Travel Guard Global Travel Insurance
เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
กรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางทัวโลก
Travel Guard Global Travel Insurance
โดยการเชือถือ ข้อ แถลงในใบคําขอเอาประกัน ภัยซึงเป็ น ส่วนหนึ งของกรมธรรม์ประกัน ภัยนี' และเพือเป็ น
การตอบแทนเบี'ยประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้ขอ้ บังคับ เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี'
หมวดที 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ น
ความหมายเดียวกันทัง' หมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไข
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกําหนด เอกสารแนบท้าย ข้อ
ระบุ พ ิเ ศษ ข้อ รับ รอง ใบสลัก หลัง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และ
เอกสารสรุป สาระสําคัญตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี0ซึงถือเป็ น
ส่วนหนึงแห่งสัญญาประกันภัย
1.2 บริษทั
หมายถึง บริษทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี0
1.3 ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง บุคคลทีระบุชอเป็
ื นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี0 และ/หรือเอกสารแนบซึงเป็ นบุคคลทีได้รบั ความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี0
1.4 อุบตั เิ หตุ
หมายถึง เหตุการณ์ ทีเกิดขึ0นอย่างฉับพลัน จากปจั จัยภายนอกร่างกาย
และทําให้เกิดผลทีผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง
1.5 การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ
ซึงเกิดขึน0 โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอนื
1.6 การเจ็บปว่ ย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคทีเกิดขึ0นกับ
ผูเ้ อาประกันภัย
1.7 การสูญเสียหรือความ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุและ
เสียหายใดๆ
ทําให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพล
ภาพ หรือได้รบั บาดเจ็บ
1.8 แพทย์
หมายถึง ผู้ทีสําเร็จการศึกษาได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ข0นึ
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งจากแพทยสภาและได้ ร ับ อนุ ญ าตให้
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1.9 พยาบาล
1.10 ผูป้ ่วยใน

หมายถึง
หมายถึง

1.11 ผูป้ ่วยนอก

หมายถึง

1.12 โรงพยาบาล

หมายถึง

1.13 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.14 คลินิก

หมายถึง

1.15

หมายถึง

มาตรฐานทางการแพทย์

ประกอบวิช าชีพ สาขาเวชกรรมในท้อ งถินทีให้บ ริก ารทาง
การแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม ซึงมิใช่บุคคลดังต่อไปนี0
• บุคคลผูเ้ อาประกันภัยหรือ
• คูส่ มรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมายของบุคคล
ผู้เ อาประกันภัย เว้น แต่ มีเ หตุ จําเป็ น และได้รบั การ
ยินยอมจากบริษทั
ผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ทีจํ า เป็ น ต้ อ งเข้า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาล ซึ งต้ อ ง
ลงทะเบียนเป็ นผู้ป่วยในโดย ได้รบั การวินิจฉัยและคําแนะนํ า
จากแพทย์ตามข้อบ่งชี0 ซึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์สาํ หรับ
การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน0 ๆ และให้รวมถึง
กรณีรบั ตัวไว้เป็ นผูป้ ว่ ยในแล้วต่อมาเสียชีวติ
ผู้ ที รั บ บริ ก ารอั น เนื องจากการรั ก ษาพยาบาลในแผนก
ผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึงไม่ มคี วามจําเป็ น ตาม
ข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี0ทเป็
ี นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้า
รักษาเป็ นผูป้ ว่ ยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ
รับผูป้ ่วยไว้คา้ งคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีที มี
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ทเพี
ี ยงพอตลอดจนการจัดการ
ให้บริการทีครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิงมีหอ้ งสําหรับ การ
ผ่าตัดใหญ่และได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียนดําเนินการ เป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมาย สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน0 ๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ
รับผู้ป่วยไว้คา้ งคืนและได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียนดําเนิ นการ
เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน0 ๆ
สถานพยาบาลแผนป จั จุ บัน ทีได้ ร ับ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
ดําเนิ นการโดยแพทย์ทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค
และไม่สามารถรับผูป้ ่วยไว้คา้ งคืนได้
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ทิ างการแพทย์แผนปจั จุบนั ที
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1.16

ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและ
สมควร

1.17

ความจําเป็ นทางการแพทย์

1.18 สภาพทีเป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย
(Pre-existing Conditions)

เป็ นสากล และนํ ามาซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผูป้ ่วยตาม
ความจําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติ
การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรือ
อืนๆ (ถ้ามี)
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ น เมือ
เทียบกับการให้บริการทีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวช
กรรม หรือ คลินิ ก เรีย กเก็บกับ ผู้ป่ว ยทัวไปของโรงพยาบาล
หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิ กซึ งผู้เ อาประกัน ภัย
เข้ารับการรักษานัน0
หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีมีเงือนไข ดังนี0
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะ การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูร้ บั บริการ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชีท0 างการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน เวช
ปฏิบตั ปิ จั จุบนั
(3) ต้ อ งมิ ใ ช่ เ พื อความสะดวกของผู้ ร ั บ บริ ก ารหรื อ ของ
ครอบครัวผูร้ บั บริการ หรือของผูใ้ ห้บริการรักษาพยาบาล
เพียงฝา่ ยเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป้ ่วยทีเหมาะสม ตามความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยของผูร้ บั บริการนัน0 ๆ
หมายถึง โรค (รวมทัง0 โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที เกิด
ขึ0นกับผูเ้ อาประกันภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวันที ความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี0จะมีผลบังคับซึงมี
นัยสําคัญเพียงพอทีทําให้บุคคลทัวไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย
ดูแลหรือรักษา หรือทําให้แพทย์พงึ ให้การวินิจฉัย ดูแล หรือ
รักษา
สําหรับกรมธรรม์ป ระกัน ภัยรายปี หมายความถึง ภาวะทาง
การแพทย์ ทีผู้เ อาประกัน ภัย ได้เ รียกร้อ งค่ าสิน ไหมทดแทน
ระหว่างการเดินทางครัง0 ก่อน หรือภาวะทางการแพทย์ที ผู้
เอาประกัน ภัยขอรับการบํ าบัดรักษา หรือวินิ จฉัยโรคภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน ก่อนการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย โดย
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1.19 เอดส์ (AIDS)

1.20

ปี กรมธรรม์ประกันภัย

1.21

การก่อการร้าย

ให้ถอื ว่าภาวะดังกล่าวเป็ นสภาพทางการแพทย์ทเป็
ี น
อยู่
ก่อนสําหรับการเดินทางครัง0 ต่อไป
หมายถึง ภู มิ คุ้ ม กัน บกพร่ อ ง (Acquired
Immune
Deficiency
Syndrome) ซึงเกิดจากการติดเชื0อไวรัสเอดส์และให้
หมายความรวมถึ ง การติ ด เชื0อ จุ ล ชี พ ฉวยโอกาส เนื0 อ งอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือ
การ
เจ็บป่วยใดๆ ซึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus)
การติด
เชื0อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ เชื0อทีทําให้
เกิด โรคปอดบวมหรือ ปอดอักเสบ(Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชื0อ ทีทํา ให้เ กิด โรคลํ าไส้อ ักเสบหรือ เรื0อ รัง
(Organism Or Chronic Enteritis) เชื0อไวรัส (Virus) และ/หรือ
เชื0อราทีแพร่กระจายอยู่ทวไป
ั (Disseminated Fungi Infection)
เนื0องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะเนื0องอก Kaposi’s Sarcoma เนื0องอกเซล นํ0 าเหลืองที
ระบบศูน ย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืนๆ ซึงเป็ นทีรูจ้ กั ในปจั จุบนั
นี0 ว่าเป็ น อาการของภู ม ิคุ้ม กัน บกพร่อ ง(Acquired Immune
Deficiency Syndrome) หรือซึงเป็ นสาเหตุททํี าให้ คนทีเป็ น
เสี ย ชี วิต อย่ า งกระทัน หัน เจ็บ ป่ ว ย หรือ ทุ พ พลภาพ โรค
ภูมคิ มุ้ กัน บกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื0อไวรัส HIV (Human
Immuno Deficiency Virus) โรคทีทําให้เ ยือสมองเสือม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ เชื0อไวรัส
หมายถึง ระยะเวลาหนึ งปี นั บ แต่ ว นั ทีกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย มีผลบัง คับ
หรือนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
หมายถึง การกระทํ า ซึงใช้กําลัง หรือ ความรุน แรง และ/หรือ มีการข่ม ขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง
การกระทําการแทนหรือทีเกียวเนืองกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด
ซึงกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ
จุดประสงค์ทคล้
ี ายคลึงกัน รวมทัง0 เพือต้องการส่งผลให้ รัฐบาล
และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชน
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1.22

Travel Assist

หมายถึง

1.23

ยานขนส่งทัวไป

หมายถึง

1.24

สถานทีสาธารณะ

หมายถึง

1.25

ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง

ตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนกหวาดกลัว
บริษัททีให้บริการแก่ผู้เอาประกัน ภัยในขณะทีอยู่ต่างประเทศ
ในเรืองของข้อ มู ลเกียวกับ การเดิน ทาง คํ า แนะนํ า เกียวกับ
การรัก ษาพยาบาล คํา ปรึก ษาทางกฎหมาย การให้บ ริก าร
การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน การส่งศพกลับ
ประเทศ การให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยทัวไป และบริการ
อืนใดตามความคุ้ม ครองของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และเพือ
ประโยชน์ ข องผู้เ อาประกัน ภัย หากมีก ารเปลียนแปลงผู้ ใ ห้
บริการจาก Travel Assist เป็ นผูอ้ นที
ื บริษทั แต่งตัง0 ในระหว่างที
กรมธรรม์ประกันภัยนี0 มผี ลบังคับ ให้บริษทั ผู้ให้บริการทีได้รบั
การแต่งตัง0 นัน0 ใช้แทน Travel Assist ในทุกทีทีปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี0และให้มคี วามหมายตามคําจํากัดความนี0
เช่นเดียวกัน
อากาศยานทีมีปีกทีติดตัง0 ถาวร ซึงให้บริการและประกอบการ
โดยสายการบิน พาณิ ช ย์ทีจดทะเบีย นเพือบรรทุ กผู้โ ดยสาร
ทีจ่ายค่าโดยสาร ทีเดินทางตามตารางเวลา และเฮลิคอปเตอร์ที
ให้ บ ริ ก าร และประกอบการโดยสายการบิ น ที จดทะเบี ย น
เพือบรรทุกผูโ้ ดยสารทีจ่ายค่าโดยสารทีเดินทางตามตารางเวลา
ระหว่ า งท่ า อากาศยานพาณิ ช ย์ ซึงเป็ น ทียอมรับ ทัวไป หรือ
สนามบินพาณิชย์สาํ หรับเฮลิคอปเตอร์ทจดทะเบี
ี
ยนถูกต้อง
สถานทีใดทีสาธารณชนเข้าถึงได้ เช่ น (แต่ ไ ม่ จํา กัดเฉพาะ)
ท่ า อากาศยาน ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร ห้ อ งโถงของโรงแรม
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ ฟ สถานทีฝึ ก ตี ก อล์ ฟ
อาคารสาธารณะ และสถานทีต่างๆ ทีคล้ายกัน
รูปแบบการขนส่ง ทีให้บริการเป็ น ประจําตามตารางเวลาและ
ดํา เนิ น การโดยบริษัท ขนส่ ง ทีมีใ บอนุ ญ าต และมุ่ ง หมายให้
สาธารณชนในท้อ งถินใช้เ ป็ น เครืองมือ ในการเดิน ทางและ
ทีประเทศนั น0 ยอมรับ (เช่ น หมายถึง รถโดยสารประจํ า ทาง
เรือ ข้ามฟาก ยานเหนื อ นํ0 า (hovercraft) เรือ ไฮโดรฟอยล์
เรือ รถไฟ รถราง หรือรถไฟใต้ดนิ ) แต่ ยกเว้นการขนส่ง ทุก
รูปแบบทีเช่าเหมาลํา หรือจัดให้เป็ นส่วนหนึงของ
การ
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1.26
1.27

ทัศนาจร แม้เมือเป็ นบริการทีจัดขึ0นเป็ นประจําตามตารางเวลา
กรมธรรม์ประกัน ภัยนี0 ถือ ว่ายานขนส่งทัวไปเป็ นยานพาหนะ
สาธารณะ
การเดินทางภายในประเทศ หมายถึง การเดิ น ทางภายในอาณาเขตประเทศถิ นฐานของ ผู้ เ อา
ประกันภัย ตามทีแจ้งไว้กบั บริษทั ประกันภัย
การเดินทางในต่างประเทศ หมายถึง การเดิน ทางออกนอกอาณาเขตประเทศถิ นฐานของ ผู้เ อา
ประกันภัย

หมวดที 2 เงือนไขทัวไป และข้อกําหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกัน ภัยนี' เ กิดขึ'น จากการทีบริษัทเชือถือข้อ แถลงของผู้เ อาประกัน ภัย ในใบคําขอเอาประกัน ภัย
และข้อแถลงเพิมเติม (ถ้ามี) ทีผู้เอาประกันภัยลงลายมือชือให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัย บริษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี'ไว้ให้
ในกรณี ทีผู้เ อาประกัน ภัยรู้อ ยู่แล้ว แต่ แถลงข้อ ความอัน เป็ น เท็จในข้อ แถลงตามวรรคหนึ ง หรือ รู้อ ยู่แ ล้ว
ในข้อความจริงใดแต่ปกปิ ดข้อความจริงนัน' ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบ ซึงหากบริษทั ทราบข้อความจริงนัน' ๆ อาจจะ
ได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี'ยประกัน ภัยสูงขึ'น หรือบอกปดั ไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี' จะตกเป็ น
โมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษัท จะไม่ ป ฏิเ สธความรับ ผิดโดยอาศัยข้อ แถลงนอกเหนื อจากทีผู้เ อาประกัน ภัยได้แถลงไว้ใ นเอกสาร
ตามวรรคหนึง
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลียนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกัน ภัย นี' รวมทัง' ข้อ ตกลงคุ้ม ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกัน เป็ น สัญ ญาประกัน ภัย
การเปลียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทและได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี' หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง' ของผูเ้ อาประกันภัยซึงเริมต้นและสิน' สุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
2.3.1 ในกรณีทเป็
ี นความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single Trip) ความคุม้ ครองเริมต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและดําเนินต่อเนืองกันไปจนกระทังผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยู่อาศัย
ภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวันสิน' สุดระยะเวลาประกันภัย
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน' ก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี')
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2.3.2 ในกรณีทเป็
ี นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพือคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง' โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง' เช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง' สูงสุดไม่เกิน 120 วัน หากผู้
เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจําเป็ นต้องรับการรักษา
อย่างต่อเนื องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี' จะขยายความคุม้ ครองไปจนกระทังผู้เอาประกัน ภัยออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง
ผู้เ อาประกัน ภัย ผู้ร บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุ คคลดัง กล่ าวแล้วแต่ กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึง
ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทมีี การเสียชีวติ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสจู น์
ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
2.5 การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความสูญเสียหรือความเสียหาย
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ การรักษาพยาบาลทีเกิดขึน' ในประเทศไทย
การรักษาพยาบาลทีเกิดขึน' ในต่างประเทศสําหรับการป่วยทีเกียวข้องกับการตัง' ครรภ์ การรักษาพยาบาลทีเกิดขึน' ใน
ต่างประเทศสําหรับการรักษาโดยแพทย์จนี แผนโบราณ การรักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั เิ หตุ
การเรียกร้องผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันทีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.1.2 ใบรายงานแพทย์ทระบุ
ี อาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
2.5.1.3 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
2.5.1.4 สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จ
ทีรับรองยอดเงินทีจ่ายไปเพือให้ผเู้ อาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนทีขาดจากผูร้ บั ประกันภัยรายอืน แต่หากผูเ้ อาประกันภัย
ได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอืนใด หรือจากการประกันภัยอืนมาแล้วให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสําเนา
ใบเสร็จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่ วยงานอืนเพือเรียกร้องส่วนทีขาดจากบริษทั
2.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน' เชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแพทย์ลงความเห็น
ว่าทุพพลภาพถาวรสิน' เชิงหรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.2.2 ใบรายงานแพทย์ทยืี นยันการทุพพลภาพถาวรสิน' เชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
2.5.2.3หนั ง สือ ยื น ยัน การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ากสายการบิ น พาณิ ช ย์ (กรณี ทุ พ พลภาพถาวรสิ' น เชิ ง
หรือการสูญเสียอวัยวะเนืองมาจากอุบตั เิ หตุขณะโดยสารอยูใ่ นสายการบินพาณิชย์)
Policy Wording TG International – Individual_ 06/15

Travel Guard Global Travel Insurance
เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
2.5.2.4 สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.3 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนืองจากเสียชีวติ
ผูร้ บั ประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผูเ้ อาประกันภัย
เสียชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ประโยชน์
2.5.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.3.2 ใบมรณบัตร
2.5.3.3 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.5.3.4 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
2.5.3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.3.6 สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
2.5.3.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
2.5.3.8 หนังสือยืนยันการเกิดอุบตั เิ หตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีการเสียชีวติ เนืองมาจากอุบตั เิ หตุ
ขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย์)
2.5.4 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเคลือนย้ายเพือรับการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน
2.5.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.4.2 ให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องรีบแจ้งบริษทั หรือ Travel Assist ทราบโดยไม่ชกั ช้า
2.5.4.3 ในกรณีผเู้ อาประกันภัยบาดเจ็บในถินทุรกันดาร ผูเ้ อาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ทอ้ งถินเพือทํา
การรักษาพยาบาลเบื'องต้น (First Aid) หลังจากนัน' ทาง Travel Assist จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาวิธใี นการเคลือนย้ายและ
ประสานงานกับแพทย์สาํ หรับการรักษาในขัน' ต่อไป
2.5.5 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการส่งศพกลับประเทศ
ผูร้ บั ประโยชน์หรือญาติหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องรีบแจ้ง Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชกั ช้า หลังจากนัน' ทาง
Travel Assist จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาวิธที ดีี ทสุี ดในการส่งศพกลับภูมลิ าํ เนา
2.5.5.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.5.2 ผูร้ บั ประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้ กียวข้องรวบรวมเอกสารทีจําเป็ นในข้อ 2.5.3 ให้ครบถ้วนส่งบริษทั
ภายใน 30 วัน นับตัง' แต่วนั ทีเสียชีวติ
2.5.6 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายในการจัดพิธศี พ
2.5.6.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.6.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
2.5.6.3 ใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกันกัย
2.5.6.4 ประวัตกิ ารรักษาของผูเ้ อาประกันภัย

Policy Wording TG International – Individual_ 06/15

Travel Guard Global Travel Insurance
เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
2.5.6.5 สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.7 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายในการเดินทางเพือช่วยจัดการพิธศี พ
ผูร้ บั ประโยชน์หรือญาติหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องติดต่อ Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ชกั ช้าและต้องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั
2.5.7.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.7.2 ใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกันกัย
2.5.7.3 สําเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเดินทางไปช่วยจัดการพิธศี พ
2.5.7.4 สําเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีระบุถงึ การเดินทางไปช่วยจัดการพิธศี พ
2.5.7.5 ใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าทีพักและอาหารทีเกิดขึน' จริงของสมาชิกครอบครัวทีเดินทางไปช่วย
จัดการพิธศี พ
2.5.8 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายในการเดินทางเพือเยียมผูป้ ว่ ยทีโรงพยาบาล
ผู้รบั ประโยชน์ หรือญาติหรือ ผู้ทีเกียวข้อ งติดต่ อ Travel Assist ให้ทราบโดยไม่ ช กั ช้าและต้อ งส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั
2.5.8.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.8.2 รายงานแพทย์ผทู้ าํ การรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.8.3 จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลทีผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มสี มาชิกของครอบครัว
ของผูเ้ อาประกันภัยดูแลอยู่ในขณะทีต้องเข้ารับการรักษา
2.5.8.4 สําเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเดินทางไปเยียมผูเ้ อาประกันภัย
2.5.8.5 สําเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีระบุถงึ การเดินทางไปเยียมผูเ้ อาประกันภัย
2.5.8.6 ใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าทีพักและอาหารทีเกิดขึน' จริงของสมาชิกของครอบครัวทีเดินทางไป
เยียมผูเ้ อาประกันภัย
2.5.9 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่วยใน
2.5.9.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.9.2 รายงานแพทย์ผทู้ าํ การรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.10 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งผูเ้ ยาว์กลับประเทศภูมลิ าํ เนา
2.5.10.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.10.2 รายงานแพทย์ผทู้ าํ การรักษาของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.10.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ กรณีบตั รยังไม่มบี ตั รประชาชนให้ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร
2.5.10.4 กําหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของผูเ้ อาประกันภัยและบุตร
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2.5.10.5 สําเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
2.5.10.6 สําเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีระบุถงึ การเดินทางไปรับผูเ้ ยาว์
2.5.10.7 ใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าทีพักและอาหารทีเกิดขึน' จริงของสมาชิกของครอบครัวทีเดินทาง
ไปรับผูเ้ ยาว์
2.5.11 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การประกันสินเชือบัตรเครดิต
2.5.11.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.11.2 ใบแสดงรายการการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผูเ้ อาประกันภัย
2.5.12 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการบอกเลิกการเดินทาง
2.5.12.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.12.2 หนังสือจากบริษทั ทัวร์ หรือสายการบินระบุจาํ นวนเงินทีเก็บ
2.5.12.3 ในกรณีทต้ี องยกเลิกการเดินทางเนืองจากผูเ้ อาประกันภัยประสบอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วย
หรือเนืองจากการประสบอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วยของคูส่ มรส บิดา-มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี น้อง บุตรของผูเ้ อา
ประกันภัย บิดา-มารดาของคูส่ มรสให้นําใบรับรองแพทย์มาด้วย
2.5.12.4 สําเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรือญาติ)
2.5.13 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการลดจํานวนวันเดินทาง
2.5.13.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.13.2 สําเนาตั _วเครืองบินล่าสุดทีซื'อ พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.5.13.3 ใบรับรองแพทย์ ในกรณีทต้ี องลดจํานวนวันเดินทางเนืองจากผูเ้ อาประกันภัยประสบ
อุบตั เิ หตุหรือการเจ็บปว่ ย หรือเนืองจากการประสบอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วยกะทันหันของ คูส่ มรส บิดา-มารดา ปู่ ย่า
ตา ยาย พี น้อง บุตรของผูเ้ อาประกันภัย บิดา-มารดาของคูส่ มรส
2.5.13.4 สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรือญาติ)
2.5.14 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการล่าช้าของเทียวบิน
2.5.14.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.14.2 ตั _วเครืองบินและ BOARDING PASS ทัง' หมดทีมี
2.5.14.3 จดหมายแจ้งจากผูท้ มีี อาํ นาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเทียวนัน'
2.5.14.4 จดหมายแจ้งจากสายการบินพาณิชย์นนั ' ๆ ระบุวา่ เกิดการล่าช้าจริง
2.5.15 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ
ส่วนตัว
2.5.15.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
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2.5.15.2 จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึน' จากฝา่ ยบริหารโรงแรมหรือ
ฝา่ ยบริหารของบริษทั ผูข้ นส่ง กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนัน' อยูใ่ นความควมคุมของพนักงานโรงแรมหรือ
บริษทั ผูข้ นส่ง
2.5.15.3 รายการและราคาของทีสูญเสียหรือเสียหาย หากของทีสูญเสียหรือเสียหายนัน' เเป็ นของที
ถูกซื'อมาไม่เกิน 3 เดือน จะต้องมีใบเสร็จรับเงินของๆ ชิน' นัน' ๆ มาแสดง
2.5.15.4 ใบบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจท้องถิน กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจาก
การขูเ่ ข็ญหรือบังคับในลักษณะรุนแรง
2.5.16 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
2.5.16.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.16.2 ใบเสร็จรับเงินสําหรับการซื'อเสือ' ผ้าหรือเครืองใช้ทจํี าเป็ น
2.5.16.3 จดหมายรับรองจากสายการบิน
2.5.17 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.5.17.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
2.5.17.2 ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน กรณีทาํ ให้ผอู้ นประสบอุ
ื
บตั เิ หตุ
2.5.17.3 ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยันจากทางร้านค้าในกรณี
ทีจําเป็ นต้องซื'อของชิน' นัน' ๆ เนืองจากทําให้ของชิน' นัน' เสียหาย
2.6 การตรวจทางการแพทย์
บริษัทมีสิทธิต รวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิ จฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าทีจําเป็ นกับ
การประกันภัยนี' และมีสทิ ธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีทมีี เหตุจําเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั
2.7 การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
บริษั ท จะจ่ า ยค่า สิน ไหมทดแทนภายใน ij วัน นั บ แต่ ว นั ทีบริษ ัท ได้ร บั หลักฐานแสดงการสู ญ เสีย หรือ
ความเสียหายทีครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนสําหรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์
ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือให้บริษ ัท
ชดใช้ต ามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที
กําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ นแต่ทงั ' นี'จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีบริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริษทั จะรับผิดชอบชดใช้
ดอกเบีย' ให้อกี ในอัตราร้อยละ ij ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่าย ทัง' นี'นับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
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หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึน' ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย
บริษั ท จะจ่ า ยผลประโยชน์ โ ดยใช้ อัต ราแลกเปลี ยนเงิน ตราต่ า งประเทศในวัน ที ทีระบุ ไ ว้ ใ นใบเสร็จ รับ เงิน ค่ า
รักษาพยาบาล
2.8 การชําระเบียE ประกันภัยและการคืนเบียE ประกันภัย
2.8.1 ผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระเบี'ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุม้ ครองจะเริมต้น
2.8.2 ในกรณีทเป็
ี นความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single Trip) ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี'ได้ภายหลังจากทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
2.8.3 ในกรณีทเป็
ี นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้ อาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถใช้สทิ ธิ
ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขทีระบุไว้ ดังนี'
2.8.3.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 15 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยู่ครัง' สุดท้ายทีแจ้งให้บริษทั ทราบ ในกรณีน'ีบริษทั
จะคืนเบี'ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี'ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ได้ใช้
บังคับแล้วออกตามส่วน
2.8.3.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภัยฉบับนี' ได้ โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ น
หนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบี'ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี'ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบีย' ประกันภัยระยะสัน' ตามตารางทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี'
ตารางอัตราเบียE ประกันภัยระยะสันE
ระยะเวลาประกันภัย
ร้อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบี'ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
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11
12

95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขในข้อนี' ไม่วา่ จะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิก
ทัง' ฉบับเท่านัน' ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึงส่วนใดระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยได้
2.9 การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมีี ขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน' โดยวิธกี าร
อนุ ญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีข' าดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุ ญาโตตุลาการ
2.10 เงือนไขบังคับก่อน
บริษทั อาจจะไม่รบั ผิดชอบชดใช้คา่ สินไหมสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี' เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัย
ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงือนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที 3 ข้อยกเว้นทัวไป
การประกัน ภัยนี' ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บ ป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ
สืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกิดขึน' ในเวลาดังต่อไปนี'
3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
3.2 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะ
ได้มกี ารประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆซึงจะเป็ นเหตุให้ม ี
การประกาศหรือคงไว้ซงกฎอั
ึ
ยการศึก
3.3 การก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และ/ หรือ อาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธใดๆ
3.4 การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ' เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
อันเนืองมาจากการเผาไหม้ของเชื'อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซงดํ
ึ าเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง
3.5 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืนใดทีอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
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3.l ขณะทีเกิดขึน' ณ ประเทศหรืออาณาเขตทียกเว้นความคุม้ ครองตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
3.7 การกระทําโดยเจตนาทีผิดกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่ วง การทําลายโดย
ศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้ าทีอืนๆ การฝ่าฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของ ผูเ้ อาประกันภัยทีจะ
ดําเนินการป้องกันตามสมควรเพือหลีกเลียงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากได้รบั
การเตือนผ่านหรือโดยสือมวลชนทัวไปเกียวกับเจตนาจะนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง
3.8 เมือผูเ้ อาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพทีเหมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคําแนะนํ าของแพทย์
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้รกั ษาโรค
3.9 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต หรือโรคในระบบเส้นประสาท
3.1m ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด
หมวดที 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ เงือนไขทัวไป ข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบีย' ประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองเฉพาะ
ความคุม้ ครองทีระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี'
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TA1
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
คํานิ ยาม
แพทย์แผนไทยโบราณ หมายถึง แพทย์ไทยแผนโบราณทีได้รบั ใบอนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรค
โดยสมุ น ไพรไทย ซึ งแพทย์ ไ ทยแผนโบราณดัง กล่ า วจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ เ อา
ประกันภัย หุน้ ส่วนธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือ
เป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์แผนจีนโบราณ หมายถึง แพทย์ทได้
ี รบั ใบอนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร โดย
การฝงั เข็ม และการจัดกระดูก แพทย์จนี แผนโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นผู้เอา
ประกันภัย หุน้ ส่วนธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือ
เป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องในทางใดกับผูเ้ อาประกันภัย
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กําหนดของเงือนไขผลประโยชน์ ความคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกัน ภัย หากผู้เ อาประกัน ภัยได้รบั การบาดเจ็บจากอุ บตั ิเ หตุ หรือการเจ็บ ป่วยทีเกิดขึ'น อย่า งกะทัน หัน และไม่
สามารถคาดการณ์ได้ซึงเกิดขึน' ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รบั การรักษาพยาบาลไม่ว่าจะ
ในฐานะผู้ป่ว ยในหรือผู้ป่ วยนอก บริษัทจะจ่ า ยค่ าชดเชยสําหรับ ค่าใช้จ่า ยทีจํ าเป็ นและสมควรซึ งเกิดขึ'น จากการ
รักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจํานวนเงินทีต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยคืนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณีการบาดเจ็บเนืองจากประสบอุบตั เิ หตุในต่างประเทศ และจําเป็ นต้องรักษาโดยแพทย์แผนไทยโบราณ
หรือ แพทย์แผนจีนโบราณ ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก บริษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีผูเ้ อาประกันภัยได้ใช้จ่ายไป
จริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อคนต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง'
ค่าใช้จ่ายทีคุม้ ครอง มีดงั ต่อไปนี'
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จา่ ยในการแยก
จัดเตรียม และวิเคราะห์เพือการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และพยาธิวทิ ยา
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธพี เิ ศษอืนๆ รวมถึงค่าแพทย์อา่ นผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือ
ให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครืองมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด วัสดุสน'ิ เปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1)
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ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างทีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ ว่ ยใน
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สําหรับการเคลือนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจําเป็ นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจําเป็ นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้องพักผูป้ ่วยหนัก หรือห้องผูป้ ว่ ยเดียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารทีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมจัดให้สาํ หรับผูป้ ่วย และค่าการพยาบาลประจําวัน
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึงหรือทัง' หมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอืนใดบริษทั จะ
ชดใช้คา่ รักษาพยาบาลเฉพาะจํานวนทีเกินกว่าจํานวนทีเบิกคืนได้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ TA1)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี'
1. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็ นมาตัง' แต่กาํ เนิด
3. การรักษาตัวเพือพักผ่อนหรือเพืออนามัย การนวดเพือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟื' น การตรวจสุขภาพ
ค่าตรวจรักษาใดทีมิได้เกียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ย
4. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกียวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง
พันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใด ๆ ทีเกียวกับการตัง' ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
s. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภัณฑ์ t) ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค'าํ ยัน แว่นตา เครืองช่วยให้ได้ยนิ
(Hearing Aid) เครืองช่วยการพูด (Speech Device) เครืองกระตุน้ หัวใจทุกชนิด เก้าอีร' ถเข็น เป็ นต้น
x. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟนั การจัดฟนั การครอบฟนั การขูดหินปูน การอุดฟนั หรือการใส่ฟนั ปลอม หรือ
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาอันจําเป็ นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนั เนืองมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ
y. การบริการหรือการผ่าตัดเกียวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกิดขึน' เพือหวังผลกําไรจากกรมธรรม์
ประกันภัย
1m. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ
การรักษาเพือแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการ
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ผ่าตัดตกแต่งทีจําเป็ นต้องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิดอุบตั เิ หตุ เพือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทํางานได้อย่าง
เดิม
1i. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ทเป็
ี นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส หรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
1t. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ทาํ ร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รบั บาดเจ็บ
1{. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ต
สกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึ'นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครืองร่อน
1|. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่ นยัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
1j. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะที
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
16. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' จากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นัน' ในกรณีทมีี การตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตัง' แต่ ijm มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน'ึ ไป
17. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึน' หรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูใ่ น
อากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิชย์
18. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขับขี หรือปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นพนักงานประจํา
อากาศยานใดๆ
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TA2
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลทีเกิ ดขึEนในประเทศไทย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองถึงค่ารักษาพยาบาลทีจําเป็ นต้องจ่ายเพือเป็ นค่าบําบัดรักษาหรือการติดตาม
อาการในประเทศไทย สําหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทีผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ขณะทีอยู่ในต่างประเทศ โดยจํากัด
ระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาลดังนี'
1. กรณี ผู้เ อาประกัน ภัย ไม่ เ คยรับ การรักษาพยาบาลสําหรับ การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่ วยดัง กล่ าว
ในต่างประเทศมาก่อน ผูเ้ อาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที
เดินทางกลับถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนืองเช่นว่านัน' ต้องไม่เกินยีสิบเอ็ด (21) วันนับจากวันทีได้รบั
การรักษาพยาบาลเป็ นครัง' แรกในประเทศไทย ทัง' นี'บริษทั จะชดใช้เงินแก่ผเู้ อาประกันภัยตามจํานวนเงินทีจ่ายจริง
สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. กรณีทีผู้เอาประกัน ภัยได้รบั การรักษาพยาบาลตัง' แต่อยู่ในต่างประเทศ ผู้เอาประกัน ภัยมีกําหนดเวลา
ไม่เกินยีสิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ทีจะรับการรักษาพยาบาลต่อเนืองในประเทศไทย
หรือภายในกําหนดเวลาทีระบุในแผนประกันภัยทีเลือก แล้วแต่กรณีใดเกิดขึน' ก่อน
ทัง' นี'บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยสําหรับค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควรซึงเกิดขึน' จากการรักษาพยาบาลตามความ
จําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจํานวนเงินทีต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
ตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึง หรือทัง' หมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอืนใด บริษทั
จะชดใช้คา่ รักษาพยาบาลเฉพาะจํานวนทีเกินกว่าจํานวนทีเบิกคืนได้ แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั จะชดใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน' ในประเทศไทย (ถ้ามี)
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลทีเกิดขึน' ในประเทศไทย TA2)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี'
1. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็ นมาตัง' แต่กาํ เนิด
3. การรักษาตัวเพือพักผ่อนหรือเพืออนามัย การนวดเพือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟื' น การตรวจสุขภาพ
ค่าตรวจรักษาใดทีมิได้เกียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ย
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4. การรักษาโรคหรือภาวะทีเกียวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง
พันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใด ๆ ทีเกียวกับการตัง' ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลทีไม่ได้เ ป็ น การรักษาแผนป จั จุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative
Medicine) ได้แก่ การฝงั เข็ม ธรรมชาติบาํ บัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด และการจัดกระดูก (Chiropractic)
8. กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เทียมทุกชนิด (เวชภัฑป์ ระเภท t) ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค'าํ ยัน แว่นตา เครืองช่วยให้
ได้ยนิ (Hearing Aid) เครืองช่วยการพูด (Speech Device) เครืองกระตุน้ หัวใจทุกชนิด เก้าอีร' ถเข็น เป็ นต้น
9. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟนั การจัดฟนั การครอบฟนั การขูดหินปูน การอุดฟนั หรือการใส่ฟนั ปลอม หรือ
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาอันจําเป็ นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนั เนืองมาจากการรักษาฟนั จากอุบตั เิ หตุ
10. การบริการหรือการผ่าตัดทีไม่จาํ เป็ นหรือเพือการฉ้อโกง
11. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ
การรักษาเพือแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัดตกแต่ง
ทีจําเป็ นต้องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิดอุบตั เิ หตุ เพือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทํางานได้อย่างเดิม
12. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ทเป็
ี นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส หรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
13. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ทําร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รบั บาดเจ็บ
14. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุ ชนิด รวมถึง
เจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึน' หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครืองร่อน
15. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่ นยัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
16. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะที
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
17. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' จากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นัน' ในกรณีทมีี การตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตัง' แต่ ijm มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน'ึ ไป
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18. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึน' หรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้
จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิชย์
19. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขับขี หรือปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
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TA6
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิE นเชิ งเนื องจากอุบตั ิ เหตุ
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'คมุ้ ครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั เิ หตุและทําให้ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน' เชิงภายใน 180 วันนับ
แต่ วนั ทีเกิดอุบตั ิเ หตุ หรือ การบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผู้เอาประกัน ภัย ต้อ งรักษาตัวติดต่ อกัน ในฐานะผู้ป่วยในใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนัน' เมือใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้ดงั นี'
1.
2.

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวติ
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับ การตกเป็ น บุ คคลทุ พ พลภาพถาวรสิ'น เชิงและการทุพ พล
ภาพถาวรสิน' เชิงนัน' ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่
วันทีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือมีขอ้ บ่งชีท' างการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อา
ประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน' เชิง
3. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตัง' แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า หรือ
สายตาสองข้าง
4. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึงข้าง
6. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูและการสูญเสีย
สมรรถภาพของการพูด
75% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหู 2 ข้าง
7. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึงข้าง
10. 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหู 1 ข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมสินไหมทดแทนตามข้อนี'เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน' ตลอดระยะเวลา
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ประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึน' ตามข้อตกลงคุม้ ครองนี'รวมกันไม่เกินจํานวนเงินดังระบุ
ไว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หากบริษ ัท จ่ ายค่า สิน ไหมทดแทนตามข้อ ตกลงคุ้ม ครองนี' ย งั ไม่เ ต็ม จํานวนเงิน
เอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ'นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที
เหลืออยู่เท่านัน'
การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง การถู ก ตัด ออกจากร่ า งกายตัง' แต่ ข้อ มือ หรือ ข้อ เท้ า และให้ห มายรวมถึ ง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดัง กล่าวข้างต้นโดยสิ'น เชิง
และมีขอ้ บ่งชีท' างการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
การสู ญ เสี ย สมรรถภาพ หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการได้ยนิ อย่างถาวร
ของการได้ยนิ
การสู ญ เสี ย สมรรถภาพ หมายถึง การสูญเสียความสามารถในการเปล่งเสียงสามในสีประเภททีประกอบกันเป็ น
ของการพูด
การพูด คือเสียงทางริมฝี ปาก เสียงจากโพรงปาก เสียงจากลิ'น และเสียงจาก
เพดานปาก หรือการสูญเสียเส้นเสียงอย่างถาวรสิน' เชิง หรือความเสียหายของ
ศูนย์ประสาทควบคุมการพูด อันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถพูดได้
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิน' เชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆ ในอาชีพ ประจํา
และอาชีพอืนๆ ได้โดยสิน' เชิงตลอดไป
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิน' เชิงเนืองจากอุบตั เิ หตุ TA6)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือ
สืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกิดขึน' ในเวลา ดังต่อไปนี'
1. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' จากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส~ ุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นัน' ในกรณีทมีี การตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตัง' แต่ ijm มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน'ึ ไป
2. การได้รบั เชื'อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื'อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ' า ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รบั
มาจากอุบตั เิ หตุ
3. การรักษาใด ๆ ทีเกียวกับการตัง' ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
4. ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุ ชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต
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ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึน' หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน
5. ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึ'นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิชย์
6. ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขับขี หรือปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
7. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่ นยัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะทีถูกจับกุมหรือหลบหนี การจับกุม
9. ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเป็ น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือ
ปราบปราม
10. ขณะทีเกิดขึน' บริเวณแท่นขุดเจาะนํ'ามัน หรือเหมืองใต้ดนิ
11. ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยลงมือทํางานดังต่อไปนี' ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี
ช่ า งตกแต่ ง หรือ ช่ า งก่ อ สร้า ง หรือ งานทีเกียวกับ การติด ตัง' งานประกอบ บํ า รุ ง รัก ษา หรือ ซ่ อ มแซมเครืองจัก ร
เครืองใช้ไฟฟ้า หรือเครืองจักรไฮโดรลิก หรือทํางานในสถานทีมีความเสียงสูงหรืองานใช้แรงงานอืนๆ ทัง' นี'ไม่รวมถึง
งานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการหรืองานประกอบอาหาร
12. ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยขับขีรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุ ญาตขับขีทีถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ
นัน' ๆ
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TA7
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นหรือการเคลือนย้ายกลับประเทศภูมิลาํ เนา
คําจํากัดความ
ประเทศภูมลิ าํ เนา

หมายถึง ประเทศใดๆ ทีผูเ้ อาประกันภัยได้รบั สิทธิจากรัฐบาลนัน' ให้เป็ นพลเมืองหรือประเทศ
ทีอยู่อาศัยถาวรของผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์เมือ ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่าง
การเดินทางในต่างประเทศ และจําเป็ นต้องเคลือนย้ายผูเ้ อาประกันภัยด้วยวิธที เหมาะสมกั
ี
บความจําเป็ นตามความเห็น
หรือคําแนะนํ าของ Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี าํ นาจของ Travel Assist เพือให้การรักษาทางการแพทย์ทเหมาะสม
ี
หรือเพือนํ าผูเ้ อาประกันภัย กลับสู่ประเทศภูมลิ ําเนา บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลือนย้ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่
Travel Assist
วิธขี องการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉินนี' Travel Assist หรือตัวแทนผู้มอี ํานาจของ Travel
Assist จะตัดสินใจและกําหนดเกียวกับวิธกี าร รูปแบบของการเคลือนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึงอาจรวมถึงค่า
ยานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธกี ารขนส่งอย่างอืนทีเหมาะสม และอยู่บน
พืน' ฐานของ การรักษาพยาบาลทีจําเป็ น
ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายทีกําหนดนี'เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการซึงกําหนด และ/หรือจัดเตรียมการโดย
Travel Assist สําหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทเกิ
ี ดขึน' ตามความจําเป็ น
ซึงเป็ นผลจากการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉินของผูเ้ อาประกันภัยตามทีได้ระบุไว้ในทีนี'
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉินหรือการ
เคลือนย้ายกลับประเทศภูมลิ ําเนา TA7)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลือนย้ายกลับประเทศ อันเกิดจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี'
1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทัง' ปวงทีผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งรับผิดชอบทีจะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีรวมอยู่
ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว
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2. ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการบริการใดๆ ทีไม่ได้รบั การอนุ มตั ิและจัดการโดย Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ ี
อํานาจของ Travel Assist เว้นแต่ว่าผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ ่วมเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งต่อ Travel
Assist และมีเ หตุ ผลอัน สมควรสําหรับค่ าใช้จ่ ายเกิน สมควรทีเกิดขึ'น และไม่ สามารถควบคุม ได้ใ นระหว่ างการ
รักษาพยาบาลฉุ กเฉินในทีใดทีหนึ ง ในกรณีน'ี บริษัทสงวนสิทธิในการชดใช้เงินทีผู้เอาประกันภัยได้สาํ รองจ่ายไปก่อน
เฉพาะในส่วนค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน' สําหรับการบริการทัง' หลายเหล่านัน' เป็ นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ในสภาวะการณ์
เช่นนัน' ที Travel Assist กําหนด และมีจํานวนเงินสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
3. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของเชื'อไวรัส HIV และโรคอืนๆ ทีสัมพันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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TA8
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลาํ เนา
คําจํากัดความ
ประเทศภูมลิ าํ เนา

หมายถึง ประเทศใด ๆ ทีผูเ้ อาประกันภัยได้รบั สิทธิจากรัฐบาลนัน' ให้เป็ นพลเมืองหรือประเทศ
ทีอยู่อาศัยถาวรของผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองเมือผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
ทีเกิดขึน' ในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และทําให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ ภายใน 30 วันนับจากวันทีเกิดการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน' Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี าํ นาจของ Travel Assist จะดําเนินการจัดเตรียมการนํ าศพ
หรืออัฐขิ องผูเ้ อาประกันภัยกลับสูป่ ระเทศภูมลิ ําเนา โดยบริษทั จะจ่ายค่าใช่จ่ายทีเกิดขึน' สําหรับการส่งศพหรืออัฐิกลับ
ประเทศภูมลิ ําเนาโดยตรงให้แก่ Travel Assist ตามจํานวนเงินทีต้องจ่ายจริง ทัง' นี'ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพผูเ้ อาประกันภัยทีได้มกี ารสํารองจ่ายไปก่อน บริษทั จะชดใช้คนื ให้แก่กองมรดกของ
ผู้เ อาประกัน ภัย ตามจํานวนค่าใช้จ่า ยทีเกิด ขึ'น จริง สํา หรับ การบริการต่ างๆ และการเตรีย มการของผู้จัด การศพ
(สัปเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในลักษณะเดียวกันทีได้ดาํ เนินการไปแล้ว
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ ําเนา
TA8)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ ําเนา อันเกิด
จากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี'
1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทัง' ปวงทีบุคคลอืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูเ้ อาประกันภัย หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซึงบุคคลผูจ้ ดั การเดินทาง หรือบริษทั ผูข้ นส่งต้องรับผิดชอบ
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพือการขนส่งศพของผูเ้ อาประกันภัยซึงไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ และจัดเตรียมการโดย
Travel Assist
3. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของเชื'อไวรัส HIV และโรคอืนๆ ทีสัมพันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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TA11
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางเพือเยียมผู้ป่วยทีโรงพยาบาล
คํานิ ยาม
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยและบิดา
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวดของคูส่ มรส
บรรลุนิตภิ าวะ
หมายถึง การมีอายุครบยีสิบ (20) ปี บริบรู ณ์
ความคุ้มครอง
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ ่วยใน
ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกินห้า (5) วัน และอาการของผูเ้ อาประกันภัยทําให้ไม่สามารถเคลือนย้ายกลับได้ และ
ไม่มสี มาชิกของครอบครัวทีบรรลุนิตภิ าวะอยูก่ บั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทาง
โดยเครืองบินชัน' ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน' หนึงหรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน' จริงรวมทัง' จ่าย
ค่าทีพักและค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท ให้แก่สมาชิกของครอบครัวหรือเพือนของผูเ้ อาประกันภัย สูงสุด 2 คน
ทัง' นี'สงู สุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพือให้สมาชิกของครอบครัว
หรือเพือนของผูเ้ อาประกันภัยไปเยียมผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ
Travel Assist หรือผูแ้ ทนผูม้ อี าํ นาจของ Travel Assist จะเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดหาตั _วเครืองบินไป-กลับ
ชัน' ประหยัด ตั _วรถไฟชัน' หนึงหรือตั _วเรือโดยสาร สําหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยหรือเพือนจํานวน
สูงสุดไม่เกิน 2 คน ในการเดินทางไปเยียมไข้และ Travel Assist จะชดเชยค่าใช้จ่ายทีจ่ายไปจริงสําหรับการต้องอยู่
เพือการเยียมไข้น'ีจนกว่าเอาประกันภัยจะได้รบั การรับรองโดยแพทย์วา่ สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่ทงั ' นี'ไม่
เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทัง' นี' หากสมาชิกของครอบครัว หรือ
เพือนของผูเ้ อาประกันภัยทีจะเดินทางไปเยียมไข้ผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางทีเกิดขึน' จะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศไทย
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี' ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึงสามารถเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายในการเดินทางเพือช่วยจัดการพิธศี พหรือผลประโยชน์ คา่ ใช้จ่ายในการ
เดินทางเพือเยียมผูป้ ่วยทีโรงพยาบาล (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึงเท่านัน' ไม่สามารถ
เรียกร้องทัง' สองข้อตกลงคุม้ ครองพร้อมกันได้
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TA12
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี' ให้ความคุม้ ครองกรณีผเู้ อาประกันภัยจําเป็ นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรม ในฐานะผูป้ ่วยในในต่างประเทศอันเนืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วยทีเกิดขึน' ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็ นจํานวน 3,000
บาทต่อวันนับตัง' แต่วนั แรกทีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน
และในกรณีผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเข้ารับการรักษาต่อในประเทศไทย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวต่อใน
โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่ ว ยในและบริษัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ช ดเชยรายวัน ให้แ ก่
ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวน 1,000 บาทต่อวันโดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลังระยะเวลาทีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
แล้ว
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ
ผูป้ ่วยใน TA12)
การประกัน ภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุ้ม ครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี'
1. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเป็ นมาตัง' แต่กาํ เนิด
3. การรักษาตัวเพือพักผ่อนหรือเพืออนามัย การพักฟื' น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดทีมิได้เกียวข้องกับ
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
4. การรักษาโรคทางพันธุกรรมทุกชนิด
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใด ๆ ทีเกียวกับการตัง' ครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลในประเทศไทยทีไม่ได้เป็ นการรักษาแผนปจั จุบนั รวมถึง การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก
(Alternative Medicine) ได้แก่ การฝ งั เข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด และการจัดกระดูก
(Chiropractic)
8. การบริการหรือการผ่าตัดทีไม่จาํ เป็ น
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9. การรักษาเพือความสวยงาม ได้แก่ ลดความอ้วน หรือการรักษาเพือแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การ
ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัดตกแต่งทีจําเป็ นต้องกระทําอันเป็ นผลจากการเกิด
อุบตั เิ หตุเพือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทํางานได้อย่างเดิม
10. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุ ชนิด รวมถึง
เจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึน' หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครืองร่อน
11. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' จากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นัน' ในกรณีทมีี การตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตัง' แต่ ijm มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน'ึ ไป
12. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึน' หรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้
จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิชย์
13. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' ขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขับขี หรือปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
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TA16
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเลือนหรือการบอกเลิ กการเดิ นทาง
คํานิ ยาม
การบาดเจ็บสาหัสหรือ หมายถึง บุคคลใดๆ ซึงต้องได้รบั การรักษาโดยแพทย์ทมีี ใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ตาม
การเจ็บปว่ ยหนัก
กฎหมาย และการบาดเจ็บ สาหัส หรือ การเจ็บ ป่ ว ยหนั ก นัน' เป็ น ผลให้ผู้ เ อา
ประกันภัยได้รบั การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรทีจะเดินทางหรือเดินทางต่อไป
สําหรับการเดินทางนัน'
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยและบิดา
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวดของคูส่ มรส
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก
เหตุการณ์ทระบุ
ี ในข้อตกลงคุม้ ครองนี'ทเกิ
ี ดขึน' ภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทางจากประเทศไทย (ยกเว้นเหตุการณ์
ตามข้อ |) ดังนี'
1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยหนักของผูเ้ อาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว
ทําให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
2. การเกิดการนัดหยุดงานขึน' โดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึงเป็ นเหตุการณ์ทอยู
ี ่นอกเหนือ
การควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย ทําให้ไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
3. ได้รบั หมายเรียกให้เป็ นพยานทีศาล หรือได้รบั หมายบังคับจากศาล
4. เมือทีพักอาศัยของผูเ้ อาประกันภัยทีใช้เป็ น ทีอยู่อาศัยถาวรได้รบั ความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้
นํ'าท่วมหรือ ภัยธรรมชาติคล้ายกัน เช่น พายุใต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว เป็ นต้น ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดินทางทําให้ผู้
เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดเวลาได้
บริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเลือนหรือการบอกเลิก
การเดินทางทีเกิดขึน' หลังจากทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว ได้แก่ เงินมัดจําค่าเดินทาง ค่าซื'อตั _วล่วงหน้า
และ/หรือค่าทีพัก ค่าอาหารทีผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าเฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซึงไม่ได้รบั การ
ชดใช้จากแหล่งอืน และเป็ นผลต่อเนืองจากการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันเริมต้นการเดินทางและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายทีผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ความคุม้ ครองนี'จะมีผลบังคับเฉพาะเมือผูเ้ อาประกันภัยได้เอา
ประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึงอาจก่อให้เกิดการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทางนัน'
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง TA16)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี'ไม่คมุ้ ครองการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทางอันเกิดจากหรือ
สืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี'
1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชําระหนี'สนิ หรือการขาดการชําระหนี'สนิ ของบริษทั จัดการ
ท่องเทียวหรือผูท้ าํ การขนส่งอันเป็นสาเหตุให้มกี ารบอกเลิกการเดินทาง
3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอืนทียังมีผลบังคับ หรือ
โครงการของรัฐบาล หรือการทีจะได้รบั การชดใช้จากแหล่งอืน ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษทั จัดการท่องเทียว หรือ
ผูด้ าํ เนินการอืนใดทีเกียวกับการเดินทาง อาหาร และทีพัก
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของเชื'อไวรัส HIV และโรคอืนๆ ทีสัมพันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การทําประกันภัยนี'ภายในเวลาตํากว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวติ หรือการ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบตั เิ หตุของผูเ้ อาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว)
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TA17
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดิ นทาง รวมถึงการจีEเครืองบิ น
คํานิ ยาม
การบาดเจ็บสาหัสหรือ หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยซึงต้องได้รบั การรักษาโดยแพทย์ทมีี ใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์
การเจ็บปว่ ยหนัก
ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บ สาหัส หรือการเจ็บป่วยหนักนัน' เป็ น ผลให้ผู้เอา
ประกันภัยได้รบั การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรทีจะเดินทาง หรือเดินทางต่อไป
สําหรับการเดินทางนัน'
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยและบิดา
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวดของคูส่ มรส
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัยนี' ใ ห้ค วามคุ้มครองถึง ค่า ใช้จ่ายทีเพิมขึ'น ของผู้เ อาประกัน ภัยทีได้ชําระไปสําหรับ ค่าใช้จ่า ย
ในการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และ/หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน' ตามมา
จากการทีผูเ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนดเนืองจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บปว่ ยหนัก และแพทย์แนะนําให้เดินทางกลับ
2. เครืองบินทีผูเ้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี'
3. สมาชิกของครอบครัว หรือเพือนเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
โดยไม่คาดหมาย
4. ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดิน ไหว เป็ นต้น ทําให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม
กําหนดการต่อไปได้
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองทีไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของผูเ้ อาประกันภัย หรือ
6. การถูกกักด่านกักกันเชือ' โรคตามคําแนะนําของแพทย์
บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน' จริงแต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิมขึน' โดยทางเครืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชัน' ประหยัด
ในกรณีทเป็
ี นไปได้) หรือค่าทีพักทีเกิดขึน' และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าทีพักทีได้จ่ายไปล่วงหน้ า หรือทีผูเ้ อา
ประกันภัยต้องถูกริบมัดจําหลังจากเริมต้นการเดินทางอันเป็ นผลมาจากสาเหตุขา้ งต้น ทัง' นี'ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดที
เกิดขึน' จากการขยายเวลาการเดินทางเนืองจากถูกกักด่านกักกันชือ' โรคตามคําแนะนํ าของแพทย์
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ความคุม้ ครองนี' มผี ลบังคับเฉพาะเมือผู้เอาประกัน ภัยได้เอาประกัน ภัยก่อนการรับ ทราบเหตุ การณ์ ใดๆ ซึง
ก่ อ ให้ เ กิด การลดจํ า นวนวัน เดิน ทางดัง กล่ า ว ผู้เ อาประกัน ภัย คนใดคนหนึ งไม่ อ าจเรีย กร้อ งค่ า สิน ไหมทดแทน
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง และผลประโยชน์ การเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (ถ้ามี)
สําหรับเหตุการณ์เดียวกัน พร้อมกันได้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ คา่ ใช้จา่ ยในการลดจํานวนวันเดินทาง รวมถึงการ
จีเ' ครืองบิน TA17)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี'ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง รวมถึงการจี'เครืองบิน
อันเกิดจากหรือสืบเนืองจาก โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงได้เป็ นเลือดบวกของเชือ' ไวรัส HIV และโรคอืนๆ ที
สัมพันธ์กบั โรคเอดส์
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TA19
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยการสูญหายของเงิ นส่วนตัว
คํานิ ยาม
เงินส่วนตัว
ความรับผิดส่วนแรก
บัตรโดยสารในการเดินทาง
ลักทรัพย์
โจรกรรม

ชิงทรัพย์

ปล้นทรัพย์

หมายถึง เงินสด ธนบัต ร เช็คเดิน ทาง หรือ ดราฟท์ ทัง' นี' ไม่รวมถึงบัต รเครดิต ทุก
ชนิด บัตรเดินทาง ใบหุน้ ตั _วเงิน หรือตั _วสัญญาใช้เงิน
หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกของการสูญหายในแต่ละครัง' และทุกครัง' ทีผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
หมายถึง บัตรโดยสารทีผูโ้ ดยสารชําระค่าโดยสารให้แก่ผใู้ ห้บริการขนส่งทางบก
ทางนํ' า หรือทางอากาศ ซึงดําเนินงานโดยมีใบอนุ ญาตเพือการขนส่งอย่าง
ถูกต้อง
หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ นหรื
ื อทีผูอ้ นเป็
ื นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
หมายถึง การลักทรัพย์ทปรากฏร่
ี
องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึงได้เข้าไปหรือออก
จากสถานทีทีเก็บทรัพ ย์สนิ ทีเอาประกันภัย โดยการใช้กําลังอย่างรุนแรง
และทําให้เกิดร่องรอยความเสียหายทีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที
ทีเก็บทรัพ ย์สนิ ทีเอาประกัน ภัย จากการใช้เ ครืองมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า
เคมี หรือเกิดจากการ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง' ความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทําดังกล่าว
หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน' จะใช้กําลัง
ประทุษร้ายเพือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพ ย์หรือการพาทรัพย์นัน' ไป
หรือให้ยืนให้ซึงทรัพ ย์นัน' หรือ ยึดถือเอาทรัพย์นัน' ไว้ หรือกระทําความ
เสียหายแก่เครืองใช้ กระเป๋า หรือถุงทีเก็บทรัพย์เพือการลักทรัพย์นัน' หรือ
ปกปิ ดการกระทําความผิดนัน' หรือให้พน้ จากการจับกุม
หมายถึง การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทําความผิดตัง' แต่ 3 คนขึน' ไป

ความคุ้มครอง
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินส่วนตัวให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ในกรณีทเงิ
ี นส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยเกิด
การสูญหาย เนืองจากถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือโจรกรรม ในระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศตามจํานวนเงินที
สูญหายจริงไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดทีเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อา
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ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็ นจํานวนเงินหนึงพัน (1,000) บาทของการสูญหายแต่ละครัง' และ
ทุกๆ ครัง' ทีเกิดการสูญหาย
ทัง' นี'ผเู้ อาประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าทีตํารวจทีมีอํานาจในท้องทีทีเกิดเหตุ
ภายใน 24 ชัวโมงนับจากทีเกิดเหตุนัน' และการเรียกร้องให้ชดใช้สาํ หรับการสูญหายดังกล่าวต้องมีบนั ทึกประจําวันของ
เจ้าหน้าทีตํารวจประกอบด้วยทุกครัง'
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว TA19)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุม้ ครองการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนืองจาก
สาเหตุดงั นี'
1. การสูญหายหรือผลสืบเนืองจากการสูญหายของบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรโดยสารในการเดินทาง ใบหุน้ และ
เอกสารตั _วเงิน
2. ในกรณีทไม่
ี มกี ารรายงานการสูญหายทีเกิดขึน' ของเงินส่วนตัวกับเจ้าหน้ าทีตํารวจทีมีอํานาจในท้องทีเกิด
เหตุภายใน 24 ชัวโมงภายหลังจากเกิดเหตุ และไม่มบี นั ทึกประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจ
3. ในกรณีท ีการสูญหายของเงินส่วนตัวทีเป็ น ผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เ อา
ประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพือความปลอดภัยของทรัพย์สนิ นัน' ตลอดจนถึงการสูญหาย
ของเงินส่วนตัวอันเนืองมาจากการแลกเปลียนสกุลเงินหรือการลดค่าของเงิน
4. ในกรณีทการสู
ี ญหายของเช็คเดินทาง โดยทีไม่ได้มกี ารรายงานการสูญหายต่อธนาคาร หรือตัวแทนทีออก
เช็คเดินทางดังกล่าวให้ภายหลังเกิดเหตุทนั ที
5. ในกรณีทการสู
ี ญหายของเงินส่วนตัวทีไม่สามารถพิสจู น์ หลักฐานได้ หรือการถูกล้วงกระเป๋า
6. การสูญหายของเงินส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นัน' ในกรณีทมีี การตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตัง' แต่ ijm มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน'ึ ไป
7. การสูญหายของเงินส่วนตัวขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกิดการทะเลาะ
วิวาท
8. การสูญหายของเงินส่วนตัวขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถูกจับกุมหรือหลบหนี การ
จับกุม
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TA20
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
คํานิ ยาม
ความรับผิดส่วนแรก
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
ของใช้ในบ้าน

ของทีระลึก
เครืองประดับ

สิงของภายในบ้าน

สิงของมีคา่
ลักทรัพย์
โจรกรรม

ชิงทรัพย์

หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสําหรับการสูญเสีย
หรือความเสียหาย ในแต่ละครัง' และทุกๆ ครัง'
หมายถึง ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัยทีนํ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
หมายถึง ของใช้ทีใช้ประจําในบ้านโดยปกติแล้วบุ คคลทัวไปจะไม่นํ า ติดตัวไปในขณะ
เดินทาง ได้แก่ เสือ' ผ้าทีไม่จาํ เป็ นสําหรับการเดินทาง เครืองครัว เครืองอํานวย
ความสะดวกภายในบ้าน เป็ นต้น
หมายถึง สิงของทีเป็ นสัญลักษณ์ หรือเป็ นทีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที หรือสิงต่างๆ ที
จําหน่ าย หรือให้เป็ นทีระลึก
หมายถึง สิงของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กําไล ต่างหู จี' เพชร ทอง เงิน รวมถึง
เครืองทอง หรือ เครืองเงิน ทัง' ปวงและนาฬิกาทีสวมใส่เป็ นเครืองประดับตาม
ร่างกาย
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ สิงติดตัง' ตรึงตรา เสือ' ผ้า และทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย
หรือสมาชิกครอบครัว หรือคนรับใช้ในบ้านทีอาศัยอย่างถาวรอยู่กบั ผูเ้ อา
ประกันภัย ยกเว้นโฉนด พันธบัตร ตั _วแลกเงิน ตั _วสัญญาใช้เงิน เช็ค
เช็คเดินทาง หลักทรัพย์ เอกสารทุกประเภท เงินสด ธนบัตร
หมายถึง เครืองประดับ อัญมณี พระเครือง หรือหินมีคา่ หรือโลหะมีคา่ อืน ๆ ผ้าขนสัตว์
หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ นหรื
ื อทีผูอ้ นเป็
ื นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
หมายถึง การลักทรัพย์ทปรากฏร่
ี
องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึงได้เข้าไปหรือออกจาก
สถานทีทีเก็บทรัพย์สนิ ทีเอาประกันภัย โดยการใช้กําลังอย่างรุนแรง และทําให้
เกิดร่องรอยความเสียหายทีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานทีทีเก็บทรัพย์สนิ ที
เอาประกันภัย จากการใช้เครืองมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการ ชิง
ทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง' ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก
ความพยายามกระทําดังกล่าว
หมายถึง การลัก ทรัพ ย์โ ดยใช้กํา ลัง ประทุ ษ ร้า ย หรือ ขู่ เ ข็ญ ว่ า ในทัน ใดนั น' จะใช้กํ า ลัง
ประทุษร้ายเพือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นัน' ไป หรือให้
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ปล้นทรัพย์

ยืนให้ซึงทรัพ ย์นัน' หรือ ยึดถือ เอาทรัพ ย์นัน' ไว้ หรือ กระทํา ความเสีย หายแก่
เครืองใช้ กระเป๋ า หรือถุ ง ทีเก็บ ทรัพ ย์เ พือการลักทรัพ ย์นั น' หรือ ปกปิ ดการ
กระทําความผิดนัน' หรือให้พน้ จากการจับกุม
หมายถึง การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทําความผิดตัง' แต่ 3 คนขึน' ไป

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี' ให้ความคุม้ ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
ของผูเ้ อาประกันภัย ซึงผูเ้ อาประกันภัยนํ าติดตัวไปด้วยและได้รบั การสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างระยะเวลา
การเดินทางในต่างประเทศ ในกรณีดงั ต่อไปนี'
1. ขณะทีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั ผูข้ นส่ง
การสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านี' ต้องได้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากฝา่ ยบริหารของโรงแรมนัน' หรือ
ฝา่ ยบริหารของบริษทั ผูข้ นส่งนัน' หรือ
2. การสูญเสียหรือความเสียหายจากการถูกชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์เพือเอากระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว และการสูญเสียหรือความเสียหายนัน' ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้ าทีตํารวจในท้องทีทีเกิดการ
สูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชัวโมงนับจากทีเกิดเหตุนัน' การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องมีบนั ทึก
ประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจเช่นว่านัน'
บริษัทจะชดใช้ให้สาํ หรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสือ' ผ้าหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอยู่
ภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการเดินทางหรือเมือกรมธรรม์ประกันภัยนี'ส'นิ สุดลง
ตามเวลาทีระบุไว้ แล้วแต่วา่ เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน' ก่อน ซึงบริษทั จะชดใช้ให้ดงั นี'
1. บริษทั จะชดใช้การสูญเสียหรือความเสียหายของสิงของไม่เกินจํานวนเงินต่อชิ'น คู่ หรือชุด ทัง' นี'ไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทําให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม หรือซ่อมแซม
ในกรณีทสิี งของนัน' ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทําให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึงบริษทั จะหัก
ค่าเสือมราคา เมือเป็ นทียอมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสือมราคาในกรณีทสิี งของนัน' ๆ มีอายุเกิน 1 ปี
เงือนไขความคุ้มครอง
1. ผู้เ อาประกัน ภัย ต้ อ งแจ้ง การสูญ เสีย หรือ ความเสีย หายทีเกิด ขึ'น ต่ อ เจ้า หน้ า ทีตํ า รวจหรือ เจ้า หน้ า ทีที
รับผิดชอบอากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะทีผูเ้ อาประกันภัยกําลังเดินทาง และได้รบั หลักฐานการแจ้งการสูญเสียหรือ
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ความเสีย หายเป็ น หนั ง สือ จากผู้ม ี อํ า นาจของยานพาหนะนั 'น ๆ เว้น เสีย แต่ ว่า ไม่ อ าจจะกระทํ า การดัง กล่ า วได้
เนืองจากเหตุจาํ เป็ นหรืออยู่ในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน' และทําให้ทผูี เ้ อาประกันภัยไม่อาจจะแจ้งดังกล่าวได้
2. ผู้ เ อาประกัน ภัย จะต้ อ งกระทํ า การอัน สมควรทัง' ปวง เพือป้ องกัน รัก ษาและคุ้ ม ครองทรัพ ย์ สิน ที
เอาประกัน ภัย และถ้าหากทรัพ ย์สิน ทีว่านัน' สูญหายหรือ เสีย หาย ผู้เ อาประกัน ภัยจะต้องแจ้ง ต่อ เจ้าหน้ าทีตํารวจ
เจ้าหน้าทีโรงแรม บริษทั ขนส่ง หรือผูม้ อี าํ นาจของทีทําการสถานีขนส่งปลายทางอย่างทันทีอกี ด้วย
3. ในกรณี บ ริษัท ได้จ่ายค่ าสิน ไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกัน ภัย นี' แล้ว บริษัท จะเข้า รับช่ วงสิท ธิข อง
ผูเ้ อาประกันภัยเพือใช้สทิ ธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบริษทั ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน
ไปแล้ว ในการนี'ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดําเนินการเท่าที
จําเป็ น เพือป้องกันสิทธิทงั ' หลายเช่นว่านัน' และจะต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นทีเสียหายต่อบริษทั
4. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดําเนินการตามขัน' ตอนทุกขัน' ตอน เพือให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพย์สนิ ส่วนตัวของ
ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การดูแลตามสมควร
5. ผู้เ อาประกัน ภัยจะต้องรับผิดชอบสําหรับ ความเสียหายส่วนแรกต่ อการสูญเสียหรือ ความเสีย หายใดๆ
ในจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของการสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง' และ
ทุกๆ การสูญเสียหรือความเสียหาย
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี' ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึงไม่อาจเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
อันเนื องจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ ความคุม้ ครองเครืองประดับ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์
ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน และข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ถ้ามี)
พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว TAtm)
การประกัน ภัยตามข้อ ตกลงคุ้ม ครองนี' ไม่คุ้ม ครองการสูญเสียหรือ ความเสีย หายของกระเป๋าเดิน ทางหรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ดังต่อไปนี'
1. ทรัพย์สนิ ต่อไปนี'จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง ได้แก่ สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยานยนต์ เรือ
เครืองยนต์ ยานพาหนะอืนใด สกีหมิ ะ ผลไม้ สิงของทีเน่ าเสียได้ เครืองอุปโภคบริโภค สิงของภายในบ้าน ของใช้ใน
บ้าน โบราณวัตถุ สิงประดิษฐ์ ภาพเขียน ศิลปวัตถุ หนังสือสัญญา เครืองประดับ สิงของมีค่า เครืองดนตรี เลนส์หรือ
คอนแทคเลนส์ เก้าอีม' ลี อ้ สําหรับคนพิการ ฟนั ปลอม ขาแขนปลอม ใบหุน้ หลักทรัพย์ เอกสารตั _วเงิน พันธบัตร โฉนด
เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรือของทีระลึก บัตรประจําตัว ใบขับขี เอกสารเดินทาง
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2. การสูญเสียหรือความเสียหายทีมีสาเหตุมาจากการสึกหรอ การเสือมสภาพ แมลงหรือสัตว์กดั กิน หรือแทะ
ความชํารุดบกพร่องทีไม่เห็นประจักษ์ชดั หรือความเสียหายทีเกิดขึ'น เนืองจากดําเนิ นการใดๆ เพือทําการซ่ อมแซม
การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สนิ ใดๆ
3. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทเช่
ี า หรือให้เช่า หรือเช่าซื'อ
4. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีมีสาเหตุมาจากการแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ สงครามกลางเมือง การยึด
อํานาจ หรือการดําเนินการโดยหน่ วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าว
5. การสูญเสียหรือความเสียหายทีมีสาเหตุมาจากการยึดทรัพย์ การทําลายหรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎ
ข้อบังคับของด่านกักกัน หรือศุลกากร การริบทรัพ ย์ต ามคําสังของเจ้าหน้ าทีของรัฐ หรือหน่ วยงานทีมีอํานาจตาม
กฎหมาย การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย การขนของเถือน หรือกระทําการอืนใดทีขัดต่อกฎหมาย
6. การสูญเสียหรือความเสียหายทีได้รบั การชดใช้จากแหล่งอืน ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอืน การได้รบั การชดใช้จากบริษทั รับจ้างขนส่ง สายการบินหรือโรงแรม หรือบุคคลอืนใด
7. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยทีส่งไปล่วงหน้ า
ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือ หรือจัดส่งแยกต่างหากโดยมิได้ไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
8. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีผู้เอาประกันภัยวางทิ'งไว้ หรือลืม
ทิง' ไว้ในสถานทีสาธารณะ หรือยานพาหนะใดๆ
9. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเป็ นผลมาจากการละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้
ก่อนตามสมควรเพือความปลอดภัยของทรัพย์สนิ นัน'
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออุปกรณ์ประเภทใด ๆ
11. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล
หรือสิงอืนใดในทํานองเดียวกัน
12. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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TA21
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทาง ทรัพย์สินส่ วนตัว รวมถึงคอมพิ วเตอร์โน้ ตบุก๊
อันเนื องมาจากภัยธรรมชาติ
คํานิ ยาม
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ของใช้ในบ้าน

สิงของภายในบ้าน

เครืองประดับ
สิงของมีคา่
ของทีระลึก

หมายถึง ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัยทีนํ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
หมายถึง คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ'วครบชุด รวมทัง' ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ ป ระกอบทีเป็ น
อุปกรณ์ ม าตรฐานของคอมพิวเตอร์โน้ ต บุ๊ ก ส่วนคอมพิวเตอร์มือ ถือ (handheld
computer) หรือเครืองมือพกพาใดๆ จะไม่ถอื ว่ารวมอยู่ในประเภทนี'
หมายถึง ของใช้ทใช้
ี ประจําในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่นําติดตัวไปในขณะเดินทาง
ได้แก่ เสื'อผ้าทีไม่จําเป็ นสําหรับการเดินทาง เครืองครัว เครืองอํานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เป็ นต้น
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ สิงติดตัง' ตรึงตรา เสือ' ผ้า และทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย หรือ
สมาชิกครอบครัว หรือคนรับใช้ในบ้านทีอาศัยอย่างถาวรอยู่กบั ผู้เอาประกัน ภัย
ยกเว้นโฉนด พันธบัตร ตั _วแลกเงิน ตั _วสัญญาใช้เงิน เช็ค เช็คเดินทาง หลักทรัพย์
เอกสารทุกประเภท เงินสด ธนบัตร
หมายถึง สิงของ เช่น แหวน สร้อ ยข้อมือ สร้อ ยคอ กําไล ต่างหู จี' เพชร ทอง เงิน รวมถึง
เครืองทอง หรือเครืองเงินทัง' ปวงและนาฬิกาทีสวมใส่เป็ นเครืองประดับตามร่างกาย
หมายถึง เครืองประดับ อัญมณี หรือหินมีคา่ หรือโลหะมีคา่ อืน ๆ ผ้าขนสัตว์
หมายถึง สิงของทีเป็ น สัญ ลัก ษณ์ หรือ เป็ น ทีระลึกถึง เหตุ การณ์ สถานที หรือ สิงต่ างๆ ที
จําหน่ าย หรือให้เป็ นทีระลึก

ความคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยตามทีสูญเสียหรือเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางรวมถึงเสือ' ผ้าของผูเ้ อา
ประกันภัยทีอยูใ่ นกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ ส่วนตัวรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทีผูเ้ อาประกันภัยนํ าติดตัวไปด้วยหรือที
ซื'อมาในขณะเดินทางในต่างประเทศซึงได้รบั ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็ นต้น) ที
เกิดจากสถานการณ์ น อกเหนือ การควบคุม ของผู้เอาประกัน ภัย ณ จุดหมายปลายทางทีกําหนดไว้ระหว่างทีอยู่ใ น
ต่างประเทศ
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หากทรัพย์สนิ ส่วนตัวรายการใดของผูเ้ อาประกันภัยไม่คุม้ ค่าทีจะซ่อมบริษทั จะพิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชย
เสมือนว่าทรัพย์สนิ รายการนัน' สูญหาย
บริษัทจะชดใช้ใ ห้ไ ม่ เ กิน จํา นวนเงิน เอาประกัน ภัย สูง สุด ตามทีระบุ ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย สํา หรับ
ทรัพย์สนิ หนึ งชิ'น หรือหนึ งคู่ หรือหนึ งชุด ซึงจํานวนความรับผิดสูงสุดสําหรับคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ คจะระบุ ไว้ต าราง
กรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกัน บริษทั อาจชดใช้โดยเลือกทีจะจัดทดแทนหรือซ่อมแซมโดยคํานึงถึงความสึกหรอ และ
ค่าเสือมราคาด้วย อนึง ค่าเสือมราคาอาจไม่มผี ลบังคับต่อคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊คทีซื'อมาภายในเวลาไม่ถงึ 1 ปี นับจาก
วันทีเกิดอุบตั เิ หตุ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยสามารถแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้อง อาทิ ต้นฉบับใบเสร็จ หรือต้นฉบับใบ
รับประกันสินค้า เป็ นต้น
เงือนไขความคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจหรือผูม้ อี าํ นาจหน้าทีทีเกียวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรม
และสายการบินทีมีอํานาจควบคุมดูแลสถานทีทีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย ภายในยีสิบสี (24) ชัวโมงนับจาก
เกิดเหตุการณ์ และต้องแนบบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรของผูม้ อี ํานาจหน้าทีดังกล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย
2. ผู้เอาประกันภัยต้องดําเนิ นการทุกประการเท่าทีจะกระทําได้เกียวกับกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดย
ก) ไม่ทง'ิ ไว้ในสถานทีสาธารณะโดยไม่มผี ดู้ แู ล และ
ข) ต้ อ งจัด การป้ องกัน ทุ ก วิถี ท างตามสมควร เพือให้ ก ระเป๋ าเดิน ทาง ทรัพ ย์ สิน ส่ ว นตัว รวมถึ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปลอดภัย
สิงของทีเป็ นคู่หรือชุดจะถือว่าเป็ นสิงของหนึ งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ งคู่ กล้องถ่ายรูปและเลนส์ และ
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี' ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึงสามารถเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ
ส่วนตัว ข้อตกลงคุ้ม ครองผลประโยชน์ ก ารสูญเสีย หรือ ความเสีย หายของกระเป๋ าเดิน ทาง ทรัพ ย์สิน รวมถึง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนืองมาจากภัยธรรมชาติ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองเครืองประดับ ข้อตกลง
คุม้ ครองผลประโยชน์ ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลง
คุม้ ครองหนึงเท่านัน'
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนืองจากภัยธรรมชาติ TAti)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คมุ้ ครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ
ส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดังต่อไปนี'
1. ทรัพย์สนิ ต่อไปนี'จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง ได้แก่ สัตว์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) รถจักรยานยนต์
เรือ เครืองยนต์ ยานพาหนะอืนใด สกีหมิ ะ ผลไม้ สิงของทีเน่ าเสียได้ เครืองอุปโภคบริโภค สิงของภายในบ้าน ของใช้
ในบ้าน โบราณวัตถุ สิงประดิษฐ์ ภาพเขียน ศิลปวัตถุ หนังสือสัญญา เครืองประดับ สิงของมีค่า เครืองดนตรี เลนส์
หรือคอนแท็คเลนส์ เก้าอี'มลี ้อสําหรับคนพิการ ฟนั ปลอม แขนขาปลอม ใบหุ้น หลักทรัพย์ เอกสารตั _วเงิน พันธบัตร
โฉนด เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ คูปอง แสตมป์ หรือของทีระลึก บัตรประจําตัว ใบขับขี เอกสารเดินทาง
2. การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการสึกหรอ การเสือมสภาพ แมลงหรือสัต ว์กดั กิน หรือแทะ
ความชํารุดบกพร่องทีไม่เห็นประจักษ์ชดั หรือความเสียหายทีเกิดขึน' จากการดําเนินการใดๆ เพือทําการซ่อมแซม การ
ทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สนิ ใด ๆ
3. การสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ทเช่
ี า ให้เช่า หรือเช่าซื'อ
4. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีมีสาเหตุมาจากการแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ สงครามกลางเมือง การ
ยึดอํานาจ หรือการดําเนินการโดยหน่ วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าว
5. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีมีสาเหตุม าการยึดทรัพ ย์ การทําลายหรือการกักกัน ทรัพ ย์ภ ายใต้กฎ
ข้อบังคับด่านกักกัน หรือศุลกากร การริบทรัพย์ตามคําสังของเจ้าหน้ าทีของรัฐ หรือหน่ วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย การขนของเถือน หรือกระทําการอืนใดทีขัดต่อกฎหมาย
6. การสูญเสียหรือ ความเสียหายทีได้รบั การชดใช้จากแหล่ ง อืน ได้แก่ ทรัพ ย์สิน ทีเอาประกัน ภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยอืน การได้รบั การชดใช้จากบริษทั รับจ้างขนส่ง สายการบินหรือโรงแรม หรือบุคคลอืนใด
7. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยทีส่งไปล่วงหน้ า ส่งทางพัสดุไปรษณีย์
หรือส่งทางเรือ หรือจัดส่งแยกต่างหากโดยมิได้ไปกับผูเ้ อาประกันภัย
8. การสูญ เสีย หรือ ความเสีย หายต่ อ กระเป๋ าเดิน ทาง ทรัพ ย์ สิน ส่ว นตัว คอมพิว เตอร์โ น้ ต บุ๊ ค ของผู้เ อา
ประกันภัยทีวางทิง' ไว้ หรือลืมทิง' ไว้ในสถานทีสาธารณะหรือยานพาหนะใดๆ
9. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเป็ นผลมาจากการละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกัน
ไว้กอ่ นตามสมควรเพือความปลอดภัยของของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออุปกรณ์ประเภทใด ๆ
11. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลทีบันทึกในเทป แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หรือวัสดุอนใดในทํ
ื
านอง
เดียวกัน
12. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
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TA23
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความคุ้มครองเอกสารการเดิ นทาง
คํานิ ยาม
บัตรโดยสารในการเดินทาง
ลักทรัพย์
โจรกรรม

ชิงทรัพย์

ปล้นทรัพย์

หมายถึง บัตรโดยสารทีผูโ้ ดยสารชําระค่าโดยสารให้แก่ผใู้ ห้บริการขนส่งทางบก
ทางนํ' า หรือทางอากาศ ซึงดําเนินงานโดยมีใบอนุ ญาตเพือการขนส่งอย่าง
ถูกต้อง
หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ นหรื
ื อทีผูอ้ นเป็
ื นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต
หมายถึง การลักทรัพย์ทปรากฏร่
ี
องรอยงัดแงะโดยบุคคลใด ๆ ซึงได้เข้าไปหรือออก
จากสถานทีทีเก็บทรัพ ย์สนิ ทีเอาประกันภัย โดยการใช้กําลังอย่างรุนแรง
และทําให้เกิดร่องรอยความเสียหายทีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที
ทีเก็บทรัพ ย์สนิ ทีเอาประกัน ภัย จากการใช้เ ครืองมือ วัต ถุ ระเบิด ไฟฟ้ า
เคมี หรือเกิดจากการ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทัง' ความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทําดังกล่าว
หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนัน' จะใช้กําลัง
ประทุษร้ายเพือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพ ย์หรือการพาทรัพย์นัน' ไป
หรือให้ยืนให้ซึงทรัพ ย์นัน' หรือ ยึดถือเอาทรัพย์นัน' ไว้ หรือกระทําความ
เสียหายแก่เครืองใช้ กระเป๋า หรือถุงทีเก็บทรัพย์เพือการลักทรัพย์นัน' หรือ
ปกปิ ดการกระทําความผิดนัน' หรือให้พน้ จากการจับกุม
หมายถึง การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทําความผิดตัง' แต่ 3 คนขึน' ไป

ความคุ้มครอง
บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยตามทีเกิดขึน' จริง สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี' สําหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทางและ
เอกสารการเดินทางทีเกียวข้องอืนๆ แทนเอกสารทีสูญหาย รวมถึงค่าเดินทางและค่าทีพักทีต้องจ่ายเพิมขึน' เพือจัดหา
เอกสารทดแทน เอกสารการเดินทางทีสูญหายเนืองจากผูเ้ อาประกันภัยถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือโจรกรรม หรือ
ภัยธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว เป็ นต้น) ขณะทีอยู่ในต่างประเทศ
ทัง' นี' ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวต่อเจ้าหน้าทีตํารวจทีมีอาํ นาจในท้องทีเกิดเหตุภายใน
24 ชัวโมง นับจากทีเกิดเหตุการณ์นนั ' และการเรียกร้องค่าชดเชยจะต้องมีบนั ทึกประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจ
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เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความคุม้ ครองเอกสารการเดินทาง TAt{)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่าย หรือการสูญหายของเอกสารการเดินทาง อันเกิด
จากหรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี'
1. ในกรณีทไม่
ี มกี ารรายงานการสูญหายทีเกิดขึน' กับจ้าหน้าทีตํารวจทีมีอาํ นาจในท้องทีเกิดเหตุ ภายใน 24
ชัวโมงภายหลังจากเกิดเหตุ และไม่มบี นั ทึกประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจ
2. ในกรณีทการสู
ี ญหายทีเป็ นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการ
ดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพือความปลอดภัยของหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทางและ
เอกสารการเดินทางทีเกียวข้องอืนๆนัน'
3. ในกรณีทค่ี าขอเอกสารการเดินทาง และ/หรือ ค่าวีซ่า สําหรับประเทศทีไม่อยู่ในแผนการเดินทางของผูเ้ อา
ประกันภัย
4. การสูญหายทีไม่ทราบสาเหตุ
5. การบาดเจ็บทีเกิดขึน' จากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ~สุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ ~สุรา” นัน' ในกรณีทมีี การตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตัง' แต่ ijm มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน'ึ ไป
6. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่ นยัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
7. ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะทีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
8. การสูญหายเนืองจากอัตราแลกเปลียน หรือค่าเสือมราคาของเอกสารนัน'
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เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
TA24
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่าช้าของกระเป๋าเดิ นทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระเป๋าเดิน ทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลา
การเดินทาง หรือสายการบินส่งไปผิดสถานที หรือสูญหายชัวคราวหลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋า
เดินทาง ณ จุดหมายปลายทางตามกําหนดการในต่างประเทศและในประเทศไทย บริษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัยสําหรับการซื'อเสื'อผ้า เครืองแต่งตัว หรือเครืองใช้ส่วนตัวทีจําเป็ นเร่งด่วนทีผูเ้ อาประกันภัยได้สาํ รองจ่ายไป
ก่อนดังนี'
1. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 8 ชัวโมง
บริษทั จะชดใช้เงินคืนตามทีผูเ้ อาประกันภัยได้สาํ รองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 16 ชัวโมง
หากกระเป๋าเดินทาง ยังไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นจํานวนเงินทีเพิมเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเกินกว่า 24 ชัวโมง
หากกระเป๋าเดินทางยังไม่มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผู้เอาประกันภัย บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอา
ประกันภัยเป็ นจํานวนเงินทีเพิมเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
การประกัน ภัยภายใต้ความคุ้ม ครองในข้อตกลงคุ้ม ครองฉบับ นี' บริษัทจะชดใช้ใ ห้แก่ผู้เ อาประกัน ภัยเป็ น
จํานวนเงินไม่เกินจํานวนเอาประกันภัยสูงสุดตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และทัง' นี'ผเู้ อาประกันภัยคนใด
คนหนึงไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง และข้อตกลง
คุม้ ครองผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว (ถ้ามี) พร้อมกันใน
เหตุการณ์เดียวกันได้
เงือนไขความคุ้มครอง
บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัยทีได้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที
บริษัทได้จ่ ายค่ าชดเชยไป ในการนี' ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้ อ งให้ความร่วมมือแก่บ ริษัท ในการส่ ง มอบเอกสารต่ างๆ
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เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
พร้อมดําเนินการทีจําเป็ นเพือป้องกันสิทธิทงั ' หลายเช่นว่านัน' และจะต้องไม่กระทําการใดๆ ให้เป็ นทีเสียหายแก่บริษทั
และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ดําเนินการฟ้องร้องหลังจากเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลทีทําให้เกิดการ
สูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านัน'
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เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
TA25
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การพลาดการต่อเทียวบิ น
ความคุ้มครอง
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยพลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสําหรับการเดินทางทางเครืองบิน รถไฟ หรือเรือ
เดินทะเล ทีได้ยนื ยันการเดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดทีต้องมีการเปลียนถ่ายยานพาหนะ อันเนืองมาจาก
การล่ าช้าของเครืองบิน รถไฟ หรือ เทียวเรือ ทีเดิน ทางมายัง จุ ดเปลียนถ่ ายยานพาหนะนั น' และไม่ ส ามารถจัดหา
ยานพาหนะอืนทีจะออกเดิน ทางทดแทนได้ภ ายในระยะเวลา x ชัวโมงนับ แต่ เ วลาทีเดิน ทางมายัง จุ ดเปลียนถ่ าย
ยานพาหนะ บริษทั จะชดใช้เงินแก่ผู้เอาประกันภัยเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าทีพัก โรงแรมเพือ ค้างคืน ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืมทีจําเป็ นทีจ่ายจริง แต่ทงั ' นี'ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และจะ
ชดใช้ให้เพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงเท่านัน' สําหรับการเดินทางออกจากประเทศไทยแต่ละครัง'
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การพลาดการต่อเทียวบิน TAtj)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่าย หรือการพลาดการต่อเทียวบินอันเกิดจาก หรือ
สืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี'
1. เป็ นผลมาจากการทีผูเ้ อาประกันภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดเริมต้นทีออกเดินทางครัง' แรกไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม
2. ความเสียหายทีเกิดขึ'น ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยไม่ได้นํ าหนังสือแจ้งจากสายการบิน บริษัทรถไฟ หรือ
บริษทั เดินเรือ หรือผูแ้ ทนจําหน่ ายบัตรโดยสารหรือรายการท่องเทียวนัน' ระบุถงึ สาเหตุของการล่าช้า ระยะเวลาของการ
ล่าช้าของสายการบิน ขบวนรถไฟ หรือเรือเดินทะเล
3. ความล่าช้าทีเกิดขึน' เนืองจากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ซึงได้เริมขึน' หรือได้ประกาศก่อนวันทีออก
กรมธรรม์ประกันภัย หรือวันทีระบุไว้ในตั _วเดินทาง หรือวันทีมีการยืนยันการเดินทางวันใดวันหนึงสุดแต่ว่าวันใดจะมา
ก่อน
4. การทีระบบขนส่งมวลชนใช้การไม่ได้เนืองจากการนัดหยุดงานหรือการประท้วงซึงได้เริมขึน' หรือได้ประกาศ
ก่อนทีทา่ นจะออกจากบ้าน หรือสถานทีทีท่านควรทีจะสามารถดําเนินการเปลียนแปลงการเดินทางได้
5. จํานวนเงินทีจ่ายไปนัน' สามารถจะเรียกคืนได้จากสายการบิน รถไฟสายต่างประเทศ หรือเรือเดินทะเล
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เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
TA27
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก
คํานิ ยาม
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซึงไม่ใช่ญาติทพั
ี กอาศัยอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัย ลูกจ้าง และหุ้นส่วนของผู้เอา
ประกันภัย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผูเ้ อาประกันภัยทีเกิดขึน' โดยเหตุการณ์อนั
มิได้คาดหมายไว้ของผูเ้ อาประกันภัย โดยบริษัทจะชดใช้สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอกที
เกิดขึ'นในระยะเวลาการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ซึงผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายตามจํานวนเงิน ที
สูญเสียหรือเสียหายจริง ทัง' นี'ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สําหรับ
1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุของบุคคลใดๆ
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ โดยอุบตั เิ หตุของบุคคลใดๆ
เงือนไขความคุ้มครอง
ผู้เ อาประกัน ภัย ต้อ งไม่กระทําการอัน เป็ น การตกลงชดใช้ หรือ ยอมรับผิดต่ อ บุ คคลภายนอก หรือ บุ คคลอืน
ผูเ้ สียหาย หรือการกระทําอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสูค้ ดีโดยไม่ได้รบั การยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก TAts)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี'ไม่คุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจาก หรือสืบเนืองจาก
สาเหตุ ต่อไปนี'
1. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ซึงเป็ นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือทีอยู่ใ นความครอบครอง
หรือการควบคุมตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
2. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเกียวกับความรับผิด ซึงถือเอาสิทธิตามสัญญา
3. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเกียวข้องกับผูเ้ อาประกันภัยซึงกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือกระทํา
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระทําทีผิดกฎหมาย
4. การมีกรรมสิทธิ ~ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลือน ยานพาหนะทางนํ' า อากาศยาน อาวุธปื น
หรือสัตว์เลีย' ง
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5. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ
6. การกระทําของสัตว์ทอยู
ี ่ในความควบคุมดูแลของผูเ้ อาประกันภัย หรือทรัพย์สนิ ทีผูเ้ อาประกันภัยเป็ น
เจ้าของควบคุมดูแล
7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอาญา
8. ผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี
9. ค่าเสียหายทีกําหนดขึน' เพือลงโทษเป็ นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคณ
ู

Policy Wording TG International – Individual_ 06/15

Travel Guard Global Travel Insurance
เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
TA28
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณี ฉุกเฉิ น
ความคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้สําหรับ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ'น จริง จากการใช้โ ทรศัพ ท์เ คลือนทีส่วนตัวระหว่ างเกิดเหตุ ฉุ กเฉิ น
ทางการแพทย์ ซึ งเกิด ขึ'น ระหว่ า งการเดิน ทางอยู่ ใ นต่ า งประเทศและอยู่ ใ นระหว่ า งระยะเวลาเอาประกัน ภัย
เพือจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ Travel Assist เพียงประการเดียว ทัง' นี' แต่ทงั ' นี'สงู สุดไม่เกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

TA29
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความคุ้มครองอุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน
คํานิ ยาม
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
สถานทีสาธารณะ

หมายถึง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ
หมายถึง สถานทีของรัฐหรือเอกชนซึงเปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนทัวไปสามารถเข้าไป
ใช้ บ ริก ารตามทีกํ า หนดเวลาเปิ ด ให้ บ ริก าร ทัง' นี' ไม่ ว่ า จะมีก ารเรีย กเก็บ
ค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองดังนี'
1.
การสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟทีผูเ้ อาประกันภัยนําติดตัวไปรวมถึง
ทีซื'อใหม่ในระหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ ในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
เกิดขึน' ในสถานทีสาธารณะระหว่างระยะเวลาเดินทางในต่างประเทศ ของผูเ้ อาประกันภัย
เงือนไขความคุม้ ครอง
เมืออุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหาย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ หรือผูม้ อี าํ นาจหน้าทีทีเกียวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟหรือสนาม
Policy Wording TG International – Individual_ 06/15

Travel Guard Global Travel Insurance
เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
ฝึ กหัดกอล์ฟสาธารณะทีมีอาํ นาจควบคุมดูแลสถานทีทีเกิดการสูญหายหรือความสูญเสียภายใน 24 ชัวโมงนับจากเวลา
ทีเกิดเหตุการณ์ และต้องแนบบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูม้ อี าํ นาจหน้าทีดังกล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย
ผู้เ อาประกัน ภัยต้องดําเนิ น การทุกประการทีกระทําได้ เพือให้ม นใจได้
ั
ว่าอุปกรณ์ การเล่ น
กอล์ฟของตน
ก) ไม่ถูกวางทิง' ไว้โดยไม่มผี ดู้ แู ลในสถานทีสาธารณะ และ
ข) ต้องจัดการป้องกันทุกวิถที างทีสมเหตุสมผล เพือให้อปุ กรณ์อยูใ่ นลักษณะปลอดภัย
บริษัทจะชดใช้สําหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟ ทีเกิดขึ'นจริง
ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยทัง' นี' สูงสุดไม่เกินจํานวนเงิน เอาประกัน ภัยตามทีระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สําหรับ
อุปกรณ์หนึงชิน' หรือหนึงคู่ หรือหนึงชุด บริษทั อาจจ่ายค่าชดใช้หรือเลือกทีจะจัดหาของใหม่มาทดแทน หรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหักค่าสึกหรอและค่าเสือมราคา ในกรณีทบริ
ี ษทั ประเมินมูลค่าความเสียหายที
เกิดขึน' แล้วไม่คมุ้ ค่าทีจะซ่อมแซม บริษทั จะชดใช้ให้ผเู้ อาประกันภัยเสมือนหนึงว่าอุปกรณ์นัน' สูญหาย
2.

รางวัลพิเศษสําหรับโฮล-อิน-วัน
2.1 ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยสามารถทํา โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
ภายใต้ กฎ ระเบียบ ในการแข่งขันทีจัดขึน' ในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ ในต่างประเทศโดยเปิ ดให้
บุคคลทัวไปเข้าร่วมแข่งขัน ได้ และ โฮล-อิน-วัน ดังกล่าวนี' ได้ลงลายมือ ชือรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จดั การสนามและ
ผูจ้ ดั การแข่งขัน ผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.2 ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยสามารถทํา โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟนอกเหนือจาก
การแข่งขันทีได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ โฮล-อิน-วันดังกล่าวได้กระทําในสนามกอล์ฟมาตรฐานในต่างประเทศ และ
ลงลายมือชือรับรองโดยผูจ้ ดั การสนาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั รางวัลพิเศษสําหรับโฮล-อิน-วัน เพียงครัง' เดียวตลอดระยะเวลาทีเอาประกันภัยไว้
การจํากัดความรับผิ ด
1.
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน รวมกันไม่เกินจํานวนเงินตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
2.
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี' ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ ง
สามารถใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและ
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โฮล-อิน-วัน ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว หรือ
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สนิ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ค
อันเนืองมาจากภัยธรรมชาติ (ถ้ามี) ได้เพียงข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึงเท่านัน'
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและโฮล-อิน-วัน
TAts)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟอันเกิดจาก
หรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี'
1. การสูญหายหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟ หรือไม้กอล์ฟระหว่างการเล่น จริงในสนามกอล์ฟ
หรือการฝึ กตีในสนามฝึ กซ้อม
2. การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดการสึกหรอ หรือความเสียหายทีเกิดขึ'นจากกระบวนการ
ซ่อม หรือในขณะทีทําการซ่อมอันเป็ นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว
3. การสูญหายหรือความเสียหายอันเป็ นผลมาจากการกระทําโดยเจตนา หรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัย
4. การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากการยึดทรัพย์ หรือยึดหน่ วงโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้ าที
ของรัฐ
5. การสูญหายหรือความเสียหายทีได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอืนใด
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TA30
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิ ดส่วนแรกสําหรับรถเช่า
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี' ใ ห้ค วามคุ้ม ครองความรับ ผิด ส่ ว นแรกใดๆ ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย รถยนต์สํ า หรับ รถ
ทีผู้เ อาประกัน ภัยเช่า กรณีทีผู้เ อาประกัน ภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้การสูญหายหรือความเสียหาย
ทีเกิดขึน' ในระหว่างการเดินทางอยูใ่ นต่างประเทศ
เงือนไขความคุ้มครอง
ก) ต้องเช่ารถดังกล่าวจากบริษทั รถเช่าทีมีใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจรถเช่า
ข) สัญญาเช่า รถต้ อ งกํ า หนดให้ผู้เ อาประกัน ภัย ซื' อประกัน ภัย รถยนต์ ช ัน' หนึ งคุ้ม ครองการสูญ หายหรือ
ความเสียหายต่อรถทีเช่าในระหว่างระยะเวลาทีเช่า
ค) ผู้เ อาประกัน ภัย ต้ อ งปฏิบ ัติ ต ามเงือนไขทุ ก ข้อ ของบริษั ท รถเช่ าภายใต้ สญ
ั ญาเช่ า และเงือนไขของ
ผูร้ บั ประกันภัยภายใต้สญ
ั ญาการประกันภัยดังกล่าว รวมทัง' กฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศนัน'
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่า TA{m)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี' ไม่คุม้ ครองความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่าอันเกิดจากหรือสืบเนือง
จากสาเหตุ ต่อไปนี'
1. การสูญหายหรือความเสียหายทีเกิดจากการขับขีรถทีเช่าโดยฝ่าฝื นเงือนไขของสัญญาเช่าหรือ การสูญ
หายหรือความเสียหายทีเกิดขึน' นอกเขตถนนสาธารณะ หรือเนื องจากการฝ่าฝื นกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของ
ประเทศนัน'
2. การสูญหายหรือความเสียหายทีเกิดจากการสึกหรอ การเสือมสภาพ ความเสียหายจากแมลง หรือสัตว์กดั
กิน หรือแทะ ความชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายทีไม่เห็นประจักษ์
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TA32
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยความล่าช้าในการเดิ นทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองในกรณียานพาหนะสาธารณะทีเดินทางตามตารางเวลาการออกเดินทางที
ผูเ้ อาประกันภัยได้เตรียมการไว้วา่ จะใช้เดินทางในต่างประเทศเกิดความล่าช้าเป็ นเวลาอย่างตําหก (6) ชัวโมง
ติดต่อกันนับจากเวลาทีระบุในแผนการเดินทางทีให้แก่ผเู้ อาประกันภัย เนืองจากสภาพอากาศไม่อํานวย เครืองอุปกรณ์
ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิบตั งิ านอืนโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะทีทําให้ไม่สามารถ
เดินทางได้ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สําหรับการ
ล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน' ทุกเวลาหก (6) ชัวโมงเต็มต่อเนืองของความล่าช้า
หมวดที 5: เอกสารแนบท้าย
ถ้ า ข้ อ ความในเอกสารแนบท้ า ยนี' ข ัด หรือ แย้ ง กับ ข้ อ ความในกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ให้ ใ ช้ ข ้ อ ความใน
เอกสารแนบท้ายแทน ส่วนเงือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอืน ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

Policy Wording TG International – Individual_ 06/15

Travel Guard Global Travel Insurance
เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
TG Exclusion 1
เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทัวไปเพิ มเติ ม
(ใช้เป็ นเอกสารแนบท้ายสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางทัวโลก)
เอกสารแนบท้ายเลขที
เป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที
ชือผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริมต้นวันที
เวลา
สิน' สุดวันที
เบี'ยประกันภัย
อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท รวม

วันทําเอกสาร
เวลา
บาท

เป็ น ทีตกลงและเข้าใจกันว่า การประกัน ภัยภายใต้กรมธรรม์ประกัน ภัย ทีเอกสารแนบท้ายฉบับ นี' แนบติด
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยไม่คมุ้ ครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความรับ
ผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกิดขึน' ในเวลาดังต่อไปนี'ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.
2.

การเดิน ทางไป หรือ การเดิน ทางผ่ า น หรือ การเดิน ทางภายในประเทศ Afghanistan,
Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria
การทีผูเ้ อาประกันภัยกระทําการทีเกียวเนืองกับ
2.1 การก่อการร้าย หรือ
2.2 การเป็ นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือ
2.3 การลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าทีเกียวเนืองกับยาเสพติด หรือ
2.4 การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

Cuba,

ถ้ า ข้ อ ความในเอกสารแนบท้ า ยนี' ข ัด หรื อ แย้ ง กับ ข้ อ ความในกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ให้ ใ ช้ ข้ อ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี'แทน ส่วนเงือนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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สรุปสาระสําคัญตามแผนประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางทัวโลก
Travel Guard Global Travel Insurance
กรมธรรม์ประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยทีเดินทางไปต่างประเทศ ซึงเป็ นการเดินทางออกนอก
อาณาเขตประเทศถินฐานของผูเ้ อาประกันภัย โดยมีสาระสําคัญดังนี'
ระยะเวลาเอาประกันภัย
เป็ นระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครัง' ของผูเ้ อาประกันภัยซึงเริมต้นและสิน' สุดภายในระยะเวลา
ประกันภัย
1. แบบรายเทียว (Single Trip) เพือคุม้ ครองการเดินทางครัง' เดียว ความคุม้ ครองเริมต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและสิน' สุดเมือผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยู่อาศัยภายในประเทศไทย
หรือภายใน 2 ชัวโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวันสิน' สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึน' ก่อน
2. แบบรายปี (Annual Trip) เพือคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง' ในปี กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีระยะเวลา
คุม้ ครองการเดินทางแต่ละครัง' เช่นเดียวกับแบบรายเดียว (Single Trip) แต่จํากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง' ไม่เกิน
120 วัน หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจําเป็ นต้อง
รับการรักษาอย่างต่อเนืองในฐานะผูป้ ่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี'จะขยายความคุม้ ครองไปจนผูเ้ อาประกันภัยออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
การชําระเบียE ประกันภัยและการคืนเบียE ประกันภัย
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระเบี'ยประกันภัยก่อนความคุม้ ครองจะเริมต้น
2. แบบรายเทียว (Single Trip) ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ภายหลังจากที
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุม้ ครองไปเรียบร้อยแล้ว
3. แบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้ อาประกันภัย หรือบริษทั ต่างสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ดงั นี'
3.1 บริษทั จะบอกเลิกได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่ครัง' สุดท้ายทีแจ้งให้บริษัททราบ โดยบริษัทจะคืน เบี'ยประกันภัยให้แก่ผู้เ อา
ประกันภัย โดยหักเบี'ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
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3.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกได้โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นหนังสือ และได้รบั เบี'ยประกันภัยคืน
หลัง จากหัก เบี'ย ประกัน ภัย สํา หรับ ระยะเวลาทีกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ฉบับ นี' ไ ด้ใ ช้บัง คับ มาแล้วออกตามอัต ราเบี'ย
ประกันภัยระยะสัน' ตามตารางทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี'
ตารางอัตราเบียE ประกันภัยระยะสันE
ระยะเวลาประกันภัย
ร้อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบี'ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
ข้อยกเว้นทัวไป
การประกัน ภัยนี' ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บ ป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ
สืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกิดขึน' ในเวลาดังต่อไปนี'
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้
มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆซึงจะเป็ นเหตุให้ม ี
การประกาศหรือคงไว้ซงกฎอั
ึ
ยการศึก
3. การก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และ/ หรือ อาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธใดๆ
4. การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชื'อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
Policy Wording TG International – Individual_ 06/15

Travel Guard Global Travel Insurance
เอกสารสําคัญ โปรดอ่ าน
อันเนืองมาจากการเผาไหม้ของเชือ' เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืนใดทีอาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
l. ขณะทีเกิดขึน' ณ ประเทศหรืออาณาเขตทียกเว้นความคุม้ ครองตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
7. การกระทําโดยเจตนาทีผิดกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่ วง
การทําลายโดยศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้ าทีอืนๆ การฝ่าฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของ ผูเ้ อา
ประกันภัยทีจะดําเนินการป้องกันตามสมควรเพือหลีกเลียงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
หลังจากได้รบั การเตือนผ่านหรือโดยสือมวลชนทัวไปเกียวกับเจตนาจะนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสงครามกลาง
เมือง
8. เมือผูเ้ อาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพทีเหมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคําแนะนํ าของแพทย์ผู้
ได้รบั อนุ ญาตให้รกั ษาโรค
9. ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต หรือโรคในระบบเส้นประสาท
10. ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด
ข้อตกลงคุ้มครองตามแผนประกันภัย
ข้อตกลงคุม้ ครอง
แผน A และแผน B แผน C แผน D
TA1 ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
๏
๏
๏
TA2 ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลทีเกิดขึน' ในประเทศไทย
๏
๏
๏
TA6 ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพล
๏
๏
๏
ภาพถาวรสิน' เชิงเนืองจากอุบตั เิ หตุ
TA7 ผลประโยชน์ การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ
๏
๏
๏
เคลือนย้ายกลับประเทศภูมลิ าํ เนา
TA8 ผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศภูมลิ าํ เนา
๏
๏
๏
TA11 ผลประโยชน์ คา่ ใช้จ่ายในการเดินทางเพือเยียมผูป้ ว่ ยที
๏
๏
โรงพยาบาล
TA12 ผลประโยชน์ รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ
๏
๏
ผูป้ ่วยใน
TA16 ผลประโยชน์ การเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
๏
๏
TA17 ผลประโยชน์ คา่ ใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง รวมถึงการจี'
๏
๏
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เครืองบิน
TA19 ผลประโยชน์ ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว
TA20 ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
TA21 ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
ทรัพย์สนิ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนืองมาจากภัยธรรมชาติ
TA23 ผลประโยชน์ ความคุม้ ครองเอกสารการเดินทาง
TA24 ผลประโยชน์ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
TA25 ผลประโยชน์ การพลาดการต่อเทียวบิน
TA27 ผลประโยชน์ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
TA28 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
TA29 ผลประโยชน์ ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน
TA30 ผลประโยชน์ ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่า
TA32 ผลประโยชน์ ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
หมายเหตุ

๏
๏

๏

๏

๏

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

๏
๏
๏
๏

๏
๏

๏
๏

ข้อตกลงคุม้ ครองตามแผนประกันภัย A และ B จะมีขอ้ ตกลงคุม้ ครองเดียวกันแต่จาํ นวนเงินเอา
ประกันภัยแตกต่างกัน

เอกสารแนบท้ายตามแผนประกันภัย
TG – exclusion 1 การขยายข้อยกเว้นทัวไปเพิมเติม
หมายเหตุ :
i.
ความคุ้ม ครองและเงือนไขทีละเอีย ดครบถ้วนให้ เ ป็ น ไปตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย อุ บ ัติเ หตุ สํา หรับ ผู้เ อา
ประกัน ภัย เฉพาะกลุ่ ม ทีได้ร บั ความเห็น ชอบจากสํา นั กงานคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริม การประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
t.

ทัง' นี'บริษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย เพือจัดทําแผนประกันภัยได้
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Travel Guard Global Travel Insurance
In reliance upon the statements that are contained in the insurance application which is an
integral part of this Policy, and in consideration of the premium paid by the Insured subject to the
general terms and conditions, insuring agreements, exclusions and attachments of this insurance
Policy, the Company agrees with the Insured as follows:
Section 1: Definitions
Unless specified otherwise in this Policy, words or expressions to which specific meanings
have been ascribed in any part of this Policy shall have such specific meanings whenever they are
used in this Policy.
1.1

"Policy"

means

Policy schedule, benefits schedule, terms and conditions,
insuring
agreements,
exclusions,
attachments,
endorsements, summary documents showing the material
contents under this Policy, which are all regarded as
being part of the insurance contract.

1.2

"Company"

means

the Company issuing this Policy.

1.3

"Insured"

means

the person named as the Insured in this schedule and/or
attachments, and under coverage of this Policy.

1.4

"Accident"

means

an event which happens suddenly due to an external
cause and gives rise to a result which is not intended or
anticipated by the Insured.

1.5

"Injury"

means

bodily injury directly resulting from an Accident that
happens solely and independently from other causes.

1.6

"Sickness"

means

a symptom, irregularity, illness, or disease contracted by
the Insured.

1.7

"Loss or Damage"

means

bodily Injury of the Insured caused by Accident, and
leading to death, dismemberment, loss of sight, disability
or Injury.

1.8

"Physician"

means

a person who graduated with a degree in Medical
Sciences and is legally registered with the Medical
Council to perform as a medical professional in the
locality in which medical services or surgeries are
provided. A Physician shall not be:

1.9

"Nurse"

1.10 "Inpatient"

•

the Insured, or

•

legal spouse or child of the Insured, unless there
is necessity and consent is given by the
Company.

means

a person who is legally licensed to engage in the nursing
profession.

means

a person who is required to receive medical treatment in
a Hospital and registered as an Inpatient by diagnosis
and advice of the Physician based on indication of
Medical Standards for treatment of such Injury or
Sickness, including the case of an Inpatient who dies
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after admission.
1.11 "Outpatient"

means

a person who receives medical services in an Outpatient
department or emergency room of a Hospital, Medical
Facility or Clinic, for a condition which by diagnosis and
indication of the Medical Standards does not need to be
admitted as an Inpatient.

1.12 "Hospital"

means

any medical facility that provides medical services, can
accommodate overnight patients, has an adequate
number of medical personnel and facilities and a
complete range of services, particularly a major
operating room, and is registered as a Hospital in
accordance with the law on medical facilities in that
locality.

1.13 "Medical Facility"

means

any medical facility that provides medical services, can
accommodate overnight patients, and is permitted to be
registered as a Medical Facility in accordance with the
law in that locality.

1.14 "Clinic"

means

a modern medical facility that is permitted by law to
provide medical treatment and diagnoses by Physicians,
but cannot accommodate overnight patients.

1.15 "Medical Standards"

means

international rules or practices of modern medical
providers for creating suitable treatment plans that are
based on Medical Necessity and appropriateness, taking
into account the conclusions drawn from the Injury or
Sickness record, medical findings, diagnosis results and
other pertinent information (if any).

1.16 "Necessary and
Reasonable Expenses"

means

medical treatment costs and/or other expenses that
correspond to the amounts normally charged to general
patients for similar services by the Hospital, Medical
Facility or Clinic where the Insured has been treated.

1.17 "Medical Necessity"

means

medical services
conditions:

provided

under

the

following

(1) the services correspond with the diagnosis,
and the treatment is consistent with the treated person’s
Injury or Sickness;
(2) there are clear medical indications based on
current Medical Standards;
(3) the services must not be solely for the
convenience of the treated person or his or her family or
the treatment provider; and
(4) the services must be medical services
provided in accordance with Medical Standards and
suitable for caring for the patient based on the patient’s
needs in light of the Injury or Sickness.
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any disease (including complications), symptom or
abnormality of the Insured occurring within 24 months
preceding the effective date of coverage of this Policy
with sufficient indication for a general person to seek for
diagnosis, care or treatment, or for which a Physician
shall provide diagnosis, care or treatment.
For the annual Policy, Pre-existing Conditions shall
mean the medical condition for which indemnity was
claimed by the Insured during his or her previous trip, or
the medical condition in which treatment or diagnosis
was sought by the Insured within a 12-month period
before his or her trip. Such conditions shall be regarded
as Pre-existing Conditions of the next trip.

1.19 "AIDS"

means

Acquired Immune Deficiency Syndrome which is caused
by HIV virus infection, and shall include opportunistic
infection, Malignant Neoplasm, infections or any
Sickness that reveals an HIV (Human Immunodeficiency
Virus) positive blood test result.
Opportunistic infection shall include, but is not limited
to, Pneumocystis Carinii Pneumonia, Organism of
Chronic Enteritis, virus, and/or Disseminated Fungi
Infection.
Malignant Neoplasm shall include Kaposi’s sarcoma,
Central Nervous System Lymphoma, and/or other severe
disease which is presently known to be a symptom of
Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which
causes sudden death, Sickness, or disability to infected
persons.
AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency
Virus), Encephalopathy Dementia, and outbreak of virus.

1.20 "Policy Year"

means

the period of one year commencing on the effective date
of the Policy or commencing on the anniversary of the
Policy year.

1.21 "Terrorism"

means

any action using force or violence and/or involving
threat by any person or group of persons regardless of
whether such action is taken alone, on behalf of, or in
relation to any organization or government with an aim
for results involving politics, religions or cults, or similar
purposes, and to cause the government and/or the public
or any part thereof to be in panic.

1.22 "Travel Assist"

means

a company providing services to the Insured while being
overseas in terms of travel information, medical care
advice, legal counsel, emergency medical evacuation,
body repatriation, general information, and other
services under the insurance coverage. If a service
provider is to be changed from Travel Assist to another
entity appointed by the Company during the effective
term of this Policy, the entity so appointed shall be
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referred to in place of Travel Assist in all provisions
specified in this Policy and shall have the same meaning
as specified in definitions herein.
1.23 "Common Conveyance"

means

A service aircraft with permanent wings operated by a
commercial airline registered to carry fare-paid
passengers who travel according to flight schedules, and
a service helicopter operated by an airline registered to
carry fare-paid passengers who travel according to flight
schedules between generally accepted commercial
airports or commercial airports for helicopters that are
duly registered.

1.24 "Public Place"

means

any place to which the general public has access, for
example (but not limited to) airports, shops, restaurants,
hotel foyers, public parks, beaches, golf courses, driving
ranges, public buildings and the like.

1.25 "Public Conveyance"

means

any regularly scheduled type of transportation provided
and operated by a duly licensed carrier with the aim for
the local public to use as means to travel, and recognized
by the country (e.g. bus, ferry, hovercraft, hydrofoil,
ship, train, tram or subway). This would exclude all
types of transportation that are chartered or arranged as
part of a tour even if the services are regularly
scheduled. Common Conveyance in this Policy is
regarded as Public Conveyance.

1.26 "Domestic Trip"

means

a trip taken within the country of residence of the
Insured as notified to the insurance company.

1.27 "Overseas Trip"

means

a trip taken outside the country of residence of the
Insured.

Section 2: General Terms and Conditions
2.1 Insurance Contract
This insurance contract arises from the fact that the Company relies upon the statements of the
Insured in the insurance application as well as additional declarations (if any) that the Insured has
signed in evidence of his or her acceptance of the insurance contract, this Policy and summary
documents of the material contents of which are issued by the Company.
In the event that the Insured knowingly provides false statements in the declarations
mentioned in paragraph one, or knowingly conceals relevant facts which, if made known to the
Company, might motivate the Company to demand a higher premium or refuse to execute the
insurance contract, this insurance contract shall become void in accordance with section 865 of the
Civil and Commercial Code, whereupon the Company will be entitled to terminate the insurance
contract.
The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations
made in the documents in accordance with paragraph one.
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2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract
This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of
the insurance contract. Any change of wording in the insurance contract must be approved by the
Company and recorded in the Policy or attachments before such change becomes valid.
2.3 Period of Insurance
Period of each trip of the Insured which begins and ends according to the period of insurance:
2.3.1 For single trip coverage: the coverage starts two hours prior to the departure from
Thailand and continues until the Insured travels back to his or her place of residence in Thailand, or
for two hours upon arrival in Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever
is earlier (unless specified otherwise in this Policy).
2.3.2 For annual trip coverage to cover multiple trips: the coverage for each trip starts and
ends as mentioned in 2.3.1, subject to the maximum duration of journey for each trip not exceeding
120 days. If the Insured receives medical treatment during the effective period of the Policy and is
required to receive continuous treatment as an Inpatient, this Policy shall extend the coverage until the
Insured is discharged from the Hospital or Medical Facility.
2.4 Report and Claim
The Insured, the beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, must
report any Loss or Damage to the Company without delay. In the event of death, an immediate notice
must be made to the Company, unless it can be proven that immediate notice was not practicable but
was given as soon as possible.
2.5 Claim and Submission of Evidence of Loss or Damage
2.5.1 Claim for benefit in case of medical treatment overseas, medical treatment in Thailand,
medical treatment overseas for Sickness related to pregnancy, medical treatment overseas by a
Chinese Traditional Physician, medical treatment due to an Accident
For claim for cost of medical treatment, the Insured shall, at his or her expense, submit the
following evidence to the Company within 30 days from the date on which the Insured is discharged
from the Hospital, Medical Facility or Clinic.
2.5.1.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.1.2 Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and
treatment.
2.5.1.3 Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and
receipt.
2.5.1.4 Copy of the Insured’s passport.
The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such
receipts that certify the amount paid to the Insured to further claim the remaining amount from
another insurer. If the Insured has been indemnified by government welfare, other welfare, or other
insurance, the Insured shall submit a copy of the receipt certifying the amount paid by government
welfare or other agency to further claim the remaining amount from the Company.
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2.5.2 Claim for benefit in case of permanent disability or dismemberment resulting from an
Accident
The Insured shall, at his or her expense, submit the following evidence to the Company within
30 days from the date on which the Physician concludes that the Insured suffers permanent disability
or dismemberment.
2.5.2.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.2.2 Physician’s report indicating the permanent disability or dismemberment.
2.5.2.3 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of
permanent disability or dismemberment from an Accident when being on a commercial airplane).
2.5.2.4 Copy of the Insured’s passport.
2.5.3 Claim for compensation in case of death
The beneficiary shall, at his or her expense, submit the following evidence to the
Company within 30 days from the date of the Insured’s death.
2.5.3.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.3.2 Death certificate.
2.5.3.3 Copy of autopsy report.
2.5.3.4 Copy of police report.
2.5.3.5 Copies of ID card and house registration of the Insured with the wording
"Deceased" thereon.
2.5.3.6 Copy of the Insured’s passport or travel evidence.
2.5.3.7 Copies of ID card and house registration of the beneficiary.
2.5.3.8 Letter confirming the Accident from the commercial airline (in case of death
from an Accident when being on a commercial airplane).
2.5.4 Claim for compensation in case of emergency medical evacuation
2.5.4.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.4.2 The Insured or related person shall notify the Company or Travel Assist
without delay.
2.5.4.3 If the Insured is injured in a remote area, the Insured should contact a local
Physician for first aid, and Travel Assist shall consider transportation methods and cooperate with the
Physician for further treatment.
2.5.5 Claim for compensation in case of body repatriation
The beneficiary, relative or related person shall notify the Company or Travel Assist
without delay. Travel Assist shall then consider the best method for body repatriation.
2.5.5.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.5.2 The beneficiary, relative or related person shall gather necessary documents as
specified in 2.5.3 and submit them to the Company within 30 days from the date of death.
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2.5.6 Claim for benefit in case of expenses for funeral arrangements
2.5.6.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.6.2 Original copy of receipt listing the expenses or a summary of the bill and
receipt.
2.5.6.3 Death certificate of the Insured.
2.5.6.4 Medical record of the Insured.
2.5.6.5 Copy of the Insured’s passport.
2.5.7 Claim for benefit in case of travel expenses to assist with funeral arrangements
The beneficiary, relative or related person shall notify Travel Assist without delay
and submit the following evidence to the Company.
2.5.7.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.7.2 Death certificate of the Insured.
2.5.7.3 Copy of travel ticket of the family member making a trip to assist with the
funeral arrangements.
2.5.7.4 Copy of passport of the family member indicating a trip to assist with the
funeral arrangements.
2.5.7.5 Receipt for actual costs of accommodation and food of the family member
making a trip to assist with the funeral arrangements.
2.5.8 Claim for benefit in case of travel expenses for Hospital visitation
The beneficiary, relative or related person shall notify Travel Assist without delay
and submit the following evidence to the Company.
2.5.8.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.8.2 Report of the Insured’s Physician.
2.5.8.3 Letter from the Hospital in which the Insured receives treatment confirming
that there is no family member of the Insured present during his or her treatment.
2.5.8.4 Copy of travel ticket of the family member making a trip to visit the Insured.
2.5.8.5 Copy of passport of the family member indicating a trip to visit the Insured.
2.5.8.6 Receipt for actual costs of accommodation and food of the family member
making a trip to visit the Insured.
2.5.9 Claim for daily benefit in case of receipt of medical treatment in a Hospital as an
Inpatient
2.5.9.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.9.2 Report of the Insured’s Physician.
2.5.10 Claim for benefit in case of expenses of repatriation of a minor
2.5.10.1 Claim form as prescribed by the Company.
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2.5.10.2 Report of the Insured’s Physician.

2.5.10.3 Copy of ID card of the minor. Copy of birth certificate is required in case of
no ID card.
2.5.10.4 Travel Itinerary of the Insured and the child.
2.5.10.5 Copy of travel ticket of the family member making a trip to pick up the
minor.
2.5.10.6 Copy of passport of the family member indicating a trip to pick up the minor.
2.5.10.7 Receipt for actual costs of accommodation and food of the family member
making a trip to pick up the minor.
2.5.11 Claim for benefit in case of credit card insurance
2.5.11.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.11.2 List of expenses incurred on the Insured’s credit card.
2.5.12 Claim for compensation in case of trip cancellation
2.5.12.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.12.2 Letter from tour agency or airline indicating the amount collected.
2.5.12.3 In the case of trip cancellation resulting from the Insured suffering an
Accident or Sickness, or from an Accident or Sickness of his or her spouse, father or mother,
grandfathers, grandmothers, siblings, children, or father or mother of the spouse, a medical certificate
is required.
2.5.12.4 Copy of death certificate (in case of death of the Insured or relative).
2.5.13 Claim for compensation in case of trip curtailment
2.5.13.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.13.2 Copy of plane ticket recently purchased and receipt.
2.5.13.3 Medical certificate in the case of trip curtailment resulting from the Insured
suffering an Accident or Sickness, or from an Accident or Sickness of his or her spouse, father or
mother, grandfathers, grandmothers, siblings, children, or father or mother of the spouse.
2.5.13.4 Copy of death certificate (in case of death of the Insured or relative).
2.5.14 Claim for compensation in case of flight delay
2.5.14.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.14.2 All existing plane tickets and boarding passes.
2.5.14.3 Letter of notification from the person responsible for the trip.
2.5.14.4 Letter of notification from the commercial airline specifying that the delay
actually occurred.
2.5.15 Claim for compensation in case of Loss of or Damage to baggage or Personal
Belonging
2.5.15.1 Claim form as prescribed by the Company.

Policy Wording TG Inter_individual_Eng 07/15

Travel Guard Global Travel Insurance
Important: please read.

(Translation)

2.5.15.2 Letter certifying Loss or Damage incurred from the management of the hotel
or transport company in the case that such Loss or Damage is under supervision of the hotel staff or
transport company.
2.5.15.3 List and prices of the lost or damaged items. If the lost or damaged item was
purchased within three months, receipt thereof is required.
2.5.15.4 Daily report of a local police officer in the case that Loss or Damage incurs
due to threat or violent force.
2.5.16 Claim for compensation in case of baggage delay
2.5.16.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.16.2 Receipt for purchase of necessary clothes or necessary supplies.
2.5.16.3 Certification letter from the airline.
2.5.17 Claim for compensation in case of third-party liability
2.5.17.1 Claim form as prescribed by the Company.
2.5.17.2 Medical certificate and receipt in the case that the Insured causes another
person to have an Accident.
2.5.17.3 Receipt for cost of repair, or receipt and confirmation letter from a store in
the case that an item must be purchased as the Insured damaged the same.
2.6 Medical Examination
The Company has the right to examine the Insured’s medical record and diagnosis records as
may be necessary for this insurance. The Company also has the right to conduct an autopsy, if
necessary and not contrary to the law, at the Company’s expense.
2.7 Compensation Payment
The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the
Company has received a complete and correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for
death will be paid to the beneficiary while other types of compensation will be paid to the Insured. If
there is a reasonable doubt that the aforesaid claim was not made in accordance with the insuring
agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be
extended if necessary but in no event shall this period last more than 90 days from the date on which
all documents are received by the Company.
If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable
to pay interest at 15 percent per annum of the amount due accrued from the due date of the
compensation.
If the treatment is in a Hospital, Medical Facility, or Clinic outside Thailand, the Company
will pay benefit based on a foreign exchange rate of the date stated in medical treatment receipts.
2.8 Payment of Premium and Premium Refund
2.8.1 The Insured must pay the premium promptly or prior to the coverage commencement.
2.8.2 For single trip insurance, the Insured may not cancel this Policy after its coverage has
gone into in effect.
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2.8.3 For annual trip, the Insured or the Company may exercise the right to cancel the Policy
under the following conditions.
2.8.3.1 The Company may cancel this Policy by giving written notice no less than 15
days in advance by registered mail to the Insured at the last known address as declared to the
Company. The Company will refund the premium to the Insured after deducting a partial premium for
the effective period of this Policy on a pro-rata basis.
2.8.3.2 The Insured may cancel this Policy by giving written notice to the Company
and may be entitled to premium refund after a partial premium for the effective period of this Policy
has been deducted based on a short period premium rate under following schedule.
Short Period Premium Schedule
Period of insurance
(not over/month)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Percent of annual premium
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

Cancellation of the Policy under this condition made by any party shall mean the whole
Policy being terminated. It is not possible to cancel some or part of the insurance coverage during the
Policy Year.
2.9 Dispute Resolution by Arbitration
In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to
claim under the Policy and the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of
arbitration, the Company shall comply and allow the case to be decided by an arbitrator according to
the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration.
2.10 Conditions Precedent
The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the Insured, the
beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, has fully complied with the
insurance contract and the conditions of the Policy.

Section 3: General Exclusions
This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of
the following causes or which occurs at the times as follows.
3.1 Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury.
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3.2 War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or not),
civil war, uprising, insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’état, proclamations
of martial law, or any events which lead to the proclamation or maintenance of martial law.
3.3 Terrorism using chemical, biological and/or nuclear, or any weapon.
3.4 Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the
combustion of nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear fission/fusion.
3.5 Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause
an explosion in a nuclear process.
3.6 At any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the
attachment (if any).
3.7 Any intentional illegal act by the Insured or confiscation, detention, or destruction by
customs or other authorities. Any violation of regulations of a government, or the Insured’s
negligence to conduct proper prevention to avoid claiming under the Policy after receiving a warning
through or by general media with respect to an intention to cause strike, riot or civil war.
3.8 While the Insured is not in a proper condition to travel, or travels against the advice of the
Physician permitted to provide treatment.
3.9 While the Insured has a mental disorder, insanity or nervous system disease.
3.10 While the Insured travels with an intention to receive all kinds of medical treatment.

Section 4: Insuring Agreement
Subject to the rules, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions, and
attachments of the Policy, and in consideration for the premium paid by the Insured, the Company
agrees to provide coverage only as specified in the following schedule.
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TA1
Insuring Agreement
Medical Expenses Benefit
Definitions
"Thai Traditional Physician"

means

a Thai Traditional Physician legally licensed for
providing treatment with Thai herbs. The Thai
Traditional Physician shall not be the Insured, business
partner, employer, employee or agent of the Insured, or a
person related in any way to the Insured.

"Chinese Traditional Physician"

means

a Physician legally licensed for providing treatment with
herbs, acupuncture and chiropractic. The Chinese
Traditional Physician shall not be the Insured, business
partner, employer, employee or agent of the Insured, or a
person related in any way to the Insured.

Coverage
During the validity of the Policy, subject to the coverage benefit conditions of the Policy, if
the Insured is injured from an Accident or has a sudden or unanticipated Sickness during the period of
insurance, causing the Insured to receive medical treatment whether as an Inpatient or Outpatient, the
Company shall reimburse the Insured the Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical
treatment based on Medical Necessity and Medical Standards in the actual amount paid but not more
than the sum insured specified in the insurance schedule.
In case of Injury due to Accident overseas which requires treatment by a Thai Traditional
Physician or Chinese Traditional Physician, exclusive of bone fracture or broken bone, the Company
shall reimburse the Insured the expenses paid by the Insured at the maximum not exceeding Baht
1,500 per person per accident.
The covered expenses are as follows.
1. Physician fees.
2. Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the
separation, preparation or analysis of blood or blood components, laboratory tests and pathology fees,
radiology diagnosis, other special diagnostic methods, including Physician’s reading fee, expenses
related to the use or provision of services, medical tools and equipment outside the operating room,
medical consumables (medical supplies 1), operating room fees and equipment, excluding cost of
hiring a special Nurse while in a Hospital or a Medical Facility as an Inpatient.
3. Ambulance fee in case of emergency, to transport the Insured to or from a Hospital or a
Medical Facility for Medical Necessity.
4. Take home drugs for Medical Necessity, but not for more than 14 days.
5. Cost for an ICU room or standard single room plus meals provided for the patient by the
Hospital or Medical Facility, and daily nursing service fee.
In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or
source, the Company will reimburse the Insured the medical expenses only for the amount exceeding
the amount that may be claimed.
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Exclusions (only apply to the Overseas Medical Expenses Benefit Agreement TA1)
The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.
1. Pre-existing Conditions.
2. Treatment or remedies for congenital abnormalities.
3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily
checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness.
4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including
narcotic addiction, or genetic disorder.
5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD).
6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage.
7. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches,
eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemaker, wheelchair, etc.
8. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not
include the expense for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing,
filling, dentures, or expenses for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment
after an Accident.
9. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy.
10. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or
treatment to remedy bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence
of an Accident to reconstruct or restore the function of an organ.
11. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother,
spouse, or child of the Insured.
12. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after
being injured by an animal and vaccination to prevent tetanus after Injury.
13. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski,
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or
traveling in a hot air balloon, or gliding.
14. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
15. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or
escaping arrest.
16. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind.
The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol
level of 150 milligram percent and over.
17. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for
carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft.
18. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
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TA2
Insuring Agreement
Medical Expenses in Thailand Benefit
Coverage
This insurance covers medical treatment costs necessary to be paid to treat or follow up
certain symptom in Thailand for Injury or Sickness sustained by the Insured overseas under the limit
of treatment period as follows.
1. In case that the Insured has never received medical treatment for such Injury or Sickness
while being overseas, the Insured must request treatment in Thailand within seven (7) days from the
date of arrival in Thailand. The continuous treatment shall not exceed twenty one (21) days from the
date on which treatment is firstly received in Thailand. The Company shall compensate the Insured in
the amount actually paid at the maximum not exceeding the sum insured specified in the schedule.
2. In the case that the Insured has received treatment while being overseas, the Insured shall
have no more than twenty one (21) days from the date of arrival at Thailand to receive continuous
treatment in Thailand or within the prescribed time specified in the insurance plan chosen, whichever
is earlier.
The Company shall compensate Necessary and Reasonable Expenses incurred from medical
treatment according to the Medical Necessity and Medical Standards in the amount actually payable,
but not exceeding the sum insured specified in the schedule.
In the case that the Insured is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or
source, the Company will reimburse the Insured the medical expenses only for the amount exceeding
the amount that may be claimed, but not exceeding the maximum sum insured specified in the
schedule. The Company shall reimburse only the expenses incurred in Thailand (if any).
Exclusions (only apply to the Medical Expenses in Thailand Benefit Agreement TA2)
The insurance under this insuring agreement does not cover the following expenses.
1. Pre-existing Conditions.
2. Treatment or remedies for congenital abnormalities.
3. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily
checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness.
4. Treatment of disease or condition related to mind, nerves, stress, insanity, including
narcotic addiction, or genetic disorder.
5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD).
6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage.
7. Treatment which is not considered as modern medicine, including alternative medicine, e.g.
acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure and chiropractic.
8. Prosthesis and artificial aids of all kinds (medical supplies 2), i.e. cane, crutches,
eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemaker, wheelchair etc.
9. Expenses related to dental treatment, except for first aid after an Accident. This does not
include the expense for dental reconstructive treatment, orthodontics, crowns, scaling or polishing,
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filling, dentures, or expense for treatment necessary for natural phonation due to dental treatment after
an Accident.
10. Service or surgery that is unnecessary or for fraudulent purposes.
11. Treatment for beauty, e.g. acne, blemish, freckle, dandruff, dietary, hair transplantation or
treatment to remedy bodily deficiency, cosmetic surgery, except in case of necessity as a consequence
from an Accident to reconstruct or restore the function of an organ.
12. Any medical treatment given by a Physician who is the Insured or who is father, mother,
spouse, or child of the Insured.
13. Immunization or vaccination to prevent disease, except vaccination to prevent rabies after
being injured by an animal and vaccination to prevent tetanus after Injury.
14. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski,
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or
traveling in a hot air balloon, or gliding.
15. Injury while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
16. Injury while the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or
escaping arrest.
17. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind.
The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol
level of 150 milligram percent and over.
18. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for
carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft.
19. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
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TA6
Insuring Agreement
Death, Dismemberment, Loss of Vision or Permanent Disability from Accident Benefit
Coverage
This insurance covers Loss or Damage arising from physical Injury of the Insured due to an
Accident, which causes death, dismemberment, loss of vision or permanent disability to the Insured
within 180 days from the date of Accident; or Injury for which continuous treatment as an Inpatient in
a Hospital or Medical Facility is required for the Insured, and which subsequently causes death at any
time. The Company shall pay the following compensation.
1.
2.

100% of the sum insured
100% of the sum insured

3.

100% of the sum insured

4.
5.
6.

100% of the sum insured
100% of the sum insured
100% of the sum insured
100% of the sum insured
75% of the sum insured
60% of the sum insured
60% of the sum insured
60% of the sum insured
15% of the sum insured

7.
8.
9.
10.

In case of death.
In case of permanent disability which must continue for not less
than 12 months from the date of Accident, or there is a clear
medical indication that the Insured has become permanently
disabled.
For both hands from wrists, both feet from ankles, or vision of
both eyes.
For one hand from the wrist and one foot from the ankle.
For one hand from the wrist and vision of one eye.
For one foot from the ankle and vision of one eye.
For loss of hearing and loss of speech.
For loss of hearing of both ears.
For one hand from the wrist.
For one foot from the ankle.
For vision of one eye.
For loss of hearing of one ear.

The Company shall pay compensation in accordance with this clause only for one maximum
item throughout the period of insurance. The Company shall compensate the consequence arising in
accordance with this insuring agreement in aggregate not exceeding the amount specified in the
schedule. If the Company has not compensated the full sum insured, the Company shall continue to
provide coverage until the expiry of the period of insurance only in the amount of the remaining sum
insured.
Definitions
"Dismemberment"

means

the cutting of a wrist or ankle from the body, and shall
include total loss of usability of the aforesaid organ, and
there is a clear medical indication that it will never be
able to function again.

"Loss of Hearing"

means

permanent Loss of Hearing.

"Loss of Speech"

means

loss of ability to use three-fourths of the pronunciation
principles incorporated into speaking, i.e. lips, oral
cavity, tongue and palate; permanent loss of vocal cords;
or damage to the motor speech center causing inability to
speak.

"Loss of Vision"

means

total blindness that is incurable.
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disability to the extent of permanent inability to perform
any function in a full-time job or any other occupation.

Exclusions (only apply to the Death, Dismemberment, Loss of Vision or Permanent Disability from
Accident Benefit TA6)
The insurance under this insuring agreement shall not cover any Injury, loss, or damage
arising from or as a result of, or occurring during:
1. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind.
The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol
level of 150 milligram percent and over.
2. Infectious parasite, with an exception of infection of tetanus or rabies from a wound
suffered as the result of an Accident.
3. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage.
4. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski,
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or
traveling in a hot air balloon, or gliding.
5. While the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying
passengers or does not operate as a commercial aircraft.
6. While the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
7. While the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
8. While the Insured is committing a felony or while the Insured is being arrested or escaping
arrest.
9. While the Insured is performing duties as a soldier, police officer or volunteer in a war or to
suppress crime.
10. While the Insured is in the vicinity of oil rigs or underground mines.
11. While the Insured is working as a plumber, electrician, mechanic, carpenter, painter,
decorator or building contractor; working related to installation, assembly, maintenance or repair of
machinery, electric appliance or hydraulic machinery; or working in a high-risk location or other
labour work, exclusive of work related to management, supervision, sale, or food management and
preparation.
12. While the Insured is driving a motorcycle without a legal driving license under the law of
the country.
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TA7
Insuring Agreement
Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of Domicile Benefit
Definitions
"Country of Domicile"

means

any country in which the Insured is entitled by its
government to be a citizen, or a permanent country of
residence of the Insured.

Coverage
This insurance provides benefit coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during
his or her Overseas Trip and it is necessary to evacuate the Insured by the method suitable for
necessity based on opinion or advice of Travel Assist, or its authorized representative, in order to
receive appropriate medical treatment; or to evacuate the Insured back to the Country of Domicile.
The Company shall pay the evacuation expense directly to Travel Assist.
With respect to the movement method for emergency medical treatment, Travel Assist or its
authorized representative will decide and determine the method and type of movement, and the
destination, which may include cost of patient transport vehicle by air, sea, land, train or other suitable
transport methods, and based on necessary medical treatment.
The coverage specified herein is for expenses for services which are determined and/or
prepared by Travel Assist with respect to transport or medical treatment, and cost of medical tools
incurred out of necessity as a result of the transport for emergency medical treatment of the Insured
specified herein.
Exclusions (only apply to the Emergency Medical Evacuation or Transportation to Country of
Domicile Benefit TA7)
The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for emergency medical
evacuation and transportation to the Country of Domicile arising from or as a result of the following
causes.
1. Expenses for all services for which the Insured is not obligated to pay or any expense
already included in the expenses specified in the traveling schedule.
2. Any expense related to service that is not approved or managed by Travel Assist, or its
authorized representative, unless the Insured or his or her traveling companion is unable to notify
Travel Assist and has a reasonable cause for the immoderate and incontrollable expense incurred
during emergency medical treatment at any place. In this case, the Company reserves the right to
compensate the amount advanced by the Insured only for the expenses incurred from those services
under the situation specified by Travel Assist, and in the maximum amount not exceeding the sum
insured specified in the schedule.
3. Pre-existing Conditions.
4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS.
5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases (STD).
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TA8
Insuring Agreement
Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit
Definitions
"Country of Domicile"

means

any country in which the Insured is entitled by its
government to be a citizen, or a permanent country of
residence of the Insured.

Coverage
This insurance provides coverage when the Insured suffers Injury or Sickness during his or
her Overseas Trip, which causes death to the Insured within 30 days from the date of such Injury or
Sickness. Travel Assist, or its authorized representative, shall arrange for the repatriation of the body
or ashes of the Insured to the Country of Domicile. The Company shall pay the expenses incurred
from repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile directly to Travel Assist in the
amount actually payable, provided that it does not exceed the maximum sum insured specified in the
schedule.
The Company shall indemnify any expense for repatriation of the body of the Insured that has
been advanced to the Insured’s estate in accordance with the amount actually incurred for services and
arrangement by a funeral director (undertaker), including costs of casket, embalming, cremation, and
other similar expenses.
Exclusions (only apply to the Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefit TA8)
The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for the repatriation of
the body or ashes to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes.
1. Expenses for all services for which another person must be legally responsible for the
Insured or any expense already included in traveling expenses for which the person arranging the trip
or the transport company must be responsible.
2. Any expense for the repatriation of the body of the Insured that is not approved or arranged
by Travel Assist.
3. Pre-existing Conditions.
4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS.
5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases (STD).
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TA11
Insuring Agreement
Hospital Visitation Benefit
Definitions
"Family Member"

means

father, mother, grandfathers, grandmothers, great
grandfathers and great grandmothers, son, daughter,
spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers,
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers
of the spouse.

"Age of Majority"

means

reaching twenty (20) years of age.

Coverage
If the Insured is required to receive medical treatment in a Hospital or Medical Facility as an
Inpatient overseas for more than five (5) consecutive days, the Insured’s condition prevents
transportation back to his or her country, and no Family Member who has attained the Age of
Majority is present with the Insured overseas, the Company shall pay only travel expense by economy
class air travel, first class rail travel, or sea travel in the actual amount incurred, including
accommodation and food expenses up to maximum Baht 10,000 per day, to the maximum of two
Family Members or friends of the Insured, provided that it does not exceed the maximum sum insured
as specified in the schedule, in order for the Family Members or friends to visit the Insured overseas.
Travel Assist or its authorized representative shall obtain economy class round trip air tickets,
first class train tickets, or ship tickets for not more than two Family members or friends of the Insured
for Hospital visitation. Travel Assist shall indemnify the actual expenses for stay during Hospital
visitation until the Insured has been approved by the Physician that he or she can travel back to
Thailand, provided that it does not exceed the maximum sum insured as specified in the schedule. If a
Family Member or friend of the Insured who will travel to visit the Insured does not travel out of
Thailand, the travel expense incurred shall not exceed the expense for traveling from Thailand.
With respect to the insurance subject to this insuring agreement, an Insured may claim
indemnity under either the benefit in case of travel expense for funeral arrangement assistance, or the
benefit in case of travel expense for Hospital visitation (if any), and may not claim benefits under both
insuring agreements at the same time.
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TA12
Insuring Agreement
Daily Benefit in case of Receipt of Medical Treatment in Hospital as Inpatient
Coverage
This insurance provides coverage in the case that the Insured is required to receive medical
treatment in a Hospital or Medical Facility as an Inpatient overseas as a result of Injury from an
Accident or Sickness occurring during the Overseas Trip. The Company shall pay daily compensation
to the Insured in the amount of Baht 3,000 per day from the first day of receipt of medical treatment in
the Hospital as an Inpatient. In the event that the Insured is required to continue to receive treatment
in Thailand, and in a Hospital or Medical Facility as an Inpatient, the Company shall pay daily
compensation to the Insured in the amount of Baht 1,000 per day. The compensation shall be paid
after the period in which the Insured has received medical treatment in the Hospital.
Exclusions (only apply to the Daily Benefit in case of Receipt of Medical Treatment in Hospital as
Inpatient TA12)
The insurance under this insuring agreement shall not cover medical treatment in a Hospital as
an Inpatient arising from the following causes.
1. Pre-existing Conditions.
2. Treatment or remedies for congenital abnormalities.
3. Treatment for relaxation or health, rehabilitation, bodily checkups, other treatment costs
unrelated to the Injury or Sickness.
4. Treatment of all kinds of genetic disorders.
5. AIDS, venereal disease, or sexually transmitted diseases (STD).
6. Treatment related to pregnancy, child birth, or miscarriage.
7. Treatment which is not considered a modern medicine, including alternative medicine, e.g.
acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure and chiropractic.
8. Unnecessary services or surgeries.
9. Treatment for beauty, i.e. dietary, treatment to remedy bodily deficiency, or cosmetic
surgery, except in case of necessity as a consequence from an Accident to reconstruct or restore the
function of an organ.
10. Injury while the Insured is taking part in racing of all kinds, including car, boat, horse, ski,
jet-skiing, skate, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or
traveling in a hot air balloon, or gliding.
11. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of
alcohol, addictive substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind.
The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol
level of 150 milligram percent and over.
12. Injury while the Insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for
carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft.
13. Injury while the Insured is piloting or working on board as an employee of an airline.
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TA16
Insuring Agreement
Trip Postponement or Cancellation Benefit
Definitions
"Serious Injury or Sickness"

means

any person who requires medical treatment by a legally
licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness must
result in the Insured being certified by the Physician as
unfit to travel or continue with the trip.

"Family Member"

means

father, mother, grandfathers, grandmothers, great
grandfathers and great grandmothers, son, daughter,
spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers,
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers
of the spouse.

Coverage
This insurance provides coverage in case of the Insured’s trip postponement or cancellation
caused by the events specified in this insuring agreement that occurs within 30 days before the date of
departure from Thailand (except for the event in 4) as follows.
1. Death, or Serious Injury or Sickness of the Insured or his or her Family Member prevents
the Insured from traveling in accordance with the itinerary.
2. Unexpected strike, riot, or civil war which is out of the Insured’s control prevents the
Insured from traveling in accordance with the itinerary.
3. The Insured is subpoenaed to present as a witness in court, or receives a mandatory writ
from the court.
4. The Insured’s permanent residence is seriously damaged from fire, flood or similar natural
disasters such as typhoon and earthquake within one week before departure, resulting in the Insured
being unable to travel in accordance with the itinerary.
The Company shall reimburse the Insured for Loss or Damage of trip postponement or
cancellation occurring after the Policy has become effective, i.e. travel deposit, advanced ticket
purchase, and/or accommodation and food expenses paid in advance by the Insured only for Loss or
Damage for which reimbursement is not provided by other sources, and as a consequence of the trip
postponement or cancellation before the date of trip commencement and/or expenses for which the
Insured must be legally responsible. This coverage comes into effect only when the Insured has been
insured before becoming aware of any event which may cause the trip postponement or cancellation.
Exclusions (only apply to the Trip Postponement or Cancellation Benefit TA16)
The insurance under this insuring agreement shall not cover trip postponement or cancellation
arising from or as a result of the following causes.
1. Any Loss or Damage arising from the government’s control or rules and regulations.
2. Bankruptcy, lack of liquidity in debt repayment, or lack of debt repayment by the travel
agencies or carriers which causes trip cancellation.
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3. Any Loss or Damage covered under other policies in effect or government program, or
compensation from other sources, i.e. hotels, airlines, travel agencies, or any other operator of
business related to travel, food and accommodation.
4. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS.
5. Venereal disease, or any sexually transmitted diseases (STD).
6. Taking out of this insurance less than seven (7) days before the date of departure (except in
the case of death or Serious Injury of the Insured or his or her Family Member).
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TA17
Insuring Agreement
Trip Curtailment Expenses and Aircraft Hijacking Benefit
Definitions
"Serious Injury or Sickness"

means

any person who requires medical treatment by a legally
licensed Physician. Such Serious Injury or Sickness must
result in the Insured being certified by the Physician as
unfit to travel or continue with the trip.

"Family Member"

means

father, mother, grandfathers, grandmothers, great
grandfathers and great grandmothers, son, daughter,
spouse of the Insured, and father, mother, grandfathers,
grandmothers, great grandfathers and great grandmothers
of the spouse.

Coverage
This insurance covers additional expenses paid by the Insured for travel, accommodation, and
food during the trip period and/or fines or expenses subsequently incurred from the Insured’s
premature return to Thailand caused by any of the following.
1. The Insured suffering Serious Injury or Sickness, and the Physician suggesting a return to
Thailand.
2. The plane on which the Insured is on board being hijacked.
3. A Family Member or Trip Companion unexpectedly passing away or suffering Injury or
Sickness.
4. A natural disaster such as typhoon or earthquake preventing the Insured from continuing
the trip in accordance with the itinerary.
5. Strike, riot, or civil war which is unexpected and out of the Insured’s control.
6. Being quarantined by advice of the Physician.
The Company shall compensate the actual expenses but no more than the maximum sum
insured as specified in the schedule for additional expenses for traveling by plane, land or ship
(economy class, if possible), or accommodation expense and loss of travel expense and/or
accommodation expense paid in advance, or deposit withheld after the commencement of the trip as a
result of the aforesaid causes. This shall include any expense arising from the extension of trip due to
quarantine by advice of the Physician.
This coverage comes into effect only when the Insured has been insured before becoming
aware of any event which causes the trip curtailment. An Insured may not claim trip curtailment
benefit and trip postponement or cancellation benefit (if any) for the same event at the same time.
Exclusions (only apply to the Trip Curtailment Expenses and Aircraft Hijacking Benefit TA17)
The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for trip curtailment and
aircraft hijacking arising from or as a result of AIDS, or a blood test result revealing HIV positive,
and other diseases related to AIDS.
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TA19
Insuring Agreement
Loss of Personal Money Benefit
Definitions
"Personal Money"

means

cash, banknotes, traveler’s checks or drafts, excluding
any kind of credit cards, travel cards, share certificates,
bills of exchange or promissory notes.

"Deductible"

means

amount of Deductible of each and every loss for which
the Insured must be responsible.

"Travel Card"

means

a travel card to which travel fare is paid to service
providers of land, water or air transportation which
operate with a legal transportation license.

"Theft"

means

taking of the property of another person or joint owner in
bad faith.

"Burglary"

means

theft presenting signs of breaking-in by any person who
enters or exists the location at which the insured property
is kept by using aggressive force and causing a clear trail
of damage to the said location by use of tools,
explosives, electricity, or chemicals or arising from
Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage
arising from an attempt thereof.

"Robbery"

means

Robbery by committing an act of violence or threatening
to do any act of violence immediately in order to
facilitate the theft or taking away of property; obtaining
delivery of the property; taking hold of the property;
causing damage to equipment, or the case or bag in
which the property is kept for the purpose of Robbery;
concealing the commission of such offense; or avoiding
arrest.

"Gang Robbery"

means

Robbery committed by three persons or more.

Coverage
The Company shall compensate the Insured in case of loss of the Insured’s Personal Money
due to Robbery, Gang Robbery or Burglary during his or her Overseas Trip in the actual amount lost
but no more than the maximum sum insured as specified in the schedule. The Insured shall pay
Deductible of Baht 1,000 for each and every loss.
The Insured must report to the police having jurisdiction at the place of the incident within 24
hours from the incident, and police report must be provided in the claim for such loss.
Exclusions (only apply to the Loss of Personal Money Benefit TA19)
The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage arising from or
as a result of the following causes.
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1. Loss or consequence of Loss of all kinds of credit cards, Travel Cards, share certificates,
and bill of exchange documents.
2. In the event that there is no report of loss of Personal Money to the police officer having
jurisdiction at the place of the incident within 24 hours from the incident, and there is no police report.
3. In the event that loss of Personal Money results from failure, forgetfulness, or negligence of
the Insured to take appropriate care and precaution for the safety of the property, as well as loss of
Personal Money arising from currency exchange or depreciation.
4. Loss of traveler’s check without report of loss to the bank or agent issuing the traveler’s
check immediately after the incident.
5. Loss of Personal Money that cannot be proved, or from pickpocketing.
6. Loss of Personal Money while the Insured is under the influence of alcohol, addictive
substance, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind.
The term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol
level of 150 milligram percent and over.
7. Loss of Personal Money while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting
a brawl.
8. Loss of Personal Money while the Insured is committing a felony or while the Insured is
being arrested or escaping arrest.
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TA20
Insuring Agreement
Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit
Definitions
"Deductible"

means

amount of Deductible of each and every loss for which
the Insured must be responsible.

"Personal Effects"

means

the Insured’s effects which are carried with the Insured
while traveling.

"Household Effects"

means

articles for household use which are not usually carried
with a person while traveling, i.e. clothes unnecessary
for traveling, kitchenware, and household facilities.

"Souvenirs"

means

articles that are a symbol or reminder of an event, place
or things, and that are sold or given as souvenirs.

"Accessories"

means

articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles,
earrings, pendants, diamonds, gold, silver, including all
gold ornaments and silverware, and watches worn as
body accessories.

"Household Contents"

means

furniture, fixture and fittings, clothes and personal
effects of the Insured or his or her Family Member or
domestic servant permanently residing with the Insured,
except for title deeds, bonds, bills of exchange,
promissory notes, checks, traveler’s checks, securities,
all types of documents, cash and banknotes.

"Valuables"

means

Accessories, jewelry, Buddha amulets, precious stones
or precious metals, and wool cloths.

"Theft"

means

taking of the property of another person or joint owner in
bad faith.

"Burglary"

means

theft presenting signs of breaking-in by any person who
enters or exists the location at which the insured property
is kept by using aggressive force and causing a clear trail
of damage to the said location by use of tools,
explosives, electricity, or chemicals or arising from
Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage
arising from an attempt thereof.

"Robbery"

means

Robbery by committing an act of violence or threatening
to do any act of violence immediately in order to
facilitate the theft or taking away of property; obtaining
delivery of the property; taking hold of the property;
causing damage to equipment, of the case or bag in
which the property is kept for the purpose of Robbery;
concealing the commission of such offense; or avoiding
arrest.

"Gang Robbery"

means

Robbery committed by three persons or more.
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Coverage
This insurance covers Loss or Damage of the Insured’s baggage or Personal Effects which are
carried with the Insured and lost or damaged during Overseas Trip in the following cases:
1. while the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a transport
company. Such Loss or Damage must be certified in writing by management of the hotel or transport
company; or
2. Loss or Damage from Robbery, Burglary or Gang Robbery of the baggage or Personal
Effects, and such Loss or Damage must be reported by the Insured to a police officer at the place of
the loss or damage within 24 hours from the incident, and such police report must be provided in the
claim of indemnity.
The Company shall compensate for Loss or Damage of baggage, clothes or Personal Effects
carried in the Insured’s baggage during the trip or at the expiration of this Policy as specified,
whichever is earlier. The Company shall compensate as follows.
1. The Company shall compensate for Loss or Damage of items no more than the sum insured
per item, pair or set, as specified in the schedule.
2. The Company may deem it proper to compensate in cash, or choose to compensate by
restoration or repair in the case that such item is no more than one year of age.
3. The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair, in
which the Company shall deduct depreciation upon wear and tear being accepted, and depreciation in
the case that such item is more than one year of age.
Conditions for Coverage
1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or any officer
responsible for aircraft, ship or vehicle on which the Insured is traveling, and must obtain written
evidence of the report thereof from an authorized person of the said vehicle, unless such act cannot be
done due to necessity or being in the incident which prevents the Insured from doing so.
2. The Insured must take all reasonable acts to prevent and protect the insured property, and if
the said property is lost or damaged, the Insured must immediately report a police officer, officer of a
hotel or transport company, or authorized person of the office of terminal.
3. If the Company has paid indemnity under this Policy, the Company shall be subrogated to
the Insured’s rights to exercise claims against any person or organization only for the part for which
the Company had paid indemnity. The Insured shall cooperate with the Company by submitting
documents and taking necessary actions to protect all such rights and shall not take any action which
damages the Company.
4. The Insured must take every procedural step to ensure that the Insured’s baggage or
Personal Effects are reasonably taken care of.
5. The Insured must pay Deductible for any Loss or Damage in the amount of the sum insured
for each and every Loss or Damage as specified in the schedule.
For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may not claim
indemnity under the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or personal
effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects and
Laptop due to natural disasters; the benefit under the insuring agreement on accessories coverage; the
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benefit under the insuring agreement on golfing equipment and hole-in-one coverage; or the benefit
under the insuring agreement on baggage delay (if any) simultaneously for the same incident.

Exclusions (only apply to the Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefit TA20)
The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage or
Personal Effects as follows.
1. The following effects shall not be covered: animals, automobile (including accessories),
motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruits, putrescible matters, consumables,
Household Contents, household items, antiques, inventions, drawings, artifacts, contracts,
Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, dentures, artificial
limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, cash, banknotes,
coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and travel documents.
2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or rodents,
hidden defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property.
3. Loss or Damage of equipment that is rented, leased, or bought on hire purchase.
4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, or
actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation.
5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or confinement of property under the rules
and regulations of a confinement station or customs; forfeiture of property under the order of a
government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage of
contraband goods, or any other conduct contrary to the law.
6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured
under other policies, compensation from a transport company, airline or hotel, or any other party.
7. Loss or Damage to the Insured’s baggage or Personal Effects that are sent in advance,
mailed by post, or shipped, or sent separately and not with the Insured.
8. Loss or Damage to baggage or Personal Effects that the Insured leaves or forgets and leaves
in a Public Place or on any vehicle.
9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and
precaution for the safety of such property.
10. Loss or Damage of goods, goods samples or any type of equipment.
11. Loss or Damage of information recorded on tapes, floppy disks, diskettes, note cards, or
the like.
12. Loss of unknown cause.
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TA21
Insuring Agreement
Loss or Damage of Baggage, Personal Effects and Laptop Due to Natural Disaster Benefit
Definitions
"Personal Effects"

means

the Insured’s effects which are carried with the Insured
while traveling.

"Laptop"

means

full set of portable computer, including standard
components and accessories for Laptop. Handheld
computers and any portable device are excluded.

"Household Effects"

means

articles for household use which are not usually carried
with a person while traveling, i.e. clothes unnecessary
for traveling, kitchenware, and household facilities.

"Household Contents"

means

furniture, fixture and fittings, clothes and personal
effects of the Insured or his or her Family Member or
domestic servant permanently residing with the Insured,
except for title deeds, bonds, bills of exchange,
promissory notes, checks, traveler’s checks, securities,
all types of documents, cash and banknotes.

"Accessories"

means

articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles,
earrings, pendants, diamond, gold, silver, including all
gold ornaments and silverware, and watches worn as
body accessories.

"Valuables"

means

Accessories, jewelry, Buddha amulets, precious stones
or precious metals, and wool cloths.

"Souvenirs"

means

articles that are a symbol or reminder of an event, place
or things, and that are sold or given as souvenirs.

Coverage
The Company shall compensate the Insured for the actual Loss or Damage at the maximum
amount of no more than the sum insured as specified in the schedule with respect to Loss or Damage
of the Insured’s baggage, including clothes therein, Personal Effects, and Laptop carried with the
Insured or purchased during an Overseas Trip which are damaged due to a natural disaster (such as
typhoon and earthquake) for reasons outside the Insured’s control at the specified destination
overseas.
If any of the Insured’s Personal Effects are not worth repairing, the Company will consider
the claim for compensation as if such item was lost.
The Company shall compensate no more than the maximum sum insured as specified in the
schedule per item, pair, or set. The maximum amount of liability for Laptop is also included in the
schedule. The Company may compensate by replacement or repair based on wear and tear and
depreciation. Depreciation may not be applied to Laptop purchased for less than one year from the
date of incident, provided that the Insured is able to provide documents in support of the claim such as
the original receipt or the original warranty document.
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Conditions for Coverage
1. The Insured must report Loss or Damage incurred to a police officer or relevant authorities
such as hotel management and airlines having authority at the place of the Loss or Damage within
twenty-four (24) hours from the incident, and a written record from such authority must be attached
with the claim.
2. The Insured must take all possible acts, with respect to baggage, Personal Effects, and
Laptop, by:
a) not leaving the same in Public Place without being taken care of by someone; and
b) taking all reasonable preventions to safeguard the baggage, Personal Effects, and Laptop.
Items that are in a pair or set shall be deemed one item, e.g. one pair of shoes, or a camera,
lens and standard accessories.
For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may claim
indemnity under only one of the following: the benefit under the insuring agreement on Loss or
Damage of baggage or Personal Effects; the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage
of baggage, Personal Effects and Laptop due to natural disaster; the benefit under the insuring
agreement on Accessories coverage; or the benefit under the insuring agreement on golf equipment
and hole-in-one coverage (if any).
Exclusions (only applied to the Loss or Damage of Baggage, Personal Effects and Laptop due to
Natural Disaster Benefit TA21)
The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage,
Personal Effects or a Laptop, as follows:
1. the following effects shall not be covered: animals, automobiles (including accessories),
motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skis, fruits, putrescible matters, consumables,
Household Contents, household items, antiques, inventions, drawings, artifacts, contracts,
Accessories, Valuables, musical instruments, lenses or contact lenses, wheelchairs, dentures, artificial
limbs, share certificates, securities, bill of exchange documents, bonds, title deeds, cash, banknotes,
coins, coupons, stamps, or Souvenirs, identification cards, driving licenses, and travel documents;
2. Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, eating away by insects or rodents,
hidden defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property;
3. Loss or Damage of equipment that is rented, leased, or bought on hire purchase;
4. Loss or Damage caused by disobedience, rebellion, revolution, civil war, usurpation, or
actions taken by government agencies to obstruct, fight or prevent the said situation;
5. Loss or Damage caused by seizure, destruction or confinement of property under the rules
and regulations of a confinement station or customs; forfeiture of property under the order of a
government officer or agency having authority under the law; carriage of illegal goods, carriage of
contraband goods, or any other conduct contrary to the law;
6. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured
under other policies, compensation from a carrier, airline, or hotel, or any other party;
7. Loss or Damage to the Insured’s baggage that are sent in advance, mailed by post, or
shipped, or sent separately and not with the Insured;
8. Loss or Damage to baggage, Personal Effects, or Laptop that the Insured leaves or forgets
and leaves in a Public Place or on any vehicle;
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9. Loss or Damage as a result of the Insured’s negligence to take reasonable care and
precaution for the safety of such property;
10. Loss or Damage of goods, goods samples or any type of equipment;
11. Loss or Damage of information recorded on tapes, floppy disks, diskettes, note cards, or
the likes; or
12. loss of unknown cause.
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TA23
Insuring Agreement
Travel Documents Coverage Benefit
Definitions
"Travel Card"

means

a travel card to which travel fare is paid to service
providers of land, water, or air transportation which
operate with a legal transportation license.

"Theft"

means

taking of the property of another person or joint owner in
bad faith.

"Burglary"

means

theft presenting signs of breaking-in by any person who
enters or exists the location at which the insured property
is kept by using aggressive force and causing a clear trail
of damage to the said location by use of tools,
explosives, electricity, or chemicals, or arising from
Robbery or Gang Robbery, including Loss or Damage
arising from an attempt thereof.

"Robbery"

means

Robbery by committing an act of violence or threatening
to do any act of violence immediately in order to
facilitate the theft or taking away of property; obtaining
delivery of the property; taking hold of the property;
causing damage to equipment, or the case or bag in
which the property is kept for the purpose of Robbery;
concealing the commission of such offense; or avoiding
arrest.

"Gang Robbery"

means

Robbery committed by three persons or more.

Coverage
The Company shall pay the Insured compensation at the maximum amount of no more than
the sum insured as specified in the schedule for actual expenses for receipt of passport, visa, Travel
Card, and other relevant travel documents in place of the lost documents, including additional travel
and accommodation expenses to obtain substitute documents for the document lost due to Robbery,
Gang Robbery or Burglary, or natural disaster (such as typhoon and earthquake) during the Insured’s
time overseas.
The Insured must report such loss to a police officer having jurisdiction at the place of the
incident within 24 hours from the incident, and the police report must be provided in the claim for
such loss.
Exclusions (only applied to the Travel Documents Coverage Benefit TA23)
The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or loss of travel
documents arising from or as a result of the following causes:
1. if there is no report of loss of Personal Money reported to the police officer having
jurisdiction at the place of the incident within 24 hours from the incident, and there is no police report;
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2. if that loss of Personal Money results from failure, forgetfulness, or negligence of the
Insured to take appropriate care and precaution for the safety of the passport, visa, Travel Card and
relevant travel documents.
3. expenses for application of the passport and/or visa for a country that is not included in the
Insured’s itinerary;
4. Loss of unknown cause;
5. Injury arising from the action of the Insured while the Insured is under the influence of
alcohol, addictive substances, or narcotics to the extent of being unable to control one’s mind,
whereby the term "under the influence of alcohol" in case of having a blood test refers to an alcohol
level of 150 milligram percent and over;
6. the loss occurs while the Insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl;
7. the loss occurs while the Insured is committing a felony or while the Insured is being
arrested or escaping arrest; or
8. the loss is due to currency exchange or depreciation of the documents.

Policy Wording TG Inter_individual_Eng 07/15

Travel Guard Global Travel Insurance
Important: please read.

(Translation)

TA24
Insuring Agreement
Baggage Delay Benefit
Coverage
This insurance provides coverage in case the Insured’s baggage is delayed during the trip,
misdirected by the airline to another location, or temporarily lost after the Insured’s arrival at the
baggage claim at the destination as scheduled overseas and in Thailand. The Company shall
compensate the Insured for emergency purchase of garments, clothing or personal supplies, made by
the Insured in advance as follows.
1. For over eight-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in
Thailand , the Company will compensate the actual expenses paid by the Insured at the maximum
amount of no more than 20 percent of the sum insured as specified in the schedule.
2. For over 16-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in Thailand,
if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make
compensation to the Insured in addition to the amount as per 1 of no more than 30 percent of the sum
insured as specified in the schedule.
3. For over 24-hour delay after the Insured’s arrival at the destination overseas or in Thailand,
if the baggage has not been in the Insured’s physical possession, the Company will make
compensation to the Insured in addition to the amount as per 2 of no more than 50 percent of the sum
insured as specified in the schedule.
For the insurance under the coverage in this insuring agreement, the Company shall
compensate the Insured in the amount not exceeding the maximum sum insured as specified in the
schedule. An Insured may not claim indemnity under the benefit under the insuring agreement on
baggage delay and the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or
Personal Effects (if any) simultaneously for the same incident.
Conditions for Coverage
The Company shall be subrogated to the Insured’s rights to exercise claims against any person
or organization for the part for which the Company had paid indemnity. The Insured shall cooperate
with the Company by submitting documents and taking necessary actions to protect all such rights,
and shall not take any action which damages the Company. The Insured shall not file a lawsuit against
the person causing Loss or Damage after the Loss or Damage.
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TA25
Insuring Agreement
Missed Connecting Flight Benefit
Coverage
If, during an Overseas Trip, the Insured misses his or her confirmed onward connecting
scheduled trip by plane, train, or ship at the transfer point due to a delay of the plane, train, or ship,
and no alternative onward transportation is made available to the Insured within a 8-hour period from
his or her arrival time at the transfer point, the Company shall compensate the Insured for necessary
expenses for accommodation or a hotel for an overnight stay, food, and beverages actually paid for,
but no more than the sum insured as specified in the schedule, and shall make compensation for only
one of the incidents with respect to each trip out of Thailand.
Exclusions (only applied to the Missed Connecting Flight Benefit TA23)
The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or missed connecting
flights arising from or as a result of the following causes.
1. As a result of the Insured missing his or her trip at the first departure point regardless of the
cause.
2. Damage incurred in case the Insured fails to obtain written notice from the airline, train
company, shipping company, or agency for sale of the Travel Card or travel program specifying the
cause of delay, and the delay period of the airline, train, or ship.
3. Delay due to a strike or protest which commences or is declared before the date of issuance
of the Policy, the date specified in the travel ticket, or the date on which the trip is confirmed,
whichever is earlier.
4. Failure of transportation system due to a strike or protest which commences or is declared
before the Insured leaves his or her house or the place where the Insured should have been able to
change the trip.
5. The payment made is recoverable from the airline, international train, or ship.
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TA27
Insuring Agreement
Third-Party Liability Benefit
Definitions
"Third Party"

means

any person except a relative who stays with the Insured,
or employee or partner of the Insured.

Coverage
This insurance covers the Insured’s Third-Party liability incurred due to an unexpected
incident. The Company shall compensate Loss or Damage of a Third Party incurred during an
Overseas Trip. The Insured shall be liable under the law for the actual amount of Loss or Damage, but
no more than the sum insured as specified in the schedule in case of:
1. death or Injury by an Accident of any person;
2. Loss or Damage of property by an Accident of any person.
Conditions for Coverage
The Insured shall not take any action representing agreement to indemnify or be liable for the
Third Party or any other injured person, or which constitutes filing of a lawsuit or defense of the case
without written consent from the Company.
Exclusions (only applied to the Third-Party Liability Benefit TA27)
The insurance under this insuring agreement shall not cover Third-Party liability arising from
or as a result of the following causes.
1. Loss or Damage of the property owned by, or legally in possession or under control of the
Insured.
2. Loss or Damage relating to any liability assumed under contract.
3. Loss or Damage relating to the willful or spiteful act, act of gross negligence, or illegal act
of the Insured.
4. Ownership, possession, or use of any wheeled vehicles, watercraft, aircraft, firearms or
pets.
5. Trade or professional liability.
6. Action of an animal under care and control of the Insured, or property under care and
control of the Insured.
7. Expenses for criminal proceedings.
8. The Insured’s participation in a car rally race.
9. Exemplary or multiple damages.
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TA28
Insuring Agreement
Emergency Phone Call Benefit
Coverage
The Company shall compensate the actual charges from personal mobile phone use during
medical emergencies on an Overseas Trip and in the period of insurance for the purpose of requesting
the Travel Assist’s services only. The maximum compensation shall not exceed the sum insured as
specified in the schedule.

TA29
Insuring Agreement
Golf Equipment and Hole-in-One Coverage Benefit
Definitions
"Golf Equipment"

means

golf clubs, golf bags or golf trolleys.

"Public Place"

means

any place owned by government or private that is open
for or allows the general public to enter for use of
services in service hours, with or without charge.

Coverage
This insurance provides the following coverage.
1. Loss or Damage of Golf Equipment This insurance covers Golf Equipment carried with or
newly purchased by the Insured during his or her Overseas Trip in case of Loss or Damage of Golf
Equipment incurred in a Public Place during his or her Overseas Trip.
Conditions for Coverage
Upon Loss or Damage of the Insured’s Golf Equipment, the Insured must report to a police
officer, or relevant person with authority, i.e. management of the hotel, airline, golf course, or public
driving range with authority to supervise the place of the Loss or Damage within 24 hours counting
from the time of incident, and a written record of such authority must be attached to the claim.
The Insured:
a) must take all possible steps to ensure that his or her Golf Equipment will not be left without
care by someone in a Public Place; and
b) must take all reasonable prevention to ensure the safety of the equipment.
The Company shall compensate the Insured for Loss or Damage of Golf Equipment actually
incurred at the maximum amount of no more than the sum insured as specified in the schedule per
item, pair, or set. The Company may pay compensation, or choose to replace or repair the Golf
Equipment, with wear and tear and depreciation deducted. If the Company assesses the damages
incurred and considers that it is not worth repairing, the Company will compensate the Insured as if
the equipment was lost.
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2. Special prize for hole-in-one

2.1 If the Insured makes a hole-in-one in an official competition which is held on a
standard 18-hole golf course overseas and open to the general public under the rules and regulations
thereof, and the hole-in-one is certified by signatures of the contestant, golf course manager, and
organizer, the Insured is entitled to receive prize money as specified in the schedule.
2.2 If the Insured makes a hole-in-one in golf other than the competition as per 2.1,
and the hole-in-one is made on a standard golf course overseas for which certification by the golf
course manager’s signature is provided, the Insured is entitled to receive prize money as specified in
the schedule. The Insured shall receive only one special prize for the hole-in-one during the period of
insurance.
Limitation of Liability
1. During the period of insurance, the Company shall pay benefits under the insuring
agreement on golf equipment, and hole-in-one coverage benefit totaling no more than the amount
specified in the schedule.
2. For the insurance under the coverage in this insuring agreement, an Insured may claim
indemnity under one of the following: the insuring agreement on Golf Equipment and hole-in-one
coverage benefit; the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or Personal Effects benefit;
or the insuring agreement on Loss or Damage of baggage, Personal Effects and Laptop due to Natural
Disaster benefit (if any).
Exclusions (only applied to the Golf Equipment and Hole-in-One Coverage Benefit TA29)
The insurance under this insuring agreement shall not cover costs of Golf Equipment arising
from or as a result of the following causes.
1. Loss or Damage of golf balls or golf clubs during the actual game on a golf course or
practice at a driving range.
2. Loss or Damage arising from wear and tear or repair procedures, or occurring during the
said repair as a result of the damage.
3. Loss or Damage as a result of the Insured’s intentional act or gross negligence.
4. Loss or Damage arising from confiscation or detention by customs or other authorities
5. Loss or Damage covered under any other insurance policy.
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TA30
Insuring Agreement
Rental Car Deductible Benefit
Coverage
This insurance covers any excess of the motor insurance policy for cars rented by the Insured
in the case that the Insured is liable under the law to compensate Loss or Damage incurred during his
or her Overseas Trip.
Conditions for Coverage
a) The car must be rented from a car rental company with a license to operate a car rental
business.
b) The car rental agreement must require the Insured to take out first-class motor insurance
covering Loss or Damage of the rented car during the rental period.
c) The Insured must comply with every and all conditions of the car rental company under the
rental agreement, and the Insurer’s conditions thereunder, including laws, rules, and regulations of
that country.
Exclusions (only applied to the Rental Car Deductible Benefit TA30)
The insurance under this insuring agreement shall not cover rental car Deductible arising from
or as a result of the following causes.
1. Loss or Damage arising from driving of rental car in violation of the conditions under the
rental agreement, or incurred outside a public road or due to violation of the laws, rules and
regulations of the country.
2. Loss or Damage arising from wear and tear, deterioration, eating away by insects or
rodents, defects or hidden damage.
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TA32
Insuring Agreement
Trip Delay Benefit
Coverage
This insurance provides coverage in the case that the Public Conveyance that runs as per the
Insured’s travel schedule prepared for his or her Overseas Trip delays for a minimum of six (6)
consecutive hours counting from the time specified in the travel plan, provided to the Insured due to
unfavorable weather, defective tools and equipment, or strike, or other performance by Public
Conveyance employees that prevents it from traveling. The Company shall pay compensation in the
amount of the sum insured as specified in the schedule for Public Conveyance delay with respect to
every six (6) full consecutive hours of delay.

Section 5: Attachments
If the contents in the attachments are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the
contents in the attachments shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance
agreement in the Policy shall remain effective.
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(Translation)

Travel Guard Global Travel Insurance
Important: please read.
TG Exclusion 1

Additional Extension of General Exclusions
(as attachment to the Travel Guard Global Travel Insurance)

Attachment No.:

Forming a part of the Policy No.:

Made on:

Insured’s name:
Validity period: starting from
Premium:

time:

Stamp duty: Baht

ending on:

time:

Tax: Baht

Total: Baht

It is agreed and understood that the insurance under the Policy to which this attachment is
attached during the period of insurance shall not cover Loss or Damage, Injury, Sickness, or liability
under the law arising from, as a result of, or directly or indirectly occurring in the following period.
1. Any trip to, pass or within Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq,
Liberia, Sudan or Syria.
2. The Insured’s action related to:
2.1 Terrorism,
2.2 membership of terrorist organization,
2.3 smuggling of narcotics or trade related to narcotics; or
2.4 smuggling of nuclear, chemical or biological weapons.
If the contents in this attachment are contrary to or inconsistent with those in the Policy, the
contents in this attachment shall prevail. Other conditions and exclusions under the insurance
agreement in the Policy shall remain effective.
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(Translation)
Summary of the insurance plans for the global travel insurance policy
Travel Guard Global Travel Insurance
This insurance policy provides coverage for the insured persons who travel overseas, which are
trips outside the territory of their countries of residence. The essence of the policy is as described below.
Insurance period
It is the period of each trip by the insured, which starts and ends within the insurance period.
1. Single Trip – to cover a single trip; the coverage starts two hours before the insured travels out
of Thailand, and ceases when the insured arrives at his or her residence in Thailand, or within two hours
from the time of arrival in Thailand, or until the end of the insurance period, whichever occurs first.
2. Annual Trip – to cover several trips within the insurance year; the coverage period for each trip
is the same as that for Single Trip insurance, but each travel period is limited to 120 days. If the insured
receives medical treatment during the effective period of the insurance policy and needs to continue the
medical treatment as an in-patient, this insurance policy will extend the coverage until the insured leaves
the hospital or a medical clinic.
Payment of insurance premium and premium refund
1.

The insured shall pay the insurance premium before the commencement of coverage.

2.
For Single Trip coverage, the insured may not terminate this insurance policy after the
insurance policy has become effective.
3.
For Annual Trip coverage, either the insured or the Company may terminate the insurance
policy as below.
3.1
The Company may terminate the insurance policy by giving a prior written notice
of no less than 15 days by registered mail to the insured at the last address given to the Company. The
Company will refund the premium to the insured after the deduction of premium for the effective period
of the insurance policy.
3.2
The insured may terminate the insurance policy by giving the Company a written
notice, and will receive a refund of premium after the deduction of the premium for the effective period of
the insurance policy at the short-term premium rate as per the table below.
Short-term insurance premium rate
Insurance period
(not exceeding/month)
1
2
3
4
5
6
7

Percentage of full-year
insurance premium
15
25
35
45
55
65
75
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(Translation)
Insurance period
(not exceeding/month)
8
9
10
11
12

Percentage of full-year
insurance premium
80
85
90
95
100

General exclusions
This insurance does not cover injury, sickness, or loss or damage arising from, or in consequence
of, the following cause or at the following times:
1.

suicide, attempted suicide, or self-inflicted injury;

2.
war, invasion, hostile acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations, whether
war be declared or not, or civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, civil commotion, revolution, coup
d'état, declaration of martial law, or any incident causing the declaration or maintenance of martial law;
3.

terrorism by chemical weapons, bio-weapons, and/or nuclear weapons or other weapons;

4.
radiation or radioactivity from any nuclear fuel or any nuclear refuse arising from the
combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission or fusion;
5.
explosion of radioactivity or nuclear component or other hazardous material that may
cause explosion in a nuclear process;
6.
the incident occurred in the country or territory excluded from the coverage as specified
in the annex (if any);
7.
illegal willful acts of the insured, or confiscation of property, or retention or destruction
by the customs authority or other competent officers, breach of governmental rules and regulations, or
ignorance of the insured in taking appropriate precautions to avoid claims under the insurance policy after
being warned through or by the general mass media about the intention to cause strike, riot, or civil war;
8.
while the insured is not physically fit for travel, or travels contrary to the advice of an
authorized physician;
9.
system; and
10.

while the insured has any mental disorder, psychotic disorder, or disease in the nervous
the insured travels with the intention of receiving medical treatment of any kind.
Coverage agreements under the insurance plan

Coverage agreement
TA1 benefits for medical expenses incurred overseas.

Plan A and Plan B
๏

Plan C
๏

Plan D
๏

TA2 benefits for medical expenses incurred in Thailand.

๏

๏

๏

TA6 benefits for death, loss of limb, eyesight, or total
permanent disability due to an accident.

๏

๏

๏
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(Translation)
Coverage agreement
Plan A and Plan B
๏
TA7 benefits for emergency medical evacuation or
repatriation to country of domicile.
๏
TA8 benefits for repatriation of mortal remains or ashes to
country of domicile.
๏
TA11 benefits for hospital visitation.
TA12 daily benefits for medical treatment as an in-patient
in a hospital.
TA16 benefits for trip postponement or cancellation.
TA17 Benefits for trip curtailment expenses, including
aircraft hijacking.
TA19 benefits for loss of personal money.
TA20 benefits for loss of or damage to personal baggage or
property.
TA21 benefits for loss of or damage to baggage, property,
including a computer notebook due to natural disaster.
TA23 benefits for loss of travel documents.
TA24 benefits for baggage delay.
TA25 benefits for missed connecting flights.
TA27 benefits for third-person liability.
TA28 coverage for emergency telephone call charges.
TA29 coverage and benefits for golf equipment and holesin-one.
TA30 coverage for rental vehicle excess.
TA32 coverage for travel delay.

Plan C
๏

Plan D
๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏
๏

๏
๏

๏
๏

๏

๏

๏

๏
๏
๏
๏
๏
๏

๏
๏
๏
๏

๏
๏

๏
๏

๏
๏

Note: The coverage agreements under Insurance Plan A and Plan B contain the same coverage but for
different sums insured.
Attachment to insurance plans
TG - Exclusion 1

Extension of general exclusions

Note:
1.
Complete and detailed coverage and conditions shall be in accordance with the accident insurance
policy for a specific group of insured persons approved by the Office of Insurance Commission (OIC).
2.
plan.

The Company may select coverage agreements or attachments for the preparation of an insurance
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