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เอกสารสรุปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศส่ วนบุคคล
(ขายผ่านช่ องทางอิเลกทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความทัว่ ไป
บริษัท
ผู้เอาประกันภัย
อุบัตเิ หตุ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การบาดเจ็บ

หมายถึง

การเจ็บป่ วย

หมายถึง

ความรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผล
ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
อาการความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการติ ดโรคที่ เกิ ดขึ้ นกับผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง
ความเสี ย หายส่ ว นแรกที่ ผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบเองต่ อ
อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
สายการบิ น พาณิ ชย์ร ถไฟเรื อเดิ นสมุ ท รเรื อเฟอร์ รี่ รถขนส่ ง ผูโ้ ดยสารรถ
โดยสารปรับอากาศประเภทรถโค้ชที่ ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยสารในการ
เดินทาง

เงือ่ นไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูไ้ ด้รับ ความคุม้ ครองซึ่ งเกิ ดขึ้นภายใน
ระยะเวลาการเดินทาง ทั้งนี้จะจากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน กรณี มีเหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย์ การจี้
เครื่ องบิน การล่าช้าหรื อขัดข้องของเครื่ องบินที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองใช้โดยสาร ซึ่งทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถเดินทาง
กลับได้ภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุม้ ครองออกไปจนกระทัง่ ผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางตามความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ระยะเวลาเดินทางแต่ ละครั้งของผู้ได้ รับความคุ้มครองซึ่งเริ่มต้ นและสิ้นสุ ดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบ One Way ตามที่ระบุอยูใ่ นตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นเมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน หรื อสถานีขนส่ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่
กรณี ) และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเดินทางถึงอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบินหรื อสถานี ขนส่ ง
หรื อท่าเรื อ จุดหมายปลายทาง(แล้วแต่กรณี )
2. ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบ Round Trip ตามที่ระบุอยูใ่ นตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นเมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน หรื อสถานีขนส่ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่
กรณี ) และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเดินทางถึงอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบินหรื อสถานี ขนส่ ง
หรื อท่าเรื อ จุดหมายปลายทาง (แล้วแต่กรณี ) ในเที่ยวขากลับของการเดินทาง
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การเปลีย่ นแปลงยานพาหนะในการเดินทาง
ถ้าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนยานพาหนะในการเดินทางในส่วนหนึ่งของการเดินทางที่คุม้ ครองเนื่องจาก
สาเหตุที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
เสมือนกับไม่ได้เปลี่ยนยานพาหนะ
การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึงการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
การจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับกรณี การเสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่วนค่าสิ นไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู ้
ได้รับความคุม้ ครอง โดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัยที่กาหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความจาเป็ น
แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ตอ้ งจ่ายทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
1. ความรับผิดส่ วนแรกทีผ่ ้ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรับผิดเองตามทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย (ถ้ ามี)
2. ความสู ญเสียหรือความเสียหายใดๆอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
2.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศั ตรู ต่างชาติ หรือการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ
การกบฏ การก่ อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการ
ประกาศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
2.2 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องจากการเผา
ไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่ อกันไปโดยตัวของมันเอง
3. การก่ อการร้ าย (ไม่ ใช้ กบั ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การจีเ้ ครื่องบิน)
4. ขณะที่ผู้ได้ รับความคุ้มครองกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. ขณะทีผ่ ้ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
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6. ขณะทีผ่ ้ไู ด้ รับความคุ้มครองก่ ออาชญากรรม หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
7. ขณะทีผ่ ้ไู ด้ รับความคุ้มครองปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ ป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัตกิ ารในสงครามหรือปราบปราม
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย
และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
1. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
2. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
3. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง
4. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจานวนวันการเดินทาง
5. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การล่าช้าของการเดินทาง
6. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความสูญหายหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยูภ่ ายในกระเป๋ า
เดินทาง
7. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
8. ข้อตกลงผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
9. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิ นหรื อการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลาเนา
10. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรื ออัฐิกลับสู่ภูมิลาเนา
***ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศส่ วนบุคคล (ขายผ่ า นช่ อ งทาง
อิเ ลกทรอนิ ก ส์ (Online)) ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานั ก งานคณะกรรมการกากั บ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)***

หมายเหตุ

1. เอกสารนี้ เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงื่ อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนั้น ผูเ้ อาประกันภัยควร
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย และแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น
2. บริ ษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง/เอกสารแนบท้ายเพื่อจัดทาแผนประกันภัยได้
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กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศส่ วนบุคคล
(ขายผ่านช่ องทางอิเลกทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่ อถื อข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อ
เป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ชาระภายใต้ขอ้ บังคับเงื่ อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไปข้อตกลง
คุ ม้ ครองข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้า ยแห่ งกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สั ญญากับ ผูไ้ ด้รับ ความคุ ้มครอง
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ น
ความหมายเดี ยวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตามเว้นแต่ จะได้ก าหนดไว้เป็ นอย่า งอื่ นในกรมธรรม์
ประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
1. บริษัท
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์เงื่อนไขข้อกาหนด
2.กรมธรรม์ ประกันภัย
ทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายข้อระบุพิเศษ
ข้อรับรองและใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งถื อเป็ นส่ วน
หนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
3.ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ที่ได้ถูกระบุชื่อเป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในตาราง
4.บุคคลในครอบครัว
กรมธรรม์ประกันภัย
1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
2. บุ ตร หมายถึ ง บุ ตรที่ ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง บุ ตรบุ ญธรรม
ตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
3. บิดามารดา หมายถึง บิดาและ/หรื อมารดาของผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อบุคคลในครอบครัวเฉพาะผูท้ ี่ได้ถูกระบุ
5.ผู้ได้ รับความคุ้มครอง
ชื่ อเป็ นผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/
หรื อเอกสารแนบท้าย ซึ่ งมีอายุไม่เกินตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทา
6.อุบัติเหตุ
ให้เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิ ดขึ้น
7.การบาดเจ็บ
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8.การเจ็บป่ วย

หมายถึง

9.ความรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

10.แพทย์

หมายถึง

11.พยาบาล
12.โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

13.สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

14.คลินิก

หมายถึง

15.ผู้ขนส่ ง

หมายถึง
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โดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
อาการความผิ ด ปกติ ก ารป่ วยไข้ ห รื อการติ ด โรคที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองจะต้องรั บผิดชอบ
เองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
ผู ้ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ข้ ึ น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภาและได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชี พ สาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่ ให้บริ การทางการแพทย์หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้า งคื นและมี องค์ประกอบทางด้า นสถานที่ ที่ มี จานวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่
ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุ ญาตให้จดทะเบี ย นดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบีย นดาเนิ นการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดาเนินการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาลตรวจวิ นิจฉัยโรคและไม่สามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
สายการบิ น พาณิ ช ย์ ร ถไฟเรื อเดิ น สมุ ท รเรื อเฟอร์ รี่ รถขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารรถโดยสารปรั บอากาศประเภทรถโค้ชที่ ผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองโดยสารในการเดินทาง
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16.เอดส์

หมายถึง

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

Customer Service Department
O +66 0 2611 4242
F +66 0 2611 4324
24-Hour Emergency Hotline
O +66 0 2039 5770
www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ ง
เกิดจากการติดเชื้ อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้ อ
จุลชี พฉวยโอกาสเนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการ
ติดโรคหรื อการเจ็บป่ วยใดๆซึ่ งโดยผลการตรวจเลื อดแสดงเป็ น
เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การ
ติดเชื้ อจุ ลชี พฉวยโอกาสให้รวมถึ งแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้ อที่ ทาให้
เกิ ด โรคปอดบวมหรื อ ปอดอัก เสบ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism
Or Chronic Enteritis) เชื้ อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้ อราที่
แพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไป (Disseminated Fungi Infection)เนื้ องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึ งแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้ อ
งอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาท
ส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรื อโรค
ร้ายแรงอื่นๆซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้ วา่ เป็ นอาการของภูมิคุม้ กัน
บกพร่ อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ น
สาเหตุ ที่ ท าให้ ค นที่ เ ป็ นเสี ย ชี วิ ต อย่ า งกระทัน หัน เจ็ บ ป่ วยหรื อ
ทุพพลภาพโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึ งเชื้ อไวรั ส
HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาให้เยื่อสมอง
เสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส

หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป
2.1 สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัย นี้ เกิ ดขึ้ นจากการที่ บ ริ ษ ทั เชื่ อถื อข้อแถลงของผูไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครองในใบค าขอเอา
ประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาบริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองรู ้ อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ งหรื อรู ้ อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆอาจจะ
ได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาสัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตาม
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มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาได้บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิด
โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ ย นแปลงข้อความใดๆในสั ญญาประกันภัย จะต้องได้รั บ ความยิ นยอมจากบริ ษ ทั และได้บ นั ทึ ก ไว้ใ น
กรมธรรม์ประกันภัยนี้หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
2.3.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาการเดินทางทั้งนี้จะจากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน กรณี มี
เหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย์การจี้เครื่ องบินการล่าช้าหรื อขัดข้องของเครื่ องบินที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองใช้โดยสารซึ่ ง
ทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ จะขยายความคุ ้ม ครองออกไปจนกระทัง่ ผูไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครองเดิ นทางกลับ สู่ จุดหมายปลายทางตามความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2.3.2 ระยะเวลาเดิ นทางแต่ละครั้ งของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองจะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย
2.3.3 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบ One Way ตามที่ระบุอยูใ่ นตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
หนังสื อรับรองการประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นเมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน
หรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่กรณี ) และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเดินทางถึ ง
อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบินหรื อสถานีขนส่ ง หรื อท่าเรื อ ที่จุดหมายปลายทาง(แล้วแต่กรณี )
2.3.4ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบ Round Trip ตามที่ระบุอยูใ่ นตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
หนังสื อรับรองการประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นเมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน
หรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่กรณี ) และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเดินทางถึ ง
อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบินหรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ จุดหมายปลายทาง(แล้วแต่กรณี )ในเที่ยวขากลับ
ของการเดินทาง
2.4 การเปลีย่ นแปลงยานพาหนะในการเดินทาง
ถ้าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนยานพาหนะในการเดินทางในส่ วนหนึ่ งของการเดินทาง
ที่คุม้ ครองเนื่ องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนื อความควบคุมของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยูเ่ สมือนกับไม่ได้เปลี่ยนยานพาหนะ
2.5 การแจ้ งและการเรียกร้ อง
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ผูเ้ อาประกันภัยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้าในกรณี ที่มีการเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ทันทีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว
2.6 หน้ าทีใ่ นการรักษาสิ ทธิของบริษัทเพือ่ การรับช่ วงสิ ทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ นหรื อเท่าที่บริ ษทั ร้องขอให้
ทาตามสมควรไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการรับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั เพื่อรักษาสิ ทธิ ของบริ ษทั ในการเรี ยกร้ อง
ค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอกแทนผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
2.7 หน้ าทีใ่ นการรักษาซากทรัพย์ทไี่ ด้ รับความเสี ยหาย
เมื่อเกิดความเสี ยหายกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องไม่ละทิง้ ทรัพย์สินนั้นและต้อง
ส่ งมอบต่อบริ ษทั หากบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องใช้ซากทรัพย์สินนั้นเพื่อการพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทน
2.8 การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรั บกรณี การเสี ยชี วิตให้แก่ ผูร้ ับประโยชน์ส่วนค่าสิ นไหมทดแทน
อย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองโดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน15วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐาน
แสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยระยะเวลาเอาประกันภัยที่กาหนดไว้อาจ
ขยายออกไปอี กได้ตามความจาเป็ นแต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิ น 90 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับ เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยข้างต้นบริ ษทั จะรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้ อยละ15ต่อปี ของจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ตอ้ งจ่ายทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
2.9 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาทข้อขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการบริ ษ ัท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวินิ จ ฉัย ชี้ ข าดโดยอนุ ญาโตตุ ล าการตามระเบี ย บ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.10 การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ป ระกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติสาหรั บ ผูไ้ ด้รับความคุ ้มครองที่
ก่ออาชญากรรมหรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
2.11 เงื่อนไขบังคับก่อน
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บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หากผูเ้ อาประกันภัย
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
2.12 การชาระเบีย้ ประกันภัย
เบี้ยประกันภัยจะถึงกาหนดชาระทันทีหรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
2.13 การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
ทั้งบริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัย สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้
2.13.1 การบอกเลิ กดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนการเดิ นทางล่วงหน้า 48 ชัว่ โมง โดยบริ ษทั ฯ จะคืน
เบี้ยประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยโดยหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.13.2 การบอกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย น้ อ ยกว่ า 48 ชั่ ว โมงก่ อ นการเดิ น ทาง บริ ษัท ฯ จะไม่ คื น
เบี้ ย ประกัน ภัย ยกเว้น เป็ นการบอกเลิ ก เนื่ อ งจากผูข้ นส่ ง เป็ นผูย้ กเลิ ก ตั๋ว เดิ น ทางของผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครอง
บริ ษทั ฯจะคืนเบี้ยประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยโดยหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความรับผิดส่ วนแรกทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรับผิดเองตามทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย (ถ้ ามี)
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆอันเกิดจากหรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
2.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่า
จะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมืองซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศั ยอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การก่ อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวตั ิ การรัฐประหารการประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณ์ ใดๆซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
2.2 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่ รังสี หรื อกัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆอัน
เนื่องจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่ งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์ ซึ่งดาเนินการ
ติดต่ อกันไปโดยตัวของมันเอง
3. การก่อการร้ าย (ไม่ ใช้ กบั ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การจีเ้ ครื่องบิน)
4. ขณะที่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
6. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองก่ ออาชญากรรมหรือขณะทีถ่ ูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
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7. ขณะที่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหารตารวจหรื ออาสาสมัครและเข้ าปฏิบัติการในสงครามหรื อ
ปราบปราม
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หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับข้อตกลงคุม้ ครองข้อยกเว้นเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไปและเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์
ประกันภัยและเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระบริ ษทั ตกลงจะให้ความคุ ม้ ครอง
ดังต่อไปนี้
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DT 1
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่องจากอุบัติเหตุ
คาจากัดความ
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้าและให้หมายความ
รวมถึ งการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่
สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆใน
อาชีพประจาและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิ ดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผไู้ ด้รับความคุ ม้ ครองเสี ยชี วิตสู ญเสี ยอวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิ งภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลและเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่ อใดก็ดีบริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ดงั นี้
1
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับการเสี ยชีวติ
2
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งและการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดื อนนับแต่วนั ที่ เกิ ดอุ บตั ิ เหตุหรื อมี ขอ้ บ่งชี้ ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3
100% ของจานวนเงิ นเอาประกันภัยสาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มื อหรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าหรื อ
สายตาสองข้าง
4
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและสายตาหนึ่งข้าง
6
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าและสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพีย งรายการที่ สูงสุ ดรายการเดี ย วเท่า นั้นตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ใน

บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชันที
้ ่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/่ Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

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

Customer Service Department
O +66 0 2611 4242
F +66 0 2611 4324
24-Hour Emergency Hotline
O +66 0 2039 5770
www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงิ นเอาประกันภัย
บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ การสู ญเสี ยอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง
ผูเ้ อาประกันภัยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าสู ญเสี ยอวัยวะสายตา
หรื อทุพพลถาวรสิ้ นเชิงโดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการสู ญเสี ยอวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆอันเกิดจากหรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุราสารเสพติดหรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
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1.2 การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายหรือการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้อโรคเว้นแต่ การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้าซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้ รับมาจาก
อุบัติเหตุ
1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรมเว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทาเนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่ งได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนีแ้ ละได้ กระทาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 อาหารเป็ นพิษ
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะที่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิดแข่ งม้ าแข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่ ง
สเก็ตชกมวยโดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชี วิต ) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูนหรื อ
เครื่องร่ อนเล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
เงื่อนไขเฉพาะหมวด
บริ ษ ทั มี สิ ทธิ จะขอตรวจร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองในระหว่า งที่ บ ริ ษ ทั พิจารณาการเรี ย กร้ องค่ า
สิ นไหมทดแทนตามที่เห็นสมควรรวมทั้งการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น
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DT 2
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
คาจากัดความ
ค่ าห้ องสาหรั บผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วยค่าอาหารผูป้ ่ วยค่าบริ การพยาบาลและค่าบริ การใน
โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซ่ ึ ง
เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆและให้รวมถึงกรณี รับ
ตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
แพทย์ ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผน
ไทยการแพทย์พ้นื บ้านไทยการแพทย์แผนจีนหรื อวิธีการอื่นๆที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั ความคุม้ ครอง
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์หรื อต้องได้รับ
การพยาบาลโดยพยาบาลซึ่ งเกิ ดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นบั แต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุบริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐาน
ทางการแพทย์สาหรั บค่าห้องสาหรั บผูป้ ่ วยในค่าห้องสังเกตอาการค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลให้ตาม
จานวนเงิ น ที่ จ่ า ยจริ ง ทั้ง นี้ ไ ม่ เกิ นจ านวนเงิ นเอาประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหน้า ตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย หรื อ
ใบรับรองการประกันภัย หักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
แต่ ห ากผู ้ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองได้รั บ การชดใช้ จ ากสวัส ดิ ก ารของรั ฐ หรื อ สวัส ดิ ก ารอื่ น ใดหรื อ จาก
การประกันภัยอื่นมาแล้วบริ ษทั จะรับผิดเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาลสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญผลการวินิจฉัยและการรักษา
2. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายหรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
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ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับและบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่
รั บรองยอดเงิ นที่ จ่ายไปเพื่อให้ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองไปเรี ยกร้ องส่ วนที่ ขาดจากผูร้ ั บประกันภัยรายอื่ นแต่หาก
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใดหรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
ให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อ
เรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆอันเกิดจากหรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1. การกระทาของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุราสารเสพติดหรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2. การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายหรือการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3. การได้ รับเชื้อโรคเว้นแต่ การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับ
มาจากอุบัติเหตุ
1.4. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรมเว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทาเนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่ งได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนีแ้ ละได้ กระทาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5. การแท้ งลูก
1.6. อาหารเป็ นพิษ
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1. ขณะที่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิดแข่ งม้ าแข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่ ง
สเก็ตชกมวยโดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชี วิต ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูนหรื อ
เครื่องร่ อนเล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.3. ค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษเวชภัณฑ์ 2 อุปกรณ์ คา้ ยันต่ างๆ (ยกเว้ นไม้ คา้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียม
ภายนอกร่ างกายแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
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DT 3
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทาง
คาจากัดความ
ผู้ขนส่ ง หมายถึง สายการบินพาณิ ชย์รถไฟเรื อเดินสมุทรเรื อเฟอร์ รี่รถขนส่ งผูโ้ ดยสารรถโดยสารปรับ
อากาศประเภทรถโค้ชที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองโดยสารในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่าบริ ษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเนื่ องมาจากการยกเลิ กการเดิ นทางก่อนวันออกเดิ นทางที่
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อเป็ นค่ามัดจาหรื อจองล่วงหน้าสาหรับค่าเดินทาง
หรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การรวมทั้งค่าปรับสาหรับการยกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจาก
1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ ไม่สามารถ
เดินทางได้
2. การเสี ยชี วิตบาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยซึ่ งอาจเป็ นอันตรายถึ งชี วิตของบิดามารดาคู่สมรสบุตรของ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองบิดาหรื อมารดาของคู่สมรสของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
3. ผูข้ นส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
4. การประท้วงหรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ทั้งนี้บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ได้ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การยกเลิกการเดินทาง
1. ใบรับรองแพทย์ของผูป้ ่ วยหรื อใบมรณบัตรของผูเ้ สี ยชีวิตหรื อเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผูข้ นส่ ง
2. ใบเสร็ จรับเงิ นต้นฉบับแสดงค่ามัดจาหรื อค่าจองล่ วงหน้าสาหรั บการเดิ นทางหรื อที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้
บริ การหรื อใบแจ้งหนี้ค่าปรับที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องชาระเพิ่มเติม
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ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครองการยกเลิกการเดินทางซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. การประท้ วงหรือนัดหยุดงานทีเ่ กิดขึน้ ก่ อนการประกันภัย
2. สาเหตุใดๆทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัยดังนี้
2.1 ผู้ได้ รับความคุ้มครองเสี ยชี วติ บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่ วย
2.2 การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่ วยซึ่งอาจเป็ นอันตรายถึงชี วติ ของบิดามารดาคู่สมรสบุตรของผู้ได้ รับความ
คุ้มครองบิดามารดาของคู่สมรสของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
2.3 ผู้ขนส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศทีเ่ ลวร้ ายจนไม่ สามารถเดินทางได้
2.4 การประท้ วงหรือการนัดหยุดงานทีม่ ีผลต่ อการเดินทางของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
3. ผู้ได้ รับความคุ้มครองเสี ยชี วติ บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากหรือสื บเนื่องมาจาก
3.1 อาการเรื้อรั งสภาวะหรื อการเจ็บป่ วยใดๆที่เป็ นสภาพทางการแพทย์ ที่เป็ นมาก่ อนวันที่ทาประกันภัย
รวมถึงอาการหรือภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจมีขนึ้ มาภายหลังด้ วย
3.2 การตั้งครรภ์ คลอดบุตรแท้ งบุตรทาแท้ ง
3.3 โรคเอดส์ การเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บที่ผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV และโรค
อืน่ ๆทีส่ ั มพันธ์ กบั เอดส์
3.4 โรคติดต่ อหรือโรคระบาดใดๆที่ได้ รับการประกาศโดยองค์ การอนามัยโลกหรื อการบริหารส่ วนท้ องถิ่น
นั้นๆว่ ากาลังอยู่ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรค
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DT 4
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดินทาง
คาจากัดความ
ภัยธรรมชาติ หมายถึ ง ภัย อันตรายที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ และนามาซึ่ ง การสู ญเสี ย หรื อ ความเสี ย หาย
ทั้งชีวติ และทรัพย์สิน อาทิเช่นไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหวเป็ นต้น
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ได้ชาระไปสาหรับค่าใช้จ่ายใน การ
เดินทางและค่าที่พกั ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง และ/หรื อค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมา
จากการที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเดินทางกลับภูมิลาเนาก่อนกาหนดเนื่ องจาก
1. ผู้ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองหรื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว เสี ย ชี วิ ต ได้รั บ บาดเจ็บ สาหัส หรื อ เจ็ บ ป่ วยที่ ไ ด้รั บ
การยืนยันจากแพทย์วา่ การเดินทางต่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วิตซึ่ งทาให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และเป็ น
ผลทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเดินทางกลับสู่ ภูมิลาเนาโดยตรงในขณะที่อยูใ่ นระหว่างการเดินทางนั้น
2. ภัยธรรมชาติ ที่ทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุน่ วายทางการเมือง ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและ
อยูเ่ หนือการควบคุมของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
4. การถูกกักตัวที่ด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนาของแพทย์
บริ ษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งแต่ไม่เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หรื อ หนัง สื อรั บ รองการประกัน ภัย นี้ ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่า ยที่ ไ ด้ช าระล่ วงหน้า ในการเดิ นทางโดยทาง
เครื่ องบิ น ทางบก หรื อทางเรื อ (ค่าโดยสารชั้นประหยัดในกรณี ที่เป็ นไปได้) หรื อค่าที่ พกั ที่ ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ
ค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเดินทางกลับสู่ ภูมิลาเนาก่อนกาหนด หรื อ
ค่าสู ญเสี ยการสะสมไมล์ (Frequent flyer) หรื อแต้มสะสมสาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบินที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง
ได้ใช้ซ้ื อตัว๋ เครื่ องบินเพื่อเดินทางและต้องยกเลิกตัว๋ เที่ยวนั้น
ทั้ง นี้ ให้ร วมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขยายเวลาการเดิ น ทางเนื่ อ งจากการถู ก กัก ด่ า นกัก กัน เชื้ อ โรค
ตามคาแนะนาของแพทย์ ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้างต้นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จาก
ผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ
ความคุม้ ครองนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ
ซึ่ งก่อให้เกิดการลดจานวนวันเดินทางดังกล่าว
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การเรียกร้ องผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายการลดจานวนวันการเดิน
ผูเ้ อาประกันภัยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หลักฐานการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ/หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4. หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้จ่ายไปล่วงหน้า
5. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบิน หรื อบริ ษทั ขนส่ ง ระบุจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ
6. สาเนาตัว๋ เครื่ องบินพร้อมใบเสร็ จรับเงิน
7. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อสมาชิกในครอบครัว)
8. ใบรับรองแพพย์ (กรณี ที่ตอ้ งลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองหรื อสมาชิกในครอบครัว) ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
9. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุที่ทาให้ตอ้ งมีการลดจานวนวันเดินทาง
10. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองการลดจานวนวันการเดินทางของผู้ได้ รับความคุ้มครองอัน
เนื่องมาจาก
1. การเจ็บป่ วยของสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากโรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2. การไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรื อผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองซื้อบริ การ
การเดินทาง
3. สาเหตุใดๆ ทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเอาประกันภัยนี้
4. การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความวุ่นวายทางการเมือง
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โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
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DT 5
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่าช้ าของการเดินทาง
ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายให้ในกรณี ที่การเดิ นทางของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองถูกเลื่ อนหรื อล่าช้า
ออกไปตั้งแต่ 6 ชัว่ โมงติดต่อกันจากกาหนดการ โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกิ นจานวนเงิ นจากัดความรับ
ผิดที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองสาหรับทุก 6 ชัว่ โมงเต็มต่อเนื่ องของการล่าช้า ซึ่ ง
มีสาเหตุมาจาก
1. สภาพอากาศเลวร้ายทาให้ผขู ้ นส่ งต้องเลื่อนการเดินทางออกไป
2. การชารุ ดของเครื่ องจักรกลของผูข้ นส่ ง
3. การประท้วงหรื อนัดหยุดงานซึ่ งเริ่ มขึ้นหลังจากที่บริ ษทั ได้ตกลงรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การล่าช้ าของการเดินทาง
ผูเ้ อาประกันภัยผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. เอกสารยืนยันเหตุการณ์ จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานที่ ออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยาน
ที่ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการล่าช้าของเที่ยวบิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้
เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ ุมครองการล่ าช้ าของการเดินทางซึ่ งมีสาเหตุมาจากการกระทา
อันมีเจตนาร้ ายเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือการก่ อความวุ่นวายทางการเมือง
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DT 6
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความสู ญหายหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋ าเดินทาง
คาจากัดความ
ทรัพย์ สินส่ วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินส่ วนตัวของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ซึ่ งนาติด
ตัวไปหรื อซื้ อมาในระหว่างการเดิ นทาง และทรั พย์สินนั้นจะต้องบรรจุ อยู่ในกระเป๋ าเดิ นทางของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง และมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
ต่ อรายการ หมายถึง ต่อจานวน 1 ชิ้น หรื อ 1 คู่ หรื อ 1 ชุด
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ใ ห้ค วามคุ ้ม ครองความสู ญหายหรื อความเสี ย หายของกระเป๋ าเดิ นทางและทรั พ ย์สิ น
ส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทาง ซึ่ งรวมถึงกระเป๋ าเป้ ที่บรรจุทรัพย์สินส่ วนตัวที่ใช้ในการเดิ นทางของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ซึ่ งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย จากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อการดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่ใช้ความรุ นแรง
2. ความผิดพลาดในการขนกระเป๋ าเดิ นทางของผูข้ นส่ ง หรื อการขนย้ายของกระเป๋ าเดินทางที่อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม
3. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ที่ถูกล็อคไว้
โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลประโยชน์ภายใต้ขอ้ ตกลงคุ ม้ ครองนี้ ตามความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง แต่ ไ ม่ เกิ นจานวนเงิ นเอาประกัน ภัย ต่ อ รายการและชดเชยรวมกันไม่ เกิ น จานวนเงิ นเอา
ประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภายใต้ขอ้ ตกลงคุ ม้ ครองนี้ ผูไ้ ด้รับความคุ ้มครอง ไม่ อาจเรี ย กร้ องค่า สิ นไหมทดแทนจาก
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง (ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขเฉพาะหมวด
1. การรับช่ วงสิ ทธิ
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองแล้วบริ ษทั จะ
รับช่วงสิ ทธิ ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อเรี ยกร้องต่อบุคคลหรื อองค์กรใดที่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายนั้นเฉพาะในส่ วนที่ บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไป ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองต้องให้ความร่ วมมื อกับ
บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อป้ องกันสิ ทธิ เช่นว่านั้น และไม่กระทาการใดๆ อัน
เป็ นที่เสี ยหายต่อบริ ษทั
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2. การเฉลีย่ ความเสี ยหาย
ถ้าในขณะที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นได้
เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั อื่น บริ ษทั จะรับผิดจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไม่เกินส่ วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับ
ประกันภัยต่อจานวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้ นและไม่เกินกว่าจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้
3. หน้ าทีข่ องผู้ได้ รับความคุ้มครองในการรักษาทรัพย์สิน
ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาและป้ องกันทรัพย์สินตามสมควรเพื่อความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ความสู ญหายหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรั พย์ สินส่ วนตัวที่อยู่ภายใน
กระเป๋ าเดินทาง
ผูไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครองจะต้องส่ ง หลัก ฐานดัง ต่ อไปนี้ ใ ห้ แก่ บ ริ ษ ทั ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่ เกิ ดเหตุ
กระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัวสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ ริ หารของโรงแรมที่เกิ ดเหตุ กรณี ความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่กระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินในกระเป๋ าเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองอยูใ่ นความ
ดูแลของพนักงานโรงแรมหรื อผูข้ นส่ ง
3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่เกิดเหตุในกรณี ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั้นเกิดจาก
การใช้กาลังประทุษร้ายหรื อโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอื่น
4. สาเนาบัตรประชาชน และ/หรื อหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้น
1. การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของทรัพย์ สิน ดังต่ อไปนี้
1.1 กระเป๋ าทีม่ ีลกั ษณะไม่ ใช่ กระเป๋ าเดินทาง ได้ แก่ กระเป๋ าสตางค์ กระเป๋ าถือ กระเป๋ าที่มีลักษณะการใช้
ทีม่ ิใช่ อย่างกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าใส่ คอมพิวเตอร์
1.2 สั ตว์เลีย้ ง
1.3 ยานพาหนะทีเ่ ดินด้ วยเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ ส่วนควบจักรยาน
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1.4 สกีหิมะ เครื่องใช้ ภายในบ้ าน เครื่องดนตรี โบราณวัตถุ เครื่องครัว
1.5 ของทีร่ ะลึกสิ นค้ าหรือสิ นค้ าตัวอย่าง
1.6 สุ ราหรือเครื่องดื่มทีม่ ีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
1.7 โทรศัพท์ เคลือ่ นทีอ่ ุปกรณ์ สื่อสาร อุปกรณ์ อเิ ล็คทรอนิคส์ ทุกชนิด
1.8 เครื่องคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบและโปรแกรมข้ อมูล) ข้ อมูลทีบ่ ันทึกอยู่ในเทป โปรแกรม
แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูลหรือสิ่ งอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน
1.9 อุปกรณ์ ทเี่ ช่ าหรือให้ เช่ า
1.10 ทองแท่ ง เงินแท่ ง เงินรู ปพรรณ เครื่องเงิน เครื่องทองทั้งปวง เงินสด เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องประดับ
มีค่า เช่ น เพชร อัญมณี
1.11 ใบหุ้น เอกสารต่ างๆ ตั๋วเงิน เช็ คเดินทาง เอกสารการเดินทาง
1.12 คอนแทคเลนส์ ฟันปลอม ขาแขนปลอม
1.13 ทรัพย์สินทีง่ ่ ายต่ อการแตกหัก (Fragile articles) เว้นแต่ เป็ นความเสี ยหายทีเ่ กิดจากไฟไหม้
ยานพาหนะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองโดยสารอยู่
1.14 กระเป๋ าเดินทางของผู้ได้ รับความคุ้มครองทีส่ ่ งไปล่ วงหน้ า หรื อของที่ระลึก หรื อทรั พย์ สินที่ส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือแยกขนส่ งไปต่ างหาก โดยมิได้ ไปด้ วยกันกับผู้ได้ รับความคุ้มครอง
1.15 ทรัพย์ สินทีไ่ ด้ รับการชดใช้ จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ งแล้ ว
2. การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากหรื อสื บเนื่อง
จากสาเหตุ ดังต่ อไปนี้
2.1 การสึ กหรอหรือการสึ กกร่ อน การเสื่ อมสภาพทีละน้ อย แมลงกัดกิน สั ตว์ ทาลาย การเสื่ อมสภาพ
ในตัวเอง หรือความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากกระบวนการดาเนินการโดยผู้ได้ รับความคุ้มครองเพื่อการ
ซ่ อมแซม การทาความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สิน
2.2 การรั่วหรือการซึมของทรัพย์สินที่เป็ นผงหรือของเหลวทีเ่ ก็บหรือบรรจุอยู่ในกระเป๋ าเดินทาง
2.3 การถู ก หน่ ว งเหนี่ ย ว การถู ก ยึ ด การถู ก ริ บ หรื อ การถู ก ท าลายทรั พ ย์ สิ นโดยค าสั่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ศุลกากรหรือพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมายการขนส่ งสิ นค้ าผิดกฎหมาย หรื อการทาการอื่นใดที่ขัดต่ อ
กฎหมาย
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DT 7
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองในกรณี กระเป๋ าเดิ นทางของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครอง ซึ่ งอยู่ในความดูแล
ของผูข้ นส่ งมาถึงล่าช้า หลังจากที่ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองเดิ นทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามกาหนดการเดิ นทาง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายให้ในกรณี ที่การเดิ นทางของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองถู กเลื่ อนหรื อล่ าช้าออกไป
ตั้งแต่ 6 ชัว่ โมงติดต่อกันจากกาหนดการ โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุ
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองสาหรับทุก 6 ชัว่ โมงเต็มต่อเนื่ องของการล่าช้าของกระเป๋ า
เดินทาง
บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่า ทดแทนส าหรั บ ผลประโยชน์ภายใต้ข ้อตกลงคุ ้ม ครองนี้ สู ง สุ ดไม่ เกิ นจานวนเงิ นเอา
ประกันภัย ตามที่ ระบุ ไว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย และผูไ้ ด้รับความคุ ้ม ครองไม่ อาจเรี ยกร้ องค่ า สิ นไหม
ทดแทนจากข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์ก ารสู ญหายของกระเป๋ าเดิ นทางและทรั พย์สินส่ วนตัวที่ อยู่ภายใน
กระเป๋ าเดินทาง (ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขเฉพาะหมวด
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองแล้วบริ ษทั
จะรั บช่ วงสิ ทธิ ของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองเพื่อเรี ยกร้ องต่อบุ คคลหรื อองค์กรที่ รับผิดชอบต่อเหตุ การณ์ ดงั กล่ า ว
เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไป ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการ
ส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้ อมดาเนิ นการที่ จาเป็ นเพื่อป้ องกันสิ ทธิ เช่ นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่
เสี ยหายต่อบริ ษทั
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิ ดเหตุล่าช้า
ของกระเป๋ าเดินทางโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อยืนยันการล่าช้าจากผูท้ าการขนส่ งหรื อสายการบิน
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับจากการซื้ อเสื้ อผ้าหรื อของใช้ส่วนตัวที่จาเป็ น
4. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. การล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง ภายหลังผู้ได้ รับความคุ้มครองสิ้ นสุ ดการเดินทาง ตามที่ระบุตามตาราง
กรมธรรม์ ประกันภัย
2. ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองสามารถเรียกร้ องจากสายการบินหรือผู้ขนส่ งได้
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DT 9
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
คาจากัดความ
บุคคลภายนอก หมายความถึง บุคคลใดๆนอกเหนื อจากบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลที่อยู่ดว้ ยกันกับ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองลูกจ้างของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองขณะอยูใ่ นระหว่างทางการที่จา้ งและบุคคลผูร้ ่ วมเดินทางใน
คณะของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้การคุ ม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองที่
เกิ ดขึ้ นโดยอุ บ ตั ิ เหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดิ นทางซึ่ งผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองจะต้องรั บผิดตามกฎหมายตาม
จานวนที่เสี ยหายจริ งทั้งนี้เนื่องจาก
1. การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุของบุคคลภายนอก
2. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินโดยอุบตั ิเหตุของบุคคลภายนอก
ทั้งนี้บริ ษทั จะจ่ายทดแทนให้ไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเฉพาะหมวด
ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงชดใช้หรื อยอมรั บผิดต่อบุ คคลภายนอกหรื อ
บุคคลอื่นหรื อผูเ้ สี ยหายหรื อการกระทาอันก่อให้เกิดการฟ้ องร้องหรื อต่อสู ้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นหนังสื อ
จากบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดาเนิ นการเจรจากับผูเ้ สี ยหายดังกล่าวเมื่ อได้รับแจ้งจากผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองถึงการรับผิดชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
1. กรณี ที่บุคคลภายนอกเกิดการบาดเจ็บ
• ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการบาดเจ็บนั้น
• ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
• สาเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บนั้นพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง
2. กรณี ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสี ยหาย
• ใบเสร็ จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสี ยหายหรื อใบเสร็ จรับเงินกรณี จาเป็ นต้องซื้ อทรัพย์สินจากเจ้าของ
ทรัพย์สินนั้น
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• รู ปถ่ายแสดงความเสี ยหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
ข้ อยกเว้น
การประกันภัยในข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินของบุคคลใดๆซึ่งเกีย่ วข้ องเป็ นญาติและบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้ วยหรื อลูกจ้ างหรือตาม
กฎหมายให้ ถือว่ าเป็ นลูกจ้ างของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
2. ความเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินซึ่งเป็ นของผู้ได้ รับความคุ้มครองเองหรือที่อยู่ในการครอบครองหรื อการควบคุมตาม
กฎหมายของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
3. ความรับผิดทางการค้ าหรือวิชาชี พหรือการงานของผู้ได้ รับความคุ้มครองหรือของครอบครัว
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DT 10
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเคลือ่ นย้ ายทางการแพทย์ ฉุกเฉินหรือการเคลือ่ นย้ ายกลับภูมิลาเนา
ความคุ้มครอง
การประกันภัย นี้ ใ ห้ค วามคุ ้ม ครองการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บ ป่ วยที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งกะทันหันและไม่ ส ามารถ
คาดการณ์ ไ ด้ ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในระหว่า งการเดิ นทาง จนเป็ นเหตุ ใ ห้ผูไ้ ด้รับความคุ ้มครองต้องเคลื่ อนย้ายเพื่ อการ
รั ก ษาพยาบาลไปอี ก สถานที่ หนึ่ ง หรื อต้องส่ ง ตัวผูไ้ ด้รับความคุ ้ม ครองกลับ สู่ ภูมิล าเนา ตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
บริ ษ ทั ที่ ไ ด้รับ มอบอานาจจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจทั้ง หมดเกี่ ย วกับ การดาเนิ นการจัดหาและก าหนดวิธี ก ารหรื อ
รู ปแบบของการเคลื่อนย้าย และจุดหมายปลายทาง เพื่อการเคลื่อนย้ายผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดโดยพิจารณาจากความรุ นแรงของอาการของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตามความจาเป็ นทางการแพทย์เพียงอย่าง
เดียว ซึ่ งอาจรวมถึงค่าพาหนะเพื่อใช้ขนส่ งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรื อ ทางบก ทางรถไฟ หรื อวิธีการขนส่ งอย่างอื่น
ที่ เหมาะสม และอยู่บ นพื้ นฐานของการรั ก ษาพยาบาลที่ จาเป็ น โดยบริ ษทั จะจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทน เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การและ/หรื อการดาเนินการด้านการเดินทาง การบริ การทางการแพทย์ และค่ายาที่จาเป็ นอัน
เกิดจากการเคลื่อนย้ายการทางแพทย์ฉุกเฉิ น เป็ นต้น ให้แก่บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจโดยตรง รวมกันแล้วไม่เกิ น
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
ทั้งนี้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ญาติหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องรี บแจ้งบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจ ทราบโดยไม่ชกั ช้า ใน
กรณี ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในถิ่ นทุรกันดาร ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองควรติดต่อแพทย์ทอ้ งถิ่ น
เพื่อทาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)หลังจากนั้น ทางบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจจะเป็ นผูพ้ ิจารณาวิธีการ
เคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สาหรับการรักษาครั้งต่อไป
แต่ หากผูไ้ ด้รับความคุ ้มครองหรื อผูร้ ่ วมเดิ นทางไม่ ส ามารถแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ที่ ได้รับมอบอานาจทราบและมี
เหตุผลอันสมควรสาหรับค่าใช้จ่ายเกิ นสมควรที่เกิ ดขึ้นและไม่สามารถควบคุ มได้ในระหว่างการรักษาพยาบาล
ฉุ กเฉิ นในที่ใดที่ หนึ่ ง ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะชดใช้เงิ นที่ผไู ้ ด้รับความคุ ม้ ครองได้สารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่ วน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับการบริ การทั้งหลายเหล่านั้น โดยให้เป็ นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับในสภาวการณ์ที่
บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจได้กาหนดไว้
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จานวนเงิ นเอาประกันภัยข้างต้นนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการเดิ นทาง โดยทางเครื่ องบิน ทางบก
หรื อทางเรื อ (ค่าโดยสารชั้นประหยัดในกรณี ที่เป็ นไปได้)ของสมาชิ กในครอบครัวหรื อบุคคลที่ได้เดินทางร่ วมกับ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจานวน 1 คน หากบุคคลนั้นไม่สามารถเดินทางได้ตามกาหนดการที่ได้วางเอาไว้เดิมในการ
กลับสู่ ภูมิลาเนาเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายตัวผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในครั้งนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเคลือ่ นย้ ายทางการแพทย์ ฉุกเฉินหรื อการเคลือ่ นย้ ายกลับภูมิลาเนา
ผูเ้ อาประกันภัยผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หลักฐานการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/หรื อหนังสื อเดินทางของผู้ได้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
4. สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญผลการวินิจฉัยและการรักษา
5. สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
6. สาเนาบัตรโดยสารที่ สมาชิ กในครอบครั วหรื อบุ คคลที่ ไ ด้เดิ นทางร่ วมกับ ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองใช้ใ น
การเดินทางกลับภูมิลาเนาตามแผนการเดินทางที่เตรี ยมไว้เดิม (ถ้ามี)
7. สาเนาบัตรโดยสารที่ สมาชิ กในครอบครั วหรื อบุ คคลที่ ไ ด้เดิ นทางร่ วมกับ ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองใช้ใ น
การเดินทางกลับภูมิลาเนา (ถ้ามี)
8. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้น
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทั่วไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากหรื อ
สื บเนื่องจาก
1. การบริ การทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้ องรั บผิดชอบตามกฎหมายต่ อผู้ได้ รับความคุ้มครองซึ่งผู้ได้ รับความคุ้มครอง
ไม่ ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ าย หรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ ว ซึ่ งบุคคลผู้จัดการ
เดินทางหรือบริษัทผู้ขนส่ งต้ องรับผิดชอบ
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2. การนัดหยุดงาน การจลาจลการกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อความ
วุ่นวายทางการเมือง
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DT 11
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการส่ งศพหรืออัฐิกลับสู่ ภูมิลาเนา
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองถึ งการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่ เกิ ดขึ้ นอย่างกะทันหันและไม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ในระหว่างการเดินทาง ซึ่ งมีผลให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วิตภายใน 30 วันนับจากวันที่ผไู้ ด้รับ
ความคุม้ ครองได้รับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้น
บริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจจะดาเนินการจัดเตรี ยมการนาศพหรื ออัฐิของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองกลับสู่ ภูมิลาเนา
หรื อการจัดงานศพตามประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่เป็ นสถานที่ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วิต ในกรณี ที่ครอบครัวของ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองร้ องขอ โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นให้แก่ บริ ษทั ที่ ได้รับมอบอานาจโดยตรง ตาม
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง สู งสุ ดไม่เกินจานวนเงิ นเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
หนังสื อรับรองการประกันภัย
ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งศพ หรื ออัฐิ หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพตามประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ได้มีการ
สารองจ่ายไปก่อน บริ ษทั จะชดใช้คืนโดยเข้าเป็ นกองมรดกของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
สาหรับการบริ การต่างๆ และการเตรี ยมการของผูจ้ ดั การศพ ทั้งนี้ ให้รวมถึ งการเตรี ยมการของผูจ้ ดั การศพหรื อ
สัปเหร่ อค่าหี บศพ การดองหรื ออาบน้ ายาศพ การเผา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
จานวนเงิ นเอาประกันภัยข้างต้นนี้ ให้รวมถึ งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการเดิ นทางโดยทางเครื่ องบิน ทางบก
หรื อทางเรื อ (ค่ า โดยสารชั้นประหยัดในกรณี ที่เป็ นไปได้) ของสมาชิ กในครอบครั วหรื อบุ คคลที่ ไ ด้เดิ นทาง
ร่ วมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจานวน 1 คน หากบุคคลนั้นไม่สามารถเดินทางได้ตามกาหนดการที่ได้วางเอาไว้เดิม
ในการเดินทางกลับสู่ ภูมิลาเนา เนื่องมาจากการขนย้ายศพหรื ออัฐิของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในครั้งนี้
ทั้งนี้ ผรู ้ ับประโยชน์ ญาติหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องต้องรี บแจ้งบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจทราบโดยไม่ชกั ช้า หลังจาก
นั้นทางบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจจะเป็ นผูพ้ ิจารณาวิธีที่ดีที่สุดในการส่ งศพหรื ออัฐิกลับสู่ ภูมิลาเนา
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการส่ งศพหรืออัฐิกลับสู่ ภูมิลาเนา
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐาน
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หลักฐานการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
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3. สาเนาใบมรณบัตร
4. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานที่ออกรายงาน
5. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
7. สาเนาบัตรโดยสารที่สมาชิ กในครอบครัวหรื อบุคคลที่ได้เดินทางร่ วมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองใช้ในการ
เดินทางกลับภูมิลาเนาตามแผนการเดินทางที่เตรี ยมไว้เดิม (ถ้ามี)
8. สาเนาบัตรโดยสารที่สมาชิ กในครอบครัวหรื อบุคคลที่ได้เดินทางร่ วมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองใช้ในการ
เดินทางกลับภูมิลาเนา (ถ้ามี)
9. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้น
นอกเหนื อ จากข้ อยกเว้ น ทั่ ว ไป การประกั น ภั ย ตามข้ อ ตกลงคุ้ มครองนี้ ไม่ ค้ ุ มครองค่ า ใช้ จ่ ายใน
การส่ งศพหรืออัฐิกลับสู่ ภูมิลาเนา อันเกิดจากหรือสื บเนื่องจาก
1. การบริ การทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้ องรั บผิดชอบตามกฎหมายต่ อ ผู้ได้ รับความคุ้มครองซึ่งผู้ได้ รับความคุ้มครอง
ไม่ ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ าย หรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ ว ซึ่ งบุคคลผู้จัดการ
เดินทางหรือบริษัทผู้ขนส่ งต้ องรับผิดชอบ
2. การนัดหยุดงาน การจลาจลการกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่ อความ
วุ่นวายทางการเมือง
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Summary of Insurance
Domestic Travel Accident Insurance
(Sell through Electronic Channel (Online))
General Definitions

Company
Insured Person

refers to
refers to

Accident

refers to

Injury

refers to

Sickness

refers to

Deductible

refers to

Transporter

refers to

Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
The person named as insured in the policy schedule
and/or as insured person in attachment of this
insurance policy.
A sudden event occurs from external body factors and
result in unintended or anticipated by the Covered
Person.
Bodily injury which caused directly and solely from an
accident and occurred independently from other
causes.
Symptom, abnormality, sickness, or inflection of the
Covered Person.
The first damage cost where the Covered Person
responsible for him/herself per each accident.
Commercial airline, train, ocean liner, ferryboat,
coach, bus which the Covered Person has used for
his/her travel.

General Terms and Conditions

TRAVEL DURATION AND PERIOD OF INSURANCE
1. This insurance policy covers any loss or damage of the Covered Person which occurred within
the period of the voyage, but limited to the travel duration of not exceeding to 30 consecutive days.
In case of medical emergency, hijack, delay, or inoperative plane where the Covered Person is the
passenger which made the Covered Person to not able to travel back within the specified period of
insurance, this insurance policy will automatically extend the coverage until the Covered Person
had arrived to the destination as per the coverage under this insurance policy.
2. Travel duration of the Covered Person shall be started and ended within the period of
insurance.
3. In case of one-way coverage as stated in insurance schedule and/or the certificate of
insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline counter service
or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived to the arrival
terminal building, bus terminal, or harbor at the destination (where applicable).
4. In case of round trip coverage as stated in the insurance policy schedule and/or the certificate
of insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline counter
service or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived to the
arrival terminal building, bus terminal, or harbor (where applicable) for the return trip.
CHANGE OF VEHICLE DURING THE TRIP

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
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If the Covered Person needs to change the vehicle during the trip as part of the covered trip
caused by uncontrollable factor of the Covered Person, the coverage still be effective as if there is no
change of the vehicle.
NOTIFICATION AND CLAIMS
The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of those
aforementioned in each case, must inform the company in case of injury or sickness as soon. In case
of loss of life, it has to be informed immediately, except there are any provable appropriate reasons
for that inability to inform the company and the effort to do so as soon as possible.
CLAIM COMPENSATION
The company will make a claim payment in case of death to the beneficiary and for other
compensations to the Covered Person within 15 days since the company receives the completed
and corrected documents.
In case that there is any reasonable doubt for company to make claim compensation as
aforementioned which not followed in the coverage agreement of insurance policy, the period of
insurance maybe shall be expanded as necessary, but not exceed 90 days since the company
receives all completed documents.
In case the company cannot make the claim payment within the specified period of insurance
above, the company shall pay an additional 15% interests per year of the total compensation
amount since payment due as per paragraphn1 or paragraph 2 depend on each case.
General Exclusions

This insurance policy will not covered for:
1. Deductible where the Covered Person shall liable by him/herself as per specified on the
policy schedule (if applicable).
2. Any loss or damage incurred from or in consequential of the following causes:
2.1 War, invasion, act of foreign enemies, any malicious acts with an aim similar to war
whether announced or not, civil war which means war between people in the same country,
mutiny, rebellion, insurrection, revolution, civil commotion, announcement of martial laws,
or any events which may cause to announce or remain on the martial laws.
2.2 Nuclear weapons, radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste
arising from the combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear
fission.
3. Terrorism (not apply to the insuring agreement “Hijacking”).
4. While the Covered Person is boarding or alighting from or traveling on an unregistered
non-commercial passenger aircraft.
5. While the Covered Person flies, or serves as officers on, any aircraft.
6. While the Covered Person performs illegal or unlawful act, or indictable criminal offense,
or being arrested or escape therefrom.
7. While the Covered Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a war or to
suppress crime.
Insuring Agreements
Under the condition, insuring agreement, exclusion, provision, general condition, and
attachment under this insurance policy, and in consideration of the premium paid by the insured,
the company agrees to cover for the coverage as follows:

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
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1. BENEFITS FOR DEATH, DISMEMBERMENT, LOSS OF SIGHT, OR PERMANENT DISABILITY
FROM ACCIDENT
2. BENEFITS FOR MEDICAL EXPENSES ARISING FROM ACCIDENT
3. BENEFITS FOR TRIP CANCELLATION
4. BENEFITS FOR EXPENSES INCURRED FROM THE TRIP CURTAILMENT
5. BENEFITS FOR THE TRIP DELAY
6. BENEFITS FOR LOSS OR DAMAGE TO THE BAGGAGE AND PERSONAL PROPERTY
7. BENEFITS FOR BAGGAGE DELAY
8. BENEFITS FOR LEGAL LIABILITY TO THIRD PARTY
9. BENEFITS FOR EMERGENCY MEDICAL EVACUATION OR DIRECT REPATRIATION TO HOME
COUNTRY
10. BENEFITS FOR THE REPATRIATION OF MORTAL REMAINS OR CREMAINS
***The completed details of converges and conditions relies to Domestic Travel Accident
Insurance (Sell through Electronic Channel (Online)) which is approved by Office of
Insurance Commission (OIC).***

Remark: 1. This document just for the summary of General Terms and Conditions,
Coverages and Exclusions, the Insured Person shall study protection and terms
details.
2. The Company has the right to select coverages/ endorsement for plan
packaging.
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Domestic Travel Accident Insurance
(Sell through Electronic Channel (Online))
In reliance upon the statement made in the proposal for insurance which is considered as part of
this Insurance Policy, and in consideration of the premium paid by the insured, and subjected to
the terms, conditions, general insuring agreement, coverage, exclusions and endorsement of this
insurance, the Company agrees to the Insured as follows:
Section 1: Definitions
Wordings and explanations with the specific meaning herewith in any part of insurance policy
shall bear as one meaning for the whole thing whether appeared in any part whatsoever, unless it
had been declared in other forms under an insurance policy
1. Company
refers to Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
2. Insurance Policy
refers to Insurance schedule, benefit schedule, condition, general
insuring agreement, exclusion, attachment, warranty,
certificate and endorsement which is stated as a part of
insurance contract.
3. Insured Person
refers to The person named as insured in the policy schedule and/or as
insured person in attachment of this insurance policy.
4. Family Member
refers to The following persons who are named as the Covered Person in
the Policy schedule.
1. Spouse refers to the Covered Person’s spouse
2. Child refers to a legitimate child including an adopted child of
the Covered Person or the Covered Person’s spouse.
3. Parents refer to the Covered Person’s father and/or mother.
5. Covered Person
refers to The Insured Person and/or Family Member who is named as
the Covered Person in the Policy schedule and/or in the
attachment. Family Member must not exceed the age specified
in the Policy schedule.
6. Accident
refers to A sudden event occurs from external body factors and result in
unintended or anticipated by the Covered Person.
7. Injury
refers to Bodily injury which caused directly and solely from an accident
and occurred independently from other causes.
8. Sickness
refers to Symptom, abnormality, sickness, or inflection of the Covered
Person.
9. Deductible
refers to The first damage cost where the Covered Person responsible
for him/herself per each accident.
10. Doctor
refers to Person graduated from the doctor of medicine who registered
legally from the Medial Council of Thailand and authorized for
the medical profession in the area of medical service or surgery.
11. Nurse
refers to Person who is authorized for the license as a nurse practitioner
legally.
12. Hospital
refers to Any clinics which provide medical services by providing an
overnight accommodation for patients and fully equipped place
and service management with enough medical professions.
Especially the major surgery room facility and authorized from
clinic registration of according to the law of clinic in those
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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territory
13. Medical Center

refers to

14. Clinic

refers to

15. Transporter

refers to

16. AIDS

refers to

Any clinic who provide the medical service with overnight
accommodation and authorized from clinic registration of
according to the law of clinic in those territory.
A conventional clinic who authorized legally under the
operation of medical profession for medical treatment and
diagnosis without overnight accommodation.
Commercial airline, train, ocean liner, ferryboat, coach, bus
which the Covered Person has used for his/her travel.
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) caused by HIV
virus and include infected from Opportunistic Infectious
Microorganisms, Malignant Neoplasm, infections, or any
sickness resulted from the red blood test shown as positive
Human Immuno Deficiency Virus. The Opportunistic Infectious
Microorganisms included but not limited to disease which
caused pneumonia or Pneumocystis Carinii Pneumonia, disease
cause Organism or Chronic Enteritis, Virus, and/or
Disseminated Fungi Infection, Malignant Neoplasm. It includes
but not limited to only Kaposi’s Sarcoma, Central Nervous
System Lymphoma, and/or any pestilential where the present
known as Acquired Immune Deficiency Syndrome or any cause
of death immediately, sickness, or disablement. AIS include
Human Immuno Deficiency Virus (HIV), or Encephalopathy
Dementia, and virus epidemic.

Section 2: General Conditions
2.1 INSURANCE AGREEMENT
This insurance agreement is arising from the trusting of company in the declaration by the
Covered Person under insurance application and additional declaration (if there is any) wherein the
Covered Person signed for an evidence in insuring agreement, thereby the company had issued this
insurance policy.
In the event that the Covered Person had already known, but declared false statements in the
declaration upon paragraph 1 or had known in any representation but nondisclosed of that
representation by not informing to the company. If the company had known that representation, it
may influence the company to increase the premium or to reject for the agreement. This insurance
contract is voidable according to the clause 865 of the Civil and Commercial Code. The company has a
rights in avoidance of the contract, and the company shall not deny for the liability by using any
declaration other than the one where the Covered Person declared in the document according to
paragraph 1
2.2 COMPLETION OF THE CONTRACT AND AMENDMENTS IN INSURANCE CONTRACT
This insurance policy together with the insuring agreements and endorsement are forming as
part of insurance contract. Any amendments of statements in the contract must be approved by the
company and recorded in this insurance policy and endorsement before such changes became valid.
2.3 TRAVEL DURATION AND PERIOD OF INSURANCE

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
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2.3.1 This insurance policy covers any loss or damage of the Covered Person which occurred
within the period of the voyage, but limited to the travel duration of not exceeding to 30 consecutive
days. In case of medical emergency, hijack, delay, or inoperative plane where the Covered Person is
the passenger which made the Covered Person to not able to travel back within the specified period
of insurance, this insurance policy will automatically extend the coverage until the Covered Person
had arrived to the destination as per the coverage under this insurance policy.
2.3.2 Travel duration of the Covered Person shall be started and ended within the period of
insurance.
2.3.3 In case of one-way coverage as stated in insurance schedule and/or the certificate of
insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline counter service
or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived to the arrival
terminal building, bus terminal, or harbor at the destination (where applicable).
2.3.4 In case of round trip coverage as stated in the insurance policy schedule and/or the
certificate of insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline
counter service or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived
to the arrival terminal building, bus terminal, or harbor (where applicable) for the return trip.
2.4 CHANGE OF VEHICLE DURING THE TRIP
If the Covered Person needs to change the vehicle during the trip as part of the covered trip
caused by uncontrollable factor of the Covered Person, the coverage still be effective as if there is no
change of the vehicle.
2.5 NOTIFICATION AND CLAIMS
The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of those
aforementioned in each case, must inform the company in case of injury or sickness as soon. In case
of loss of life, it has to be informed immediately, except there are any provable appropriate reasons
for that inability to inform the company and the effort to do so as soon as possible.
2.6 DUTY IN KEEPING THE RIGHT OF THE COMPANY FOR THE SUBROGATION
Under the company’s expenses, the Covered Person must do anything which is necessary or as
it is a reasonable request from the company either before or after claim payment from the company
in order to keep the right of the company in claiming from third party on behalf of the Covered
Person.
2.7 DUTY TO MAINTAIN FOR SALVAGE OF THE DAMAGED PROPERTY
Once the damage incurred to the property insured, the Covered Person must not leave those
properties and must deliver those damage properties to the company, in case the company requires
the damage properties for claim consideration.
2.8 CLAIM COMPENSATION
The company will make a claim payment in case of death to the beneficiary and for other
compensations to the Covered Person within 15 days since the company receives the completed
and corrected documents.
In case that there is any reasonable doubt for company to make claim compensation as
aforementioned which not followed in the coverage agreement of insurance policy, the period of
insurance maybe shall be expanded as necessary, but not exceed 90 days since the company
receives all completed documents.
In case the company cannot make the claim payment within the specified period of insurance
above, the company shall pay an additional 15% interests per year of the total compensation
amount since payment due as per paragraphn1 or paragraph 2 depend on each case.
2.9 DISPUTE BY ARBITRATOR
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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In case of any argument, dispute or appeal under this insurance policy between the person who
is entitled for compensation versus the company and if so desired by that person to settle the
disputed claim by use of arbitration, the company must conform and allow the case to be judged by
the arbitrator according to the arbitrating regulation governed by the Office of Insurance
Commission.
2.10 AUTOMATIC TERMINATION OF THE CONTRACT
This insurance policy shall be automatically terminated should the Covered Person is committing a
felony or while the Covered Person is arrested, under arrest or escaping from the arrest.
2.11 ANTECEDENT CONDITION
The company shall not be liable to compensate under this insurance policy unless the
policyholder, the Covered Person, the beneficiary or representative on each case has complied with
the insurance contract and the conditions under this policy.
2.12 Payment of Premium
The premium must be paid immediately or before the insurance policy starts to cover.
2.13 Termination of Policy
Both the company and the Covered Person can cancel the policy as follows:
2.13.1 The cancellation must be informed to the company within 48 hours before the departure
time. The company will allow a refund premium to the Covered Person, less the operating expenses.
2.13.2 The cancellation which is less than 48 hours before the departure time, the company will
not allow for a refund premium except the transporter cancels the Covered Person’s ticket, then the
company shall allow a refund premium to the Covered Person, less the operating expenses.
Section 3: General Exclusions
This insurance policy will not covered for:
1. Deductible where the Covered Person shall liable by him/herself as per specified on the
policy schedule (if applicable).
2. Any loss or damage incurred from or in consequential of the following causes:
2.1 War, invasion, act of foreign enemies, any malicious acts with an aim similar to war
whether announced or not, civil war which means war between people in the same country,
mutiny, rebellion, insurrection, revolution, civil commotion, announcement of martial laws,
or any events which may cause to announce or remain on the martial laws.
2.2 Nuclear weapons, radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste
arising from the combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear
fission.
3. Terrorism (not apply to the insuring agreement “Hijacking”).
4. While the Covered Person is boarding or alighting from or traveling on an unregistered
non-commercial passenger aircraft.
5. While the Covered Person flies, or serves as officers on, any aircraft.
6. While the Covered Person performs illegal or unlawful act, or indictable criminal offense,
or being arrested or escape therefrom.
7. While the Covered Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a war or to
suppress crime.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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Section 4: Insuring Agreements
Under the condition, insuring agreement, exclusion, provision, general condition, and
attachment under this insurance policy, and in consideration of the premium paid by the insured,
the company agrees to cover for the coverage as follows:

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 1
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR DEATH, DISMEMBERMENT, LOSS OF SIGHT, OR PERMANENT DISABILITY
FROM ACCIDENT
Definitions
Dismemberment refers to The loss of body organ from the wrist joint or the ankle joint and
also the loss of use in that organ as per aforementioned by the medical indication for never be able
to function at any time in the future.
Loss of Sight refers to Complete blindness which is permanently incurable.
Total Permanent Disability refers to Disability to the extent of being unable to perform the
normal duty in the Covered Person’s regular occupation or any other occupation totally and
permanently.
COVERAGE
This insurance cover for loss or damage arising from bodily insured of the Covered Person from
accident which caused the Covered Person to death, dismemberment, loss of sight or permanent
disability within 180 days from the date of the accident or the injury causes the Covered Person to
receive continuous medical treatment as an inpatient in the hospital and loss of life occurred later
because of such injury, the company shall compensate in accordance with the sum insured as
specified in the Schedule as follows:
1. 100% of the sum insured for loss of life.
2. 100% of the sum insured for permanent disability which continue consecutively for not less
than 12 months after the date of accident or if there is any medical indication that the Covered
Person suffers a permanent disability.
3. 100% of the sum insured for loss of both hands from the wrist joint or both feet from the
ankle joint or loss of sight for both eyes.
4. 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and one foot from the ankle
joint.
5. 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and loss of sight for one eye.
6. 100% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint and loss of sight for one eye.
7. 60% of the sum insured for loss of one hand from the ankle joint.
8. 60% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint.
9. 60% of the sum insured for loss of sight for one eye.
The company shall compensate only one item of loss which has the highest amount through the
period of insurance. The company shall make a claim payment for the consequent of what happened
under this insuring agreement where the total payment will not over than the amount as specified
on insurance schedule. If the company had paid for the compensation herewith less than full
amount of the sum insured, the company still covers the remaining amount until the end of
insurance period.
CLAIM PROCEDURE FOR DEATH
The Insured Person, the beneficiary or the representative of aforementioned depend on each
case have to submit the following evidences at their own expenses to the company within 30 days
from the date of Covered Person’s death:
1. Claim form as required by the company.
2. Death Certificate.
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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3. Copy of perform postmodern report certified by the policeman or organization that issued
the report.
4. Copy of daily police record certified by the official on duty who is an owner of the case or
organization that issued the report.
5. Copy of identification card and census registration stamped “death” of the Covered Person.
6. Copy of identification card and census registration of the beneficiary.
CLAIM PROCEDURE FOR DISMEMBERMENT, LOSS OF SIGHT OR TOTAL PERMANENT
DISABILITY
The Insured Person, the beneficiary or the representative of aforementioned depend on each
case have to submit the following evidences at their own expenses to the company within 30 days
from the commencement date of the disability:
1. Claim form as required by the company.
2. Medical report with a certification on the dismemberment, loss of sight or total permanent
disability.
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not
invalidate the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as
practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not covered for:
1.1 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes:
1. Action of the Covered Person while under the influence of alcohol, addictive drugs,
narcotic drugs to the extent of being unable to control one’s mind.
The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a
blood/alcohol level of 150 mg percent and over.
2. Suicide or attempted to commit suicide or self-inflicted injury.
3. Infections except pyogenic infections, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered
as a result of an accident.
4. Medical treatment or surgical treatment except the necessary treatment for the injury
which is covered under this insurance policy and occurring within the period as per specified
in this insurance policy.
5. Miscarriage and abortion.
6. Food toxic.
1.2 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes:
1. While the Covered Person is on the racing of all kinds of cars or boat, horse racing, all
kinds of skiing including jet skiing, skate racing, boxing, parachuting (except for the purpose
of life saving), while boarding or travelling on the balloon or glider, bungee jumping, diving
with oxygen tank and breathing equipment under water.
2. While the Covered Person is riding or travelling on a motorcycle.
3. While the Covered Person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
ADDITIONAL CONDITION
The company reserve the right to ask the Covered Person to get a physical checkup during the
compensation’s consideration including perform autopsy if necessary.
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 2
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR MEDICAL EXPENSES ARISING FROM ACCIDENT

Definitions
Inpatient Room Expense refers to Room, food, nursing expense, and any other service of the
hospital as daily provided in the hospital or medical center.
Inpatient refers to The Covered Person, who has admitted for treatment in the
hospital or medical center for more than 6 consecutive hours, and must be registered as an
inpatient. By obtaining the diagnosis or advice from the doctor in accordance with the medical
standard for the appropriate period of medical treatment for such injury, and herein includes any
person who dies later within 6 consecutive hours after the confinement.
Alternative Medicine refers to A diagnosis, medical treatment or prevention of disease by
traditional Thai or Chinese medicine or any other medicine which is not classified as modern
medicine.
COVERAGE
In the event that the Covered Person receive medical treatment by doctor or nurse as a direct
result of accidental injury within 52 weeks from the accident date, the company will reimburse to
the Covered Person for necessary and reasonable expenses, in accordance with medical necessary
and standard for actual inpatient room, observation room, medical, and nursing service expenses,
provided that, up to the maximum amount as specified in the Schedule or Certificate of Insurance,
less deductible (if applicable).
In the event that the Covered Person already reimbursed the portion of medical expenses from
government benefit, any other benefit, or any other insurance, the company will only pay the
Covered Person for the rest of medical expenses which are unable to reimburse from such benefit
or insurance.
CLAIM PROCEDURE
The Covered Person have to submit the following evidences at their own expenses to the
company within 30 days from the date of discharging from hospital or medical center, or the date
obtaining medical treatment from clinic:
1. Medical report with specific detail including the diagnosis and treatment.
2. Original receipt showing list of medical expenses or summary sheet showing the closing
statement of finance with the receipt.
The receipt for list of medical expenses must be the original document and the company shall return
the original receipt where the Covered Person had already paid for. So the covered person can
reimburse the rest of medical expenses from other insurance companies. In the event that the
Covered Person already reimbursed the portion of medical expenses from government benefit, any
other benefit, or any other insurance, the Covered Person must submit a copy of the receipt to
reimburse the rest of medical expenses from the company.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not covered for:
1.1 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes:

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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1. Action of the Covered Person while under the influence of alcohol, addictive drugs,
narcotic drugs to the extent of being unable to control one’s mind.
The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a
blood/alcohol level of 150 mg percent and over.
2. Suicide or attempted to commit suicide or self-inflicted injury.
3. Infections except pyogenic infections, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered
as a result of an accident.
4. Medical treatment or surgical treatment except the necessary treatment for the injury
which is covered under this insurance policy and occurring within the period as per specified
in this insurance policy.
5. Miscarriage and abortion.
6. Food toxic.
1.2 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes:
1. While the Covered Person is on the racing of all kinds of cars or boat, horse racing, all
kinds of skiing including jet skiing, skate racing, boxing, parachuting (except for the purpose
of life saving), while boarding or travelling on the balloon or glider, bungee jumping, diving
with oxygen tank and breathing equipment under water.
2. While the Covered Person is riding or travelling on a motorcycle.
3. While the Covered Person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 3
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR TRIP CANCELLATION

Definitions
Transporter refers to Commercial airline, train, ocean liner, ferryboat, coach, bus which
insured has used for his/her travel.
COVERAGE
It is agreed that the company will indemnify for expenses incurred from cancellation of the trip
before a journey date where the Covered Person had paid for in advance whether partially or
wholly for deposits, advance booking for the trip, or accommodation cost that had not been used,
including penalty fee arising from the trip cancellation, in the event that the Covered Person was
forced to cancel any part of the trip as the direct and necessary result of the following causes:
1. The death of the Covered Person, serious injury, or sickness certified by the doctor for being
able to travel.
2. The death of the Covered Person’s family member, or serious injury or sickness of such person
which the doctor certified as being life-threatening.
3. The transporter has reported for the trip cancellation from adverse weather conditions until
cannot commencing the trip.
4. Strike or riot which effected the trip of the Covered Person.
Provided that, the company will reimburse to the Covered Person for an actual expenses up to
the limit of liability amount as specified in the Schedule or the Certificate of Insurance.
CLAIM PROCEDURE
1. Medical certificate, or death certificate of the dead person or documents with confirmation of
trip cancellation from the transporter.
2. Original receipt for deposits or charges for advance payments which have not been or will not
be used or the invoice of penalty fee which the Covered Person is liable to pay in addition.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not covered for the trip cancellation which arising from:
1. Protest or strike before the start date of insurance.
2. Any reasons as follow which the Covered Person had known before applying for this
insurance policy:
2.1 The Covered Person die, faced serious injury or sickness.
2.2 Serious injury or sickness as being life-threatening of the Covered Person’s father and
mother, spouse, children of the Covered Person, and father and mother of the Covered
Person’s spouse.
2.3 The transporter has reported for the trip cancellation from adverse weather
conditions until cannot commencing the trip.
2.4 Strike or riot which effected the trip of the Covered Person.
3. Death, injury or sickness of the Covered Person due to or in consequential from:
3.1 The chronic symptoms or any sickness, which is a pre-existing condition including
symptoms or complication state that might be appeared later.
3.2 Pregnancy, delivering of baby, miscarriage, abortion.
3.3 AIDS, illness or injury in consequence of blood testing as HIV and others relate with
AIDS.
3.4 Contagious disease or epidemics by World Health Organization (WHO) or by any local
Government agency at the period time of that epidemics.
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 4
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR EXPENSES INCURRED FROM THE TRIP CURTAILMENT

Definitions
Natural Disaster refers to any disasters occurred naturally and brought loss or damage to life
and property such as wildfire, flood, storm, earthquake, for example
COVERAGE
This insuring agreement provides cover for an advance expenses of the Covered Person for the
travel and accommodation expenses while the Covered Person was on a trip and/or penalty fee or
any other expenses in the event that the Covered Person was forced to return to their home country
before the planned trip as the direct and necessary result of the following:
1. The death, serious injury or sickness, of the Covered Person or the Covered Person’s family
member which the doctor certified as being life-threatening if continuing with the trip, it may force
the Covered Person to return to their home country directly while still on that trip.
2. Natural disaster which prevents the Covered Person from continuing in the trip according to
the plan.
3. Strike, riot, or civil commotion which occurred beyond the Covered Person’s awareness and
control.
4. Quarantine due to the opinion of a doctor.
The company will reimburse for the actual expenses, up to the sum insured amount as specified
in the Schedule or Certificate of Insurance, for advance payments for travelling by the aircraft, land
or ferry boat (economy class fare if applicable) or hotel accommodation which has not been used
and will not be used, or for penalty fee or any other expenses arising from the return to the Covered
Person’s home country before the planned trip, or for loss of frequent flyer points or similar reward
points which have been redeemed for air ticket and the air ticket is subsequently cancelled.
Provided that the reimbursement will also include any other expenses as a result of quarantine
due to the opinion of a doctor where the Covered Person is unable to reimburse for such expenses
incurred as specified above from that service providers.
CLAIM PROCEDURE
The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured
person depend on the case, have to submit the following documents or evidences at their own
expenses to the company within 30 days from the date of accident:
1. Claim form as required by the company.
2. The Covered Person’s evidence of travel.
3. Copy of the Covered Person’s identification card and/or passport with certified true copy.
4. The Covered Person’s evidence of advance payment.
5. Invoice from tour operator or airline or transporter.
6. Copy of air ticket including the receipt.
7. Copy of death certificate (in case of death of the Covered Person or the Covered Person’s
family member)
8. Medical certificate (in case of trip curtailment arising from serious injury or sickness of the
Covered Person or the Covered Person’s family member) with details of an important symptom,
diagnosis results, and the treatment.
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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9. Any other evidences to verify the causes of trip curtailment.
10. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable).
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not
invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as
practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not covered for the trip curtailment arising from the
following causes:
1. Accidental sickness of the Covered Person’s family member as a result of AIDS, venereal
disease or sexual transmitted disease.
2. Failure to comply with any of the provisions of any person, representative or tour
operator who the Covered Person purchased the service.
3. Any causes which the Covered Person became aware before purchasing this Policy.
4. Any malicious acts intentionally with the objective on political, religious or nationalistic
interest or civil commotion.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 5
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR THE TRIP DELAY
COVERAGE
The company shall indemnify for expenses incurred in case that the Covered Person’s trip had
been postponed or delayed for 6 consecutive hours from the time specified in the travel itinerary.
The company shall pay to the Covered Person for the compensation which does not exceed to the
limit of liability as specified in insurance schedule for every full 6 consecutive hours as a result of
the delay, due to the following causes:
1. Adverse weather conditions which affect the transporter to postpone the trip.
2. Mechanical breakdown/derangement of the transporter.
3. Strike or riot occurring after the company had agreed for the insuring of this insurance policy.
CLAIM PROCEDURE
The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured
person depend on the case, have to submit the following documents or evidences at their own
expenses to the company within 30 days from the date of accident:
1. Claim form as required by the company.
2. Copy of the Covered Person’s passport and/or evidence of the travel.
3. Copy of identification card with certified true copy.
4. Any evidences obtained from, or issued by an airline or airport authority to verify the reason
for the delay and the number of hours delayed.
5. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable).
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not
invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as
practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not covered for the travel delay from the following causes:
1. A malicious intentional acts for the objective on political, religious or nationalistic interest
or civil commotion.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
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DT 6
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR LOSS OR DAMAGE TO THE BAGGAGE AND PERSONAL PROPERTY
Definitions
Personal Property refers to personal goods belonging to the Covered Person, cloths,
accessories, which are taken on the trip or acquired by the Covered Person, and those goods must
be kept in the Covered Person’s baggage, and not defined in the exclusion.
Each item refers to 1 piece, 1 pair or 1 set.
COVERAGE
This insuring agreement provides cover for loss or damage of baggage and personal property,
which are kept in the baggage, including but not limited to backpack for keeping the Covered
Person’s personal property while the Covered Person is on a trip, during the period of insurance,
due to the following events:
1. Robbery, burglary, or any attempt thereof.
2. Loss of damage of property whilst in the custody of an airline or a hotel.
3. Theft which appears the sign of breaking into the Covered Person’s locked hotel room.
Provided that, the company will indemnify the Covered Person in respect of such actual loss or
damage up to the sum insured amount of each item and in the aggregate as specified in the Schedule
under this insuring agreement.
Under this insuring agreement, the Covered Person are not entitled to make a claim from
baggage delay benefit (if applicable) in the same circumstance.
ADDITIONAL CONDITION
1. SUBROGATION
In the event of any payment are made by the company to the Covered Person under this
insuring agreement, the company will subrogate all the Covered Person’s rights in recovery against
any person or the organization that responsible for that loss or damage, only in the part that the
company had already paid for. The Covered Person shall cooperate with the company in providing
all related documents including any necessary execution in order to protect that rights and will take
no actions which may prejudice to the company.
2. AVERAGE CLAUSE
In the occurrence of loss or damage to the property insured and it appeared that the property
had been insured with other company, the company will liable for claim settlement for not more
than the average amount of money which the company insured toward the total sum insured and
not exceed for the money company had insured for.
3. DUE DILIGENCE
The Covered Person will exercise due diligence and precaution in doing all things for the
purpose of safety of such property.
CLAIM PROCEDURE FOR BENEFIT TOWARD LOSS OR DAMAGE TO THE BAGGAGE AND
PERSONAL PROPERTY
The Covered Person must submit the following documents to the company within 30 days from
the date of loss or damage to baggage and personal property at their own expense:
1. Claim form as required by the company.
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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2. Written confirmation letter which obtained from an executives of the hotel where such loss or
damage taking place in the event that such loss or damage to baggage and personal property
occurred whilst in the custody of the hotel or transporter.
3. Copy of a police report which obtained from the local police evidencing such loss or damage
arising from physical force or intimidation by other person.
4. Copy of the Covered Person’s identification card and/or passport.
5. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable).
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not
invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as
practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
1. This insuring agreement will not covered for any loss or damage to baggage and personal
property if they are:
1.1 Baggage which are not intended for travelling purpose such as wallet, handbag or
laptop bag.
1.2 Pets.
1.3 Motor vehicles and other equipment or bicycles.
1.4 Skiing equipment, indoor equipment, musical instruments, antiques or kitchenware.
1.5 Souvenirs, goods or samples.
1.6 Liquor or alcoholic beverage.
1.7 Mobile phone, communication equipment or all kinds of electronic equipment.
1.8 Computers (including hardware and software), data recorded on tapes, cards, discs
or otherwise.
1.9 Hired or leased equipment.
1.10 Gold, bullion, jewelry, silver, cash, coin or precious stones such as diamonds or
gems.
1.11 Stocks and bonds, manuscripts, bank notes, travelers’ cheques or travel documents.
1.12 Contact lenses, false teeth, or artificial limbs.
1.13 Fragile articles except damage arising from fire to vehicles in which the Covered
Person is boarding.
1.14 Travel baggage of the Covered Person which shipped in advance, souvenir or
property shipped as freight, or separate shipping with the Covered Person.
1.15 Property that had reimbursed from the hotel or transporter already.
2. This insuring agreement will not covered for any loss or damage arising from, or in
consequence of the following causes:
2.1 Wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, damage
sustained while being worked upon, or damage sustained due to any process initiated by the
Covered Person to repair, clean or modify that property.
2.2 Leakage or penetration of property which is in the form of powder or liquid and
stored in the baggage.
2.3 Retention, confiscation or destruction of property by orders of the customs or other
officials, illegal goods transportation or any other acts against the law.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 7
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR BAGGAGE DELAY
COVERAGE
This insuring agreement will provide cover in the event that the Covered Person’s baggage
which is in the custody of the transporter is delayed after the Covered Person had arrived to the
scheduled destination. The company will reimburse for an expenses in case that the trip of the
Covered Person had been postponed or delayed for 6 consecutive hours from the schedule. The
company shall compensate to the Covered Person for not more than the limit of liability as specified
on insurance schedule for every full 6 consecutive hours of postponement or delay of such baggage.
The company shall compensate for the benefit under this insuring agreement up to the
maximum benefit amount as specified in the Schedule. The Covered Person will not be entitled to
make a claim from the benefit of loss or damage to baggage or personal property (if applicable) in
the same circumstance.
ADDITIONAL CONDITION
In the event of any payment made by the company to the Covered Person under this insuring
agreement, the company will subrogate all the Covered Person’s rights of recovery against any
person or organization who is responsible for such circumstance. The Covered Person shall
cooperate with the company in providing all related documents including any necessary execution
in order to protect that rights and will take no actions which may prejudice to the company.
CLAIM PROCEDURE
The Covered Person must submit the following documents to the company within 30 days from
the date of baggage delay at their own expense:
1. Claim form as required by the company.
2. Letter from the transporter to verify the baggage delay.
3. Original receipt from purchasing of necessary cloths or personal effects.
4. Copy of the Covered Person’s passport.
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not
invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as
practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
1. Baggage delay occurring after the end of the Covered Person’s trip as specified in the
Schedule.
2. Any expense incurred which the Covered Person is able to reimburse from the airline or
transporter.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 9
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR LEGAL LIABILITY TO THIRD PARTY

Definitions
Third Party refers to any person other than family member, companion who lives with the
Covered Person, employee under a contract of service of the Covered Person and any person who is
travelling with the Covered Person’s group.
COVERAGE
This insuring agreement provides cover for legal liability to third party of the Covered Person
arising from any accident during the trip which the Covered Person legally liable to pay
compensation from the actual damage from:
1. Death or Accidental Injury to any third party.
2. Accidental property loss or damage to any third party.
The company will indemnify the Covered Person up to the limit of liability as specified in the
Schedule.
ADDITIONAL CONDITION
The Covered Person will not do anything to admit liability for or settle any claim to any third
party, others, injured person, do things which may incur any litigation without the company’s prior
written consent. The company will appoint legal representative to negotiate with injured third
party when notice has been given by the Covered Person to pay claim under this Policy.
CLAIM PROCEDURE
1. In case of accidental injury to any third party:
1.1 Medical certificate in connection with such injury.
1.2 Invoice of medical expenses.
1.3 Copy of identification card of such injured third party with certified true copy.
2. In case of accidental property loss or damage to any third party:
2.1 Receipt of repair of such damaged property or receipt in case of necessarily purchasing such
property from the owner of that property.
2.2 Photo indicating such loss or damage (if applicable).
ADDITIONAL EXCLUSION
This insuring agreement will not covered for:
1. Damage to the property of any person who is the Covered Person’s relative or any person
who is travelling with the Covered Person or employee or deemed by law to be the Covered
Person’s employee.
2. Damage to property belonging to or held in trust by the Covered Person, or while in the
Covered Person’s custody or control.
3. Liability arising out of trade or professional service of the Covered Person or the Covered
Person’s family.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 10
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR EMERGENCY MEDICAL EVACUATION OR DIRECT REPATRIATION TO HOME
COUNTRY
COVERAGE
This insuring agreement provides the cover for accidental injury or sickness which is emergency
or unpredictable of the Covered Person during the trip, it may cause the Covered Person for
emergency medical evacuation to other places, or direct repatriation to home country upon the
requirement accordance with medical necessary and standard.
All decisions as to the means, methods, format of the transportation and its final destination will
be made by the company’s authorized representative in order to transfer the Covered Person
suitably by considering of the intensity level of the Covered Person’s symptom upon medical
necessity, including expenses incurred to transfer the injured patient which arising from air
ambulance, surface ambulance, ferry boat, railroad or any other appropriate means for the
necessary medical purpose. The company will pay directly to authorized representative in any
expenses for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a
result of the Covered Person’s evacuation, up to the sum insured as specified in the Schedule or
Certificate of Insurance.
Provided that, the Covered Person’s relative or related person must notify the company’s
authorized representative as soon as practicable if the Covered Person is injured or ill in the remote
area. The Covered Person must contact the local hospital to get a first aid. After that, the authorized
representative will then make the necessary evacuation and future medical treatment
arrangements at their own discretion.
If the Covered Person is unable to notify the authorized representative to make the necessary
evacuation arrangements due to reasons beyond reasonably incurred expenses and the Covered
Person’s control during emergency medical treatment at anywhere, the company will reimburse the
Covered Person for advance expenses incurred in relation to the evacuation, up to the amount
which the authorized representative would have incurred for services provided under the same
circumstances.
Benefit amount under this insuring agreement will also include additional expenses for
transportation by aircraft, land vehicle or ferry boat (economy class fare if applicable) of the family
member or other person travelled with the Covered Person for 1 person. In the event that such
person is unable to return to his home country within scheduled timeframe due to the Covered
Person’s evacuation.
CLAIM PROCEDURE
The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured
person depend on each case, must submit the following documents or evidences at their own
expenses to the company within 30 days from the date of accident:
1. Claim form as required by the company.
2. The Covered Person’s evidence of travel.
3. Copy of the Covered Person’s identification card and/or passport with certified true copy.
4. Copy of medical report specified important symptom, diagnosis result, and treatment.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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5. Copy of receipt of showing list of medical expenses or summary sheet showing the closing
statement of finance with the receipt.
6. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of
returning to their home country within original scheduled timeframe (if applicable).
7. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of
returning to their home country (if applicable).
8. Any documents or evidences as required by the company (if applicable).
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not
invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as
practicable for an otherwise legitimate claim.
ADDITIONAL EXCLUSION
Except for general exclusion, this insuring agreement does not cover any expenses for any of
the following:
1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Covered
Person are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip
where the trip manager or transporter must responsible for.
2. Strike, riot, or malicious acts for benefits in connection with political, religious, ideological
or civil commotion.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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DT 11
INSURING AGREEMENT
BENEFITS FOR THE REPATRIATION OF MORTAL REMAINS OR CREMAINS
COVERAGE
This insuring agreement provides the cover for accidental injury or sickness which is
emergency or unpredictable of the Covered Person during the trip which cause the Covered Person
to death within 30 days from the date of such injury or sickness.
The company’s authorized representative will make the necessary arrangements for the return
of the Covered Person’s mortal remains to their home country or the traditional cremation at the
place where the Covered Person suffer death as required by the Covered Person’s family. The
company will pay such actual expenses directly to the authorized representative up to the actual
amount with the maximum not higher than the sum insured amount as specified in the Schedule or
Certificate of Insurance.
In addition to expenses for the transportation of the remains or traditional cremation, the
company will reimburse to the Covered Person’s estate expenses actually incurred for services and
supplies by a mortician, including but not limited to the preparation cost of mortician or
undertaker, cost of a casket, the embalming, the enamel of body, cremation, and other expenses in
the same type which had already performed.
Benefit amount under this insuring agreement as mentioned above will include additional
expenses for transportation by aircraft, land vehicle or ferry boat (economy class fare if applicable)
of the family member or other person travelled with the Covered Person for 1 person in the event
that such person is unable to return to his home country within scheduled timeframe due to the
repatriation of mortal remains or cremains of the Covered Person in this time.
Provided that the beneficiary, relative or the representative of the Covered Person must notify
the company’s authorized representative as soon as practicable, the authorized representative will
then make the best arrangements, at their own discretion, for repatriation of mortal remains.
CLAIM PROCEDURE
The Insured Person, the beneficiary or the representative of insured person depend on each
case, must submit the following documents or evidences at their own expenses to the company
within 30 days from the date of accident:
1. Claim form as required by the company.
2. The Covered Person’s evidence of travel.
3. Copy of the Covered Person’s death certificate.
4. Copy of autopsy report verified by relevant authority.
5. Copy of police report which obtained from the local police.
6. Copy of the Covered Person’s identification card and household registration stamped “death”
on the Covered Person’s page.
7. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of
returning to their home country within original scheduled timeframe (if applicable).
8. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of
returning to their home country (if applicable).
9. Any documents or evidences as necessarily required by the company (if applicable).
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not
invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as
practicable for an otherwise legitimate claim.
Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.
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ADDITIONAL EXCLUSION
Except for general exclusion, this insuring agreement does not cover any expenses for
repatriation of mortal remains arising from, or in consequence of the following:
1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Covered
Person are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip
where the trip manager or transporter must responsible for.
2. Strike, riot, or malicious acts for benefits in connection with political, religious, ideological
or civil commotion.

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for
understanding. The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.

