให้มีการเดิ นทางขึ้น ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยให้เริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทาง
ออกจากประเทศไทย 3 ชัว่ โมง และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศ
ไทย หรื อภายใน 3 ชัว่ โมง นับแต่กลับถึ งประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ )
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่ วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และจาเป็ นต้องเข้ารับ
การรักษาอย่างต่อเนื่ องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุม้ ครองไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยออกจาก
โรงพยาบาล
การจากัดระยะเวลาการเดินทาง
1. กรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งที่จะได้รับความคุม้ ครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้สูงสุ ดไม่เกิน 90 วัน
2. กรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งที่จะได้รับความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สูงสุ ดไม่เกิน 90 วัน
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การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนและการส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึ งการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มี
เหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้
แล้ว และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้
แล้ว
การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงการสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็ นไปตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแล้ว โดยค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่าย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่
ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
หากกรณี บริ ษทั มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน แต่ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนด
ระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ครบ
กาหนดชาระ
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ ไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ หรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม
ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรั บความเสี ยหาย
นั้น อันเป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยวเนื่องมาจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลาดังต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยาย
ความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเองไม่ ว่าเป็ นการกระทา
โดยตนเองหรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม หรื อถูกผู้รับประโยชน์ ทาร้ ายร่ างกาย หรือ
ถูกผู้รับประโยชน์ ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผ้ ูเอาประกันภัยกิน ดื่ม หรื อฉี ดยา หรือสารมีพิษเข้ าร่ างกาย การใช้ ยา
เกินกว่าทีแ่ พทย์สั่ง
2. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุ งร้ ายของศั ต รู ต่า งชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุ งร้ า ยคล้ ายสงคราม ไม่ ว่า จะได้ มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมืองซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็ง
ข้ อ การกบฏ การก่ อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆซึ่ งจะเป็ นเหตุให้
มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
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3. การแผ่ รังสี หรือการแพร่ กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง และ/หรือการ
ระเบิดของกัมมันตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัตถุ อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ ได้
4. การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อห้ าม ข้ อบังคับ การประกาศ การควบคุมของรั ฐบาลหรื อของทางราชการของประเทศ
ใด ๆ หรือเหตุการณ์ ทเี่ กิดจากการถูกริบ ยึด หรือทาลาย โดยศุลกากรหรือเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ มู ีอานาจในหน่ วยงานราชการอืน่
5. การกระทาโดยมิชอบหรื อการกระทาที่ผิดกฎหมาย การก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะที่ถูกจั บกุม
หรือหลบหนีการจับกุม หรือการเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ผู้เอาประกันภัยไม่ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการรั กษาทรัพย์ สิน หรือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย หรื อ
บรรเทาการสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย ซึ่งเป็ นเหตุของการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้
7. ขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
8. ขณะผู้เอาประกันภัยปฎิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัครซึ่งเข้ าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
9. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในบริเวณแท่ นขุดเจาะนา้ มันหรือเหมืองใต้ ดิน
10. ขณะผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวยทุกชนิด
รวมถึงมวยปลา้ โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่ อน
11. ขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้
เป็ นสายการบินพาณิชย์
12. ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
13. เอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ ภาวะทีเ่ กีย่ วกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต
14. ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์ เพือ่ เข้ ารับการรักษาทางการแพทย์ ทุกชนิด
15. ผู้เอาประกันภัยไม่ อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมแก่ การเดินทางซึ่งขัดต่ อคาแนะนาของแพทย์
16. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุราจนไม่ สามารถครองสติได้ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ ในร่ างกายขณะที่
เกิดอุบัติเหตุเทียบเท่ าระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ หรือมากกว่า
17. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ สารเสพติดหรือยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถครองสติได้
18. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
19. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรหรือการแท้ งบุตร
20. การบริการ การรักษาหรือการแก้ ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่ กาเนิด หรื อการรั กษาโรคทางพันธุกรรมทุก
ชนิด
21. การบริ ก าร การรั กษาหรื อการผ่ า ตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกาไรจากกรมธรรม์
ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้นทัว่ ไป เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด
และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่ อเป็ นการตอบแทนเบี้ ยประกันภัยที่ ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อา
ประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้ เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยเท่านั้น
เอกสารแนบท้าย
ถ้ า ข้ อ ความในเอกสารแนบท้ า ยดัง ต่ อ ไปนี้ ขัด หรื อแย้ง กั บ ข้ อ ความในกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ให้ ใ ช้ ข ้ อ ความใน
เอกสารแนบท้า ยกรมธรรม์ประกันภัยดังต่ อไปนี้ แทน ส่ วนเงื่ อนไขสั ญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่ นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
หมายเหตุ : ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไป
ต่างประเทศ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่ างประเทศ
โดยการเชื่ อถื อข้อแถลงของผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วน
หนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยได้
ชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั
ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความทัว่ ไป
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือว่ามีความหมาย
เดียวกันทั้งหมดไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอเอาประกันภัย หนังสื อ
รับรองการประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึ ง บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี้ ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย หมายถึ ง บุ คคลที่ ได้ระบุ ชื่อ เป็ นผูเ้ อาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หนังสื อรั บ รองการ
ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ หมายถึ ง เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น ซึ่ งเกิ ดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอก
ร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนา มุ่งหวัง เล็งเห็นหรื อคาดหวังให้เกิดขึ้น และเกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ การได้รับการวินิจฉัย หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย
และเกิ ดขึ้ นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ทั้งนี้ ตอ้ งปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่ วยเช่ นว่านั้นเป็ นการเจ็บป่ วยที่
เกิดขึ้นโดยตัวเองและเป็ นผลโดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอื่นๆ ทั้งปวง
ความรับผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสาหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง
แพทย์ หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทย์ศาสตร์ บณั ฑิตได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของท้องถิ่น
ที่ให้บริ การทางการแพทย์ และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิ ต หรื อผูส้ ื บสายโลหิ ตของผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญเฉพาะโรคหรื อแพทย์ เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายและมี วุฒิ บ ตั รหรื ออนุ มตั ิ บ ตั รในสาขาที่ เหมาะสมกับโรคดังกล่ าว ซึ่ ง ไม่ ใช่ แพทย์เจ้าของไข้ ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นแพทย์ผูใ้ ห้
คาปรึ กษา ดูแลหรื อรักษาร่ วมกับแพทย์เจ้าของไข้ และ/หรื อแพทย์ ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิ ตหรื อผูส้ ื บสาย
โลหิ ตของผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั เป็ นการเฉพาะ
พยาบาล หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและ
คาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยนั้นๆ
ผู้ป่วยนอก หมายถึ ง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่ องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษาฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาลหรื อคลินิก ซึ่ งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ และข้อบ่งชี้ ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
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โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ที่จดั ให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมีองค์ประกอบ
ทางด้านสถานที่และมีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนมีการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และต้องได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ
คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึ ง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิ บตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และนามาซึ่ ง
แผนการรั กษาที่ เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับการให้บริ การที่
โรงพยาบาลหรื อคลินิกเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาลหรื อคลินิก ซึ่งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ และ
2. ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั และ
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ าย
เดียว และ
4. ต้องเป็ นการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ การดู แลผูป้ ่ วยที่ เหมาะสมตามความจาเป็ นของ
ภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง สภาพของผูเ้ อาประกันภัยที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) กรณี การประกันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) และกรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ให้หมายถึง โรค
(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรื อความผิดปกติที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ดูแลและรักษาหรื อทราบภายใน 12 เดือน
ก่อนวันที่ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลบังคับ ซึ่ งมีนยั สาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปพึงแสวงหาการ
วินิจฉัย ดูแลหรื อรักษา หรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
2) กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ให้หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรื อความผิดปกติที่ผเู้ อา
ประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ดูแลและรักษาหรื อทราบ ซึ่ งมีนยั สาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล
หรื อรักษา หรื อทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยได้เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนระหว่างการ
เดิ นทางครั้งก่อน หรื อภาวะทางการแพทย์ที่ผเู ้ อาประกันภัยขอรับการบาบัดรักษา หรื อวินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 12 เดื อน
ก่อนการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย โดยให้ถือว่าภาวะดังกล่าวเป็ นสภาพทางการแพทย์ที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยสาหรับ
การเดินทางครั้งต่อไป
เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิดจากการติดเชื้ อไวรัสเอดส์
และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาส เนื้ องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการ
เจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชี พ
ฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้ อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อ
ที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้ อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้ อราที่แพร่ กระจายอยู่
ทัว่ ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s
Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ หรื อโรคร้ายแรง
อื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้ ว่าเป็ นอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ น
สาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชี วิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึง เชื้ อไวรัส
HIV (Human Immunodeficiency Virus) โรคที่ทาให้เยือ่ สมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
การเดินทางต่ างประเทศ หมายถึ ง การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งเริ่ มต้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางออกจากประเทศ
ไทยและดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงประเทศไทย
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บริ ษัทที่ได้ รับมอบอานาจ หมายถึง บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคล หรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่ให้ความช่ วยเหลื อใดๆ ซึ่ งบริ ษทั ได้
แต่งตั้งขึ้นในเวลาใด ๆ เพื่อให้บริ การความช่วยเหลือแก่ผเู ้ อาประกันภัย ซึ่ งกาหนดไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองที่บริ ษทั ออกให้ก่อน
การเดินทาง
สมาชิ กในครอบครั ว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตรชาย บุตรสาว พี่น้อง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
ประเทศภูมิลาเนา หมายถึง ประเทศใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับสิ ทธิ จากรัฐบาลนั้นให้เป็ นพลเมืองหรื อประเทศที่อยูอ่ าศัย
ถาวรของผูเ้ อาประกันภัย
การนัดหยุดงาน หมายถึง การกระทาโดยเจตนาของผูน้ ดั หยุดงาน หรื อคนงานที่ถูกห้ามเข้าทางาน เพื่อส่ งเสริ มการนัดหยุด
งาน หรื อการต่อต้าน การห้ามเข้าทางานไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุ ขแห่ งสาธารณชน หรื อเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่ก็ตาม
การจลาจล หมายถึง การกระทาของบุคคลใด ๆ ซึ่ งร่ วมกับกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อก่อกวนความสงบสุ ขแห่งสาธารณชน ไม่วา่ จะ
เกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่ก็ตาม
การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่ อความวุ่นวายทางการเมือง หมายถึง
1) การกระทาอย่างจงใจเพื่อให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยตรงต่อร่ างกายและทรัพย์สินซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยม
2) การที่ประชาชนจานวนมากร่ วมกันก่อความไม่สงบ หรื อการก่อความวุ่นวายอันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล
โดยใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุน่ วายขึ้นในบ้านเมือง
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยในใบคา
ขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผถู ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ น
หลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัยนี้ไว้ให้ แล้วแต่จะตกลงกัน
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใด
แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ย
ประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ ผูเ้ อาประกันภัยได้
แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้ออกบันทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย หรื อในใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัยแล้วโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั จึงจะสมบูรณ์
3. การแจ้ งรายชื่ อผู้เอาประกันภัยและการเข้ าร่ วมการประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนินการแจ้งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาการประกันภัยให้บริ ษทั ทราบก่อนการ
เดินทาง ในกรณี ที่เกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เป็ นเหตุให้มีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และถ้ารายชื่ อของผูเ้ อา
ประกันภัยไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็ นของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย จะเริ่ ม ได้รับ ความคุ ้ม ครองตามวัน ที่ ที่ ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หรื อหนัง สื อ รั บ รองการ
ประกันภัย (แล้วแต่กรณี ) โดยบริ ษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยเป็ นรายบุคคลให้แก่ผู ้
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เอาประกันภัยแต่ละราย เพื่อเป็ นการรับรองว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่จะมีการตกลง
กันไว้เป็ นอย่างอื่น
4. ระยะเวลาประกันภัย
4.1
กรณี การประกันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) ระยะเวลาประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยจะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด
ภายในระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย โดยความคุ ม้ ครองให้
เริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชัว่ โมง และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทาง
กลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 3ชัว่ โมง นับแต่กลับถึ งประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ )
4.2
กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดิ นทางหลายครั้งในระยะเวลาประกันภัย 1 ปี
ตามที่ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรั บรองการประกันภัย ระยะเวลาการเดิ นทางในแต่ละครั้งของผูเ้ อา
ประกันภัยให้เริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางออกจากประเทศไทย 3 ชั่วโมง และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อา
ประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 3 ชัว่ โมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วัน
สิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ )
4.3
กรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครั้งในระยะเวลาประกันภัย 1
ปี ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยซึ่ งผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การและ
ดาเนิ นการให้มีการเดินทางขึ้น ระยะเวลาการเดิ นทางในแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยให้เริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทาง
ออกจากประเทศไทย 3 ชัว่ โมง และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึ งที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศ
ไทย หรื อภายใน 3 ชัว่ โมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ )
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และจาเป็ นต้องเข้ารับการ
รั ก ษาอย่า งต่ อเนื่ องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ป ระกันภัย นี้ จะขยายความคุ ้ม ครองไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยออกจาก
โรงพยาบาล
5. การจากัดระยะเวลาการเดินทาง
5.1
กรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งที่จะได้รับความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สูงสุ ดไม่เกิน 90 วัน
5.2
กรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งที่จะได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สูงสุ ดไม่เกิน 90 วัน
6. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนและการส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึ งการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มี
เหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้
แล้ว และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
7. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจห้องปฏิบตั ิการ ผลการตรวจทาง
รังสี การขอหลักฐานเพิ่มเติมหรื อผลการตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ที่
จะขอตรวจร่ างกายผูเ้ อาประกันภัยโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญอิสระที่ บริ ษทั แต่งตั้ง รวมทั้งทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุ
จาเป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
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ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย หรื ออื่นๆ ของผูเ้ อา
ประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนนั้น บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย
นั้นได้
8. การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงการสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็ นไปตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแล้ว โดยค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่าย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้
จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
หากกรณี บริ ษทั มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน แต่ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนด
ระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ครบ
กาหนดชาระ
9. การคานวณเบีย้ ประกันภัยและการปรับปรุ งเบีย้ ประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันทีเมื่อถึงกาหนดชาระ หรื อก่อนความคุม้ ครองจะ
เริ่ มต้น
9.1
ในกรณี การประกันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายใน
ระยะเวลาประกันภัย ตามที่ ระบุ ไ ว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อหนัง สื อรั บรองการประกันภัย บริ ษทั จะค านวณเบี้ ย
ประกันภัยตามจานวนผูเ้ อาประกันภัยที่แท้จริ งตามที่ผถู ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเมื่อเริ่ ม
สัญญาประกันภัย
9.2
ในกรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเป็ นรายปี ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย บริ ษทั จะคานวณเบี้ยประกันภัยตามจานวนผูเ้ อาประกันภัยที่
แท้จริ งตามที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเมื่อเริ่ มสัญญาประกันภัย
9.3
ในกรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ซึ่ งผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การและดาเนิ นการ
ให้มีการเดิ นทางขึ้ น โดยมี ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะ
คานวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นโดยประมาณการจากจานวนเงิ นเอาประกันภัยและจานวนผูเ้ อาประกันภัยในระยะเวลาหนึ่ งปี
และเมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะทาการปรั บปรุ งเบี้ยประกันภัย โดยคานวณจากจานวนเงิ นเอาประกันภัยและ
จานวนผูเ้ อาประกันภัยที่แท้จริ ง
หากเบี้ยประกันภัยที่แท้จริ งสู งกว่าเบี้ยประกันภัยประมาณการเมื่อต้นปี สัญญาประกันภัย บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัย
เพิ่มส่ วนต่างของเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นที่ ประมาณการไว้กบั เบี้ยประกันภัยที่แท้จริ ง หากเบี้ยประกันภัยที่แท้จริ งต่ ากว่าเบี้ ย
ประกันภัยเบื้ องต้นที่ ประมาณการเมื่ อต้นปี สัญญาประกันภัย บริ ษทั จะคื นเบี้ ยประกันภัยส่ วนเกิ นนั้นให้กบั ผูถ้ ื อกรมธรรม์
ประกันภัย
10. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
10.1
การบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง
ฉบับเท่านั้น ไม่สามารถบอกเลิกเพียงข้อตกลงคุม้ ครองข้อหนึ่งข้อใดหรื อเพียงส่ วนหนึ่งส่ วนใดในระหว่างระยะเวลาประกันภัยได้
10.2
กรณี การประกันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) การบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริ ษทั ได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคื นเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้รับอนุ มตั ิ วีซ่า (VISA) โดยมี
หลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ่ มความคุม้ ครอง
10.3
กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) หรื อแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อบริ ษทั ต่างสามารถใช้สิทธิ ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
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1) บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ คาบอกกล่าว
ใดๆ ที่ได้จดั ส่ งให้ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็ นการส่ งโดยชอบแล้ว ในกรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไป
แล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรั บผิดชอบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแต่อย่างใด และบริ ษทั จะคื นเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผูถ้ ื อ
กรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ ยประกันภัยสาหรั บระยะเวลาที่ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่ วน
2) ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นหนังสื อ โดยการบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่บริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อวันที่ระบุในใบแจ้ง แล้วแต่วา่ วันใดจะเป็ น
วันหลังสุ ด และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรั บระยะเวลาที่ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่ วน
10.4
หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่าผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยได้กระทาการโดยทุจริ ต
เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ด้วยการส่ งหนังสื อ
บอกกล่าวและให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับในทันที ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับปี
กรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหักจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่บริ ษทั ได้จ่ายให้ไปแล้วสาหรับปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
11. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ ซึ่ งผูร้ ับประโยชน์จาเป็ นต้องเป็ นทายาทโดยธรรมหรื อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับผู ้
เอาประกันภัยที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยเปิ ดเผย หรื อมีความสัมพันธ์ในความเป็ นญาติร่วมสายโลหิ ตเดี ยวกันและอยู่ใน
ความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยเท่านั้น (ในกรณี
ที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์ ให้ระบุได้เฉพาะบิดา มารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูร้ ับประโยชน์ได้เท่านั้น) เว้นแต่จะมี
ข้อตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น
เมื่ อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงคุ ม้ ครองและข้อกาหนดกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่กองมรดก
ของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว หากปรากฏว่าผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชี วิตก่อนหรื อพร้อมกับผู ้
เอาประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ เมื่อผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อนหรื อพร้อมกับผูเ้ อา
ประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลง
การรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนของผูร้ ับ
ประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ไปก่อนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
12. สิ ทธิของบริษัทในการเรียกค่ าสิ นไหมทดแทนคืน
ในกรณี ที่มีการอนุ มตั ิการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน หรื อกรณี ที่บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจหรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบ
อานาจได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามการเรี ยกร้องใดๆ โดยที่บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่
ได้รับมอบอานาจหรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจแล้วแต่กรณี มีสิทธิ ที่จะเรี ยกคืนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่จ่ายไปนั้น
จากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่จ่ายไป
13. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้ องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัย ชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุ ลาการตามระเบี ย บของส านักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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14. กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
15. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
16. สกุลเงินตราและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในต่ างประเทศ
เบี้ยประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นเงินบาทไทย โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามวันที่ระบุในเอกสารที่ใช้เรี ยกร้องค่าใช้สินไหมทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนั้นๆ
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ ไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆ หรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่
ว่ าจะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรั บความเสี ยหายนั้น
อันเป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยวเนื่องมาจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึน้ ในเวลาดังต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความ
คุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเองไม่ ว่าเป็ นการกระทาโดย
ตนเองหรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม หรื อถูกผู้รับประโยชน์ ทาร้ ายร่ างกาย หรื อถูก
ผู้รับประโยชน์ ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผ้ ูเอาประกันภัยกิน ดื่ม หรื อฉี ดยา หรือสารมีพิษเข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกิน
กว่าทีแ่ พทย์สั่ง
2. สงคราม การรุ กราน การกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศ
สงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมืองซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศั ยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การ
กบฏ การก่ อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก หรื อเหตุการณ์ ใดๆซึ่ งจะเป็ นเหตุให้ มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3. การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง และ/หรื อการ
ระเบิดของกัมมันตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัตถุ อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ ได้
4. การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อห้ าม ข้ อบังคับ การประกาศ การควบคุมของรัฐบาลหรือของทางราชการของประเทศใด
ๆ หรือเหตุการณ์ ทเี่ กิดจากการถูกริบ ยึด หรือทาลาย โดยศุลกากรหรือเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ มู ีอานาจในหน่ วยงานราชการอืน่
5. การกระทาโดยมิชอบหรือการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย การก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรื อ
หลบหนีการจับกุม หรือการเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ผู้เอาประกันภัยไม่ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการรั กษาทรั พย์ สิน หรื อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย หรื อ
บรรเทาการสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย ซึ่งเป็ นเหตุของการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้
7. ขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
8. ขณะผู้เอาประกันภัยปฎิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัครซึ่งเข้ าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
9. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในบริเวณแท่ นขุดเจาะนา้ มันหรือเหมืองใต้ ดิน
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10. ขณะผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวยทุกชนิด
รวมถึงมวยปลา้ โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่ อน
11. ขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึน้ หรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้
เป็ นสายการบินพาณิชย์
12. ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
13. เอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ ภาวะทีเ่ กีย่ วกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต
14. ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์ เพือ่ เข้ ารับการรักษาทางการแพทย์ ทุกชนิด
15. ผู้เอาประกันภัยไม่ อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมแก่ การเดินทางซึ่งขัดต่ อคาแนะนาของแพทย์
16. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุราจนไม่ สามารถครองสติได้ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ ในร่ างกายขณะที่
เกิดอุบัติเหตุเทียบเท่ าระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ หรือมากกว่า
17. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ สารเสพติดหรือยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถครองสติได้
18. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
19. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรหรือการแท้ งบุตร
20. การบริ การ การรั กษาหรื อการแก้ ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่ กาเนิด หรื อการรั กษาโรคทางพันธุ กรรมทุก
ชนิด
21. การบริ ก าร การรั ก ษาหรื อ การผ่ าตัด เกี่ยวกับ การบาดเจ็ บ หรื อการเจ็ บ ป่ วยอันเกิดขึ้นเพื่อหวั งผลกาไรจากกรมธรรม์
ประกันภัย
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นทัว่ ไป เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด และ
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุ ้มครองดังต่อไปนี้ เฉพาะข้อตกลงคุ ม้ ครองที่ มีจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ ระบุ ไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยเท่านั้น
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TA 1
ข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยอุบัติเหตุในระหว่ างการเดินทางต่ างประเทศ
คาจากัดความเพิม่ เติม
สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ ง หมายถึ ง การถู กตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึ ง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
สู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้อีกตลอดไป
สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ ยนิ หมายถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ อย่างถาวร
สู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด หมายถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการเปล่งเสี ยงสามในสี่ ประเภทที่ประกอบกันเป็ นคาพูด
คือเสี ยงทางริ มฝี ปาก เสี ยงจากโพรงปาก เสี ยงจากลิ้น และเสี ยงจากเพดานปาก หรื อการสู ญเสี ยเส้นเสี ยงอย่างถาวรสิ้ นเชิงหรื อ
ความเสี ยหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูดอันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถพูดได้
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หมายถึง
1. กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจาหรื ออาชี พอื่นๆ และได้เกิ ดสภาวะทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง ซึ่ งเป็ นผลทาให้ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป หรื อ
2. กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจาและอาชี พอื่นๆ และได้เกิ ดสภาวะทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ ง ซึ่ งเป็ นผลท าให้ไม่ส ามารถปฏิ บตั ิ ภารกิ จประจาวันตั้ง แต่ 3 ประเภทขึ้ นไปได้ด้วยตนเอง โดยปราศจากความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นใดหรื ออุปกรณ์ ประกอบด้วย
(1) การอาบนา้ หมายถึง ความสามารถในการชาระร่ างกายในห้องน้ า หรื อการอาบน้ า หรื ออื่นๆ ที่มีความหมายถึงการ
รักษาความสะอาดของร่ างกาย
(2) การแต่ ง ตัว หมายถึ ง ความสามารถในการสวมใส่ แ ละถอดเสื้ อ ผ้า และถอดเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ที่
เสื่ อมสภาพ
(3) การรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารที่มีการจัดเตรี ยมในรู ปแบบใดๆ ก็ตามไว้
เรี ยบร้อยแล้ว
(4) การควบคุ มการขับถ่ ายของร่ างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการทาหน้าที่ของลาไส้และกระเพาะ
ปั สสาวะในขณะที่ใช้หรื อไม่ใช้ท่อช่วย เครื่ องรองรับหรื อเครื่ องอุปกรณ์เทียมอื่นๆ เพื่อรักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตัว
(5) การเคลือ่ นย้าย หมายถึง ความสามารถในการเคลื่ อนที่ภายในสถานที่จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่ งที่อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน
(6) การเคลือ่ นไหว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนย้ายตนเองจากเตียงนอนไปยังเก้าอี้หรื อส่ วนอื่นๆ ที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศและทาให้
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี หรื อ
2. ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12
เดื อนนับแต่วนั แรกที่ ตกเป็ นบุ คคลทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อมี ขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุ คคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
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3. ผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ ง สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยิน หรื อสู ญเสี ยสมรรถภาพของการ
พูดภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
หากเกิ ดเหตุการณ์ อย่างหนึ่ งอย่างใดตามข้อ 1 ข้อ 2 หรื อข้อ 3 ข้างต้น บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้สาหรับความสู ญเสี ยที่
เกิ ดขึ้นเป็ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย ตามจานวน
ร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยของผลประโยชน์ขา้ งล่างนี้
ผลประโยชน์
ร้ อยละของ
จำนวนเงินเอำประกันภัย
1) การเสี ยชีวติ
100
2) การตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
100
3) การสู ญเสี ยมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
100
สายตาสองข้าง
4) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
100
5) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและสายตาหนึ่งข้าง
100
6) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าและสายตาหนึ่งข้าง
100
7) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยินและสู ญเสี ยสมรรถภาพของการ
100
พูด
8) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูท้ งั สองข้าง
75
9) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
60
10) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
60
11) การสู ญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
60
12) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูหนึ่งข้าง
15
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต และ/หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ ง การสู ญเสี ยสายตา การสู ญเสี ยสมรรถภาพของ
การได้ยิน หรื อการสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูดและ/หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ไม่ว่าอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อรวมกันจาก
อุบตั ิเหตุเดี ยวกัน บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองจนครบมูลค่าสู งสุ ดของ
ผลประโยชน์ในการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของข้อตกลงคุ ม้ ครองนั้นๆ หากบริ ษทั จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อตกลง
คุม้ ครองนั้นยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวน
เงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานในการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
1. กรณี เสี ยชีวติ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่
บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ 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
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1.8 เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
2. กรณี ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ ง สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยิน หรื อ
สู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่
บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
2.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.2 สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ ง สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพ
ของการได้ยนิ 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 หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทั่วไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บอันเกิดจาก อันเป็ นผลหรื อ
เกีย่ วเนื่องมาจาก หรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัติเหตุ
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมื อง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความวุ่นวายทาง
การเมือง
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TA 2.1
ข้ อตกลงคุ้มครองค่ ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ในต่ างประเทศ
คาจากัดความเพิม่ เติม
แพทย์ แผนไทยโบราณ หมายถึ ง แพทย์แผนไทยโบราณที่ ได้รับใบอนุ ญาตถู ก ต้องตามกฎหมายในการรัก ษาโรคโดย
สมุนไพร ซึ่งแพทย์แผนไทยโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นผูเ้ อาประกันภัย หุ ้นส่ วนธุ รกิจ นายจ้าง ลูกจ้างหรื อตัวแทนของผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์แผนจีนโบราณ หมายถึง แพทย์แผนจีนโบราณที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร
การฝังเข็ม และการจัดกระดูก ซึ่ งแพทย์แผนจีนโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นผูเ้ อาประกันภัย หุ น้ ส่ วนธุ รกิจ นายจ้าง ลูกจ้างหรื อ
ตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยหรื อเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่ ง
เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ จนเป็ นเหตุให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่วา่ จะในฐานะผูป้ ่ วยใน
หรื อผูป้ ่ วยนอก
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่คุม้ ครอง มีดงั นี้
1) ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2) ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริ การโลหิ ตและส่ วนประกอบของโลหิ ต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรี ยม และ
วิเคราะห์เพื่อการให้โลหิ ต หรื อส่ วนประกอบของโลหิ ต ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ และพยาธิ วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี
วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรื อให้บริ การ อุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือ
ทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
3) ค่าบริ การรถพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น สาหรับการเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปหรื อมาจากโรงพยาบาล ด้วยเหตุผลทาง
การแพทย์ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ จากัดสู งสุ ดไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง
4) ค่ายากลับบ้านตามความจาเป็ นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
5) ค่าห้องพักผูป้ ่ วยหนัก หรื อห้องผูป้ ่ วยเดี่ ยวมาตรฐาน รวมถึ งค่าอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้สาหรั บผูป้ ่ วย และค่าการ
พยาบาลประจาวัน สู งสุ ดไม่เกิน 14 วัน
6) ในกรณี การบาดเจ็บซึ่ งจาเป็ นต้องรักษาโดยแพทย์แผนไทยโบราณหรื อแพทย์แผนจีนโบราณในโรงพยาบาลหรื อคลินิก
ยกเว้นการแตกหรื อหักของกระดูก ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งสู งสุ ดไม่เกิน 1,500 บาทต่อการบาดเจ็บ
ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยมีสิทธิ ขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมดจากบุคคลใด หรื อแหล่งอื่นใด บริ ษทั จะชดใช้ค่า
รักษาพยาบาลเฉพาะจานวนที่เกินกว่าจานวนที่เบิกคืนได้
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
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3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
5. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
6. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่
จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้ องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการจ่ายจาก
สวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิ การอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรอง
ยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม
นอกเหนื อ จากข้ อ ยกเว้ น ทั่ ว ไป การประกั น ภั ยตามข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองนี้ ไม่ ค้ ุ ม ครองค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้น จาก สื บ
เนื่องมาจาก หรือเกีย่ วข้ องกับสภาวะ หรือเหตุการณ์ หรือเกิดขึน้ ในเวลาดังต่ อไปนี้
1. การรักษาตัวเพือ่ พักผ่ อนหรือเพือ่ อนามัย การนวดเพื่อสุ ขภาพหรื อผ่ อนคลาย การพักฟื้ น การตรวจสุ ขภาพ การร้ องขอเข้ า
อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ าตรวจรักษาใดทีม่ ิได้ เกีย่ วข้ องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
2. อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เทียม เครื่ องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ คงทน ได้ แก่ เครื่ องช่ วยฟั ง
แว่ นตา เครื่ องช่ วยหายใจ อุปกรณ์ ออกซิ เจน เครื่ องวัดสั ญญาณชี พ (ชี พจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่ องช่ วยคา้ ยันหรื อพยุง
ต่ างๆ (ยกเว้ นไม้ คา้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย เครื่องช่ วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
3. ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ การทางทันตกรรม ยกเว้ นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ ไม่ รวมถึงการบูรณะฟั น
การจัดฟั น การครอบฟั น การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ ฟันปลอม หรือค่ ารักษาพยาบาลสาหรับการรักษาอันจาเป็ นต่ อ
การออกเสี ยงตามธรรมชาติอนั เนื่องมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ
4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้ แก่ การรักษาสิ ว ฝ้ า กระ รั งแค ลดความอ้ วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ ไขความ
บกพร่ องของร่ างกาย การผ่าตัดตกแต่ ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่ เป็ นการผ่าตัดตกแต่ งทีจ่ าเป็ นต้ องกระทาอันเป็ นผลจากการ
เกิดอุบัติเหตุ เพือ่ ให้ อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้ อย่างเดิม
5. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้ นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ าภายหลังการถูกสั ตว์ ทาร้ าย และวัคซีน
ป้องกันบาดทะยักภายหลังได้ รับบาดเจ็บ
6. การจ้ างพยาบาลพิเศษ
7. การรั กษาพยาบาลที่ไม่ ได้ เป็ นการรั กษาแผนปั จจุบัน รวมถึงการรั กษาแพทย์ ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้ แก่ การ
ฝังเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรั กษาโดยการนวด การกดจุ ด และการจัดกระดูก (Chiropractic) เว้ นแต่ ที่จะระบุไว้ ในข้ อตกลง
คุ้มครอง
8. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความวุ่นวายทาง
การเมือง
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TA 4.1
ข้ อตกลงคุ้มครองการเคลือ่ นย้ ายทางการแพทย์ ฉุกเฉินหรื อการเคลือ่ นย้ ายกลับประเทศภูมิลาเนา
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่ ง
เกิ ดขึ้นในระหว่างการเดิ นทางต่างประเทศ จนเป็ นเหตุให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลไปอีกสถานที่
หนึ่ง หรื อต้องส่ งตัวผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ ประเทศภูมิลาเนา ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจทั้งหมดเกี่ ยวกับการดาเนิ นการจัดหาและกาหนดวิธีการหรื อรู ปแบบของการ
เคลื่อนย้าย และจุดหมายปลายทาง เพื่อการเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยโดยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากความรุ นแรง
ของอาการของผูเ้ อาประกันภัยตามความจาเป็ นทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจรวมถึงค่าพาหนะเพื่อใช้ขนส่ งคนเจ็บทาง
อากาศ ทางเรื อ ทางบก ทางรถไฟ หรื อวิธีการขนส่ งอย่างอื่นที่เหมาะสม และอยูบ่ นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลที่จาเป็ น โดย
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการให้บริ การและ/หรื อการดาเนิ นการด้านการเดิ นทาง การบริ การทาง
การแพทย์ และค่ายาที่จาเป็ นอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายการทางแพทย์ฉุกเฉิ น เป็ นต้น ให้แก่บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจโดยตรง
รวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
ทั้งนี้ผเู ้ อาประกันภัย ญาติหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องรี บแจ้งบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจ ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัย
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในถิ่นทุรกันดาร ผูเ้ อาประกันภัย ควรติดต่อแพทย์ทอ้ งถิ่ นเพื่อทาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)
หลังจากนั้น ทางบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจจะเป็ นผูพ้ ิจารณาวิธีการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สาหรับการรักษาครั้ง
ต่อไป
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ่ วมเดินทางไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจทราบ และมีเหตุผลอันสมควรสาหรับ
ค่าใช้จ่ายเกินสมควรที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นในที่ใดที่หนึ่ ง ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะ
ชดใช้เงิ นที่ผเู ้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่ วนค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นสาหรับการบริ การทั้งหลายเหล่านั้น โดยให้
เป็ นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับในสภาวการณ์ที่บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจได้กาหนดไว้
จานวนเงิ นเอาประกันภัยข้างต้นนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการเดิ นทาง โดยทางเครื่ องบิน ทางบก หรื อทางเรื อ
(ค่าโดยสารชั้นประหยัดในกรณี ที่เป็ นไปได้) ของสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลที่ได้เดินทางร่ วมกับผูเ้ อาประกันภัยจานวน 1
คน หากบุคคลนั้นไม่สามารถเดินทางได้ตามกาหนดการที่ได้วางเอาไว้เดิมในการกลับสู่ ประเทศไทยเนื่องมาจากการเคลื่อนย้าย
ตัวผูเ้ อาประกันภัยในครั้งนี้
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
5. สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
6. สาเนาบัตรโดยสารที่สมาชิ กในครอบครัวหรื อบุคคลที่ได้เดินทางร่ วมกับผูเ้ อาประกันภัยใช้ในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยตามแผนการเดินทางที่เตรี ยมไว้เดิม (ถ้ามี)
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7. สาเนาบัตรโดยสารที่สมาชิ กในครอบครัวหรื อบุคคลที่ได้เดินทางร่ วมกับผูเ้ อาประกันภัยใช้ในการเดินทางกลับ
ประเทศไทย (ถ้ามี)
8. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัว่ ไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากหรือสื บเนื่องจาก
1. การบริการทั้งปวงทีบ่ ุคคลอืน่ ต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายต่ อผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ าย
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ร วมอยู่ ใ นค่ า ใช้ จ่ า ยในตารางการเดิ น ทางอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง บุ ค คลผู้ จั ด การเดิ นทางหรื อ บริ ษั ท ผู้ ขนส่ งต้ อ ง
รับผิดชอบ
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความวุ่นวายทาง
การเมือง
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ข้ อตกลงคุ้มครองค่ าโทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน

TA 4.5

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองหากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศและจาเป็ นต้องใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่ได้รับมอบ
อานาจสาหรับการขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์หรื อการเดินทางภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองดังต่อไปนี้
1. ข้อตกลงคุม้ ครองการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรื อการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลาเนา
2. ข้อตกลงคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐิกลับประเทศภูมิลาเนา
3. ข้อตกลงคุม้ ครองการส่ งตัวบุตรกลับประเทศไทย
4. ข้อตกลงคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั เพื่อเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
5. ข้อตกลงคุ ม้ ครองค่าใช้จ่ายสาหรับการเดิ นทางกลับประเทศไทยในการร่ วมงานศพกรณี การเสี ยชี วิตของคู่สมรส
บุตรหรื อบิดามารดาของผูเ้ อาประกันภัย
หรื อความช่ วยเหลื ออื่ นๆ ที่ ระบุ เพิ่มเติ มตามที่ได้ตกลงกันไว้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรั บค่าโทรศัพท์ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง โดยไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัย
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับค่าโทรศัพท์
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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TA 5.1
ข้ อตกลงคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง
คาจากัดความเพิม่ เติม
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนามาซึ่ งการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทั้งชี วิตและทรัพย์สิน
อาทิเช่น ไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง
เนื่องมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิ กในครอบครัวเสี ยชี วิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยที่ได้รับการยืนยันจา ก
แพทย์วา่ การเดินทางต่ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย
3. เมื่อที่พกั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยถาวรได้รับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. ผูเ้ อาประกันภัยได้รับหมายเรี ยกให้เป็ นพยานในช่วงวันเดินทางที่ศาล หรื อได้รับหมายบังคับจากศาล
โดยบริ ษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของการบอกเลิกการเดิน ทางที่เกิดขึ้น
หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว สาหรับค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อ
เป็ นค่ามัดจาหรื อจองตัว๋ เดินทาง หรื อค่าที่พกั ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทั้งหมดข้างต้นผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องได้จากผู้
ให้บริ การนั้นๆ หรื อจากการประกันภัยอื่น หรื อจากแหล่งอื่น และเป็ นผลต่อเนื่ องจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันเริ่ มต้น
การเดินทางและ/หรื อค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ความคุม้ ครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัย
ได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการบอกเลิกการเดินทางนั้น ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
รวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
5. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบินระบุจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ
6. สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว)
7. ใบรับรองแพทย์ (กรณี ที่ตอ้ งบอกเลิ กการเดิ นทางเนื่ องจากการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัยหรื อ
สมาชิกในครอบครัว) ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
8. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุที่ทาให้ตอ้ งมีการบอกเลิกการเดินทาง
9. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม
นอกเหนื อจากข้ อ ยกเว้ นทั่ว ไป การประกันภัยตามข้ อ ตกลงคุ้ มครองนี้ ไม่ ค้ ุ ม ครองการบอกเลิกการเดินทางของผู้ เอา
ประกันภัยอันเนื่องมาจาก
1. สมาชิ กในครอบครัวเป็ นเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2. การไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรื อผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ผ้ ูเอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองหรื อซื้อ
บริการการเดินทาง
3. การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่ อความวุ่นวายทางการเมือง
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TA 5.3
ข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าของเทีย่ วบิน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงความล่าช้าของเที่ยวบินที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศ
ไทยไปแล้ว และในช่วงระยะเวลาที่ผเู ้ อาประกันภัยอยูร่ ะหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
ในกรณี ที่มีการเดินทางโดยเครื่ องบินและหากกาหนดการเดินทางโดยเครื่ องบินของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้เตรี ยมการไว้วา่ จะ
ใช้เดินทางต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดินทางตามปกติตามที่ระบุไว้ในตารางการบินเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน นับจากเวลาที่ระบุไว้ในแผนการเดินทางที่ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เนื่ องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการเดินทาง
ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การนัดหยุดงานหรื อการประท้วงของพนักงานสายการบินหรื อท่าอากาศยาน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการล่าช้าของเที่ยวบินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่ โมง
เต็มต่อเนื่ องของการล่าช้า ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรอง
การประกันภัย
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. เอกสารยืนยันเหตุ การณ์ จากสายการบิ นหรื อท่าอากาศยานที่ ออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที่ ระบุสาเหตุและ
ระยะเวลาของการล่าช้าของเที่ยวบิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม
นอกเหนือ จากข้ อ ยกเว้ นทั่ว ไป การประกันภั ยตามข้ อตกลงคุ้ มครองนี้ จะไม่ จ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจากหรื อสื บ
เนื่องมาจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความ
วุ่นวายทางการเมือง
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TA 5.9
ข้ อตกลงคุ้มครองความล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองหากกระเป๋ าเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่ องจากความผิดพลาดของสายการ
บินเป็ นเวลาเกินกว่า 6 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่ผเู ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศตามกาหนดการเดินทาง
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายในการซื้ อเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายที่จาเป็ นเร่ งด่วนของผูเ้ อาประกันภัย ตาม
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริ งให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสาหรับทุกๆ 6 ชัว่ โมงเต็มต่อเนื่ องของความล่าช้า ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองความล่าช้าของกระเป๋ าเดินทางและ
ข้อตกลงคุม้ ครองการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว (ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดียวกันได้
บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั ได้จ่าย
ค่าชดเชยไป ในการนี้ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนิ นการที่จาเป็ นเพื่อ
ป้ องกันสิ ท ธิ ท้ งั หลายเช่ นว่า นั้น และจะต้องไม่ ก ระท าการใดๆ ให้เป็ นที่ เสี ย หายแก่ บ ริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัย จะต้องไม่
ดาเนินการฟ้ องร้องหลังจากการเกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อบุคคลที่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายเช่นว่านั้น
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบเสร็ จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายในการซื้ อเสื้ อผ้าหรื อเครื่ องใช้ที่จาเป็ นของผูเ้ อาประกันภัย
5. หนังสื อยืนยันเหตุ ก ารณ์ จากสายการบิ นหรื อท่า อากาศยานออกโดยสายการบิ นหรื อท่าอากาศยานที่ ระบุ ส าเหตุ และ
ระยะเวลาของความล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
6. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้นทัว่ ไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ จะไม่ จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนจาก1. เหตุ ก ารณ์ ค วาม
1. ล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรื อภายหลังที่ผ้ ูเอาประกันภัยสิ้ นสุ ดการเดินทางตามที่ระบุ ในหลักฐาน
แสดงการเดินทางในครั้งนั้นๆ
2. การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่ อความวุ่นวายทาง
การเมือง

หน้า 41 จาก 42

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 3939
โทรสาร +66 0 2611 4444
www.chubb.com/th

หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
เอกสารแนบท้ ายกลุ่มประเทศที่ยกเว้ นความคุ้มครอง
(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองการเดินทางไปต่างประเทศ)
เอกสารแนบท้ายเลขที่ 1
วันทาเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื่อ - นามสกุลผูเ้ อาประกันภัย (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ระยะเวลามีผลบังคับ
(ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
เป็ นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้
ข้อความตามที่ปรากฎในเอกสารนี้บงั คับแทน
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่ อนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย การ
ประกันภัยนี้ จะไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยหรื อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิ ดจาก
หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึ้น จากการเดินทางไป หรื อขณะเดินทางผ่าน หรื อการเดินทางภายในประเทศ ดังต่อไปนี้
1. อิหร่ าน
2. ซีเรี ย
3. คิวบา
4. เกาหลีเหนือ
5. ซูดานเหนือ
ส่ วนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บงั คับตามเดิม
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