
  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

เอกสารสรุปสาระส าคญั 
กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองการเดนิทางต่างประเทศ (ขายผ่านช่องทางอเิลกทรอนิกส์ (Online)) 

 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและ
ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้สญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความทัว่ไป 
 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ถือวา่มีความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่
วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

 
กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 

เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค าขอเอาประกนัภยั หนงัสือรับรองการประกนัภยั และเอกสารสรุป
สาระส าคญัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

บริษทั หมายถึง  บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั  จ  ากดั (มหาชน) 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ

หนงัสือรับรองการประกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีการประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภ ั
ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลท่ีไดร้ะบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หนงัสือรับรองการประกนัภยั และ/หรือ

เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั 
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้

เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนา มุ่งหวงั เล็งเห็นหรือคาดหวงัให้เกิดข้ึน และเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั  
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ 
การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้การได้รับการวินิจฉัย หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยัและเกิดข้ึน

หลงัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ทั้งน้ีตอ้งปรากฏชดัเจนว่าการเจ็บป่วยเช่นว่านั้นเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนโดยตวัเองและเป็นผล
โดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอ่ืนๆ ทั้งปวง  

ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองส าหรับเหตุการณ์แต่ละคร้ัง 
แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายของทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ

ทางการแพทย ์และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม ซ่ึงไม่ใช่แพทย์
ท่ีเป็นผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส ผูร่้วมสายโลหิต หรือผูสื้บสายโลหิตของผูเ้อาประกนัภยั 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือแพทย์เฉพาะทาง หมายถึง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายและมี
วฒิุบตัรหรืออนุมติับตัรในสาขาท่ีเหมาะสมกบัโรคดงักล่าว ซ่ึงไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้ผูซ่ึ้งเป็นแพทยผ์ูใ้ห้ค  าปรึกษา ดูแลหรือรักษาร่วมกบัแพทย์
เจา้ของไข ้และ/หรือแพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส ผูร่้วมสายโลหิตหรือผูสื้บสายโลหิตของผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก
บริษทัเป็นการเฉพาะ 

พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน าจาก

แพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยนั้นๆ  

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/
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ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือคลินิก 
ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทย ์และขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ท่ีจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ี
และมีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนมีการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่และ
ตอ้งไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ  
 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทยท์  าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และ
ไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้
 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ี
เหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคล้องกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร 
หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 
 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัการให้บริการท่ีโรงพยาบาลหรือ
คลินิกเรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาลหรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น   

ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี 
1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ และ 
2. ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั และ 
3. ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4. ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย ์การดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือ

การเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการนั้นๆ 
 

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั หมายถึง สภาพของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
1) กรณีการประกนัภยัแบบรายเท่ียว (Single Trip) และกรณีการประกนัภยัแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) ให้หมายถึง โรค (รวมทั้งโรค

แทรกซอ้น) อาการหรือความผิดปกติท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัย ดูแลและรักษาหรือทราบภายใน 12 เดือนก่อนวนัท่ีความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะมีผลบงัคบั ซ่ึงมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉยั ดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทยพึ์งให้การ
วินิจฉยั ดูแล หรือรักษา   

2) กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ให้หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
การวินิจฉยั ดูแลและรักษาหรือทราบ ซ่ึงมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทยพึ์งให้
การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างการเดินทางคร้ังก่อน หรือภาวะทางการแพทยท่ี์ผูเ้อา
ประกนัภยัขอรับการบ าบดัรักษา หรือวินิจฉยัโรคภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั โดยให้ถือว่าภาวะดงักล่าวเป็น
สภาพทางการแพทยท่ี์เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยัส าหรับการเดินทางคร้ังต่อไป 
 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความ
รวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส  เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิด
โรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท  าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or Chronic Enteritis) 
เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไป (Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่
ไม่จ  ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลน ้ าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ 
หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็น
สาเหตุท่ีท  าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอยา่งกะทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึง เช้ือไวรัส HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยือ่สมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 
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การเดินทางต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทยและด าเนิน
ต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

บริษทัที่ได้รับมอบอ านาจ หมายถึง บริษทัหรือนิติบุคคล หรือตวัแทนของบริษทัท่ีให้ความช่วยเหลือใดๆ  ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งข้ึนในเวลาใด 
ๆ เพ่ือให้บริการความช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีบริษทัออกให้ก่อนการเดินทาง 

สมาชิกในครอบครัว  หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ทวด บุตรชาย บุตรสาว พ่ีน้อง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั หรือบิดา มารดา ปู่  ยา่ 
ตา ยาย ทวด ของคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั   

ประเทศภูมิล าเนา หมายถึง ประเทศใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้รับสิทธิจากรัฐบาลนั้นให้เป็นพลเมืองหรือประเทศท่ีอยูอ่าศยัถาวรของผูเ้อา
ประกนัภยั 

การนัดหยุดงาน หมายถึง การกระท าโดยเจตนาของผูน้ดัหยดุงาน หรือคนงานท่ีถูกห้ามเขา้ท างาน เพ่ือส่งเสริมการนดัหยดุงาน หรือการต่อตา้น 
การห้ามเขา้ท างานไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะเป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน หรือเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลทัธินิยมหรือไม่ก็
ตาม  

การจลาจล หมายถึง  การกระท าของบุคคลใด ๆ ซ่ึงร่วมกบักลุ่มบุคคลอ่ืนเพ่ือก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน ไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกบั
การเมือง ศาสนา หรือลทัธินิยมหรือไม่ก็ตาม 

การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หมายถึง 
1) การกระท าอยา่งจงใจเพ่ือให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อร่างกายและทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือผลทาง

การเมือง ศาสนา หรือลทัธินิยม 
2) การท่ีประชาชนจ านวนมากร่วมกนัก่อความไม่สงบ หรือการก่อความวุ่นวายอนัเขา้ลกัษณะถึงลุกฮือข้ึนต่อตา้นรัฐบาล โดยใช้ก  าลงั

ประทุษร้าย ขู่เขญ็วา่จะใชก้  าลงัประทุษร้าย หรือกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดให้เกิดความวุน่วายข้ึนในบา้นเมือง 
 

หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
 

1. สัญญาประกนัภยั 
 สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั 
และขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตาม
สญัญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัน้ีไวใ้ห้ แลว้แต่จะตกลงกนั 
       ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความ
จริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอม
ท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญา
ประกนัภยัได ้ 
       บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 
 
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภยัและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภยั 
 การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสญัญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดอ้อกบนัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
หนงัสือรับรองการประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือในใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้โดยผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนบริษทั จึงจะสมบูรณ์ 
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3.  การแจ้งรายช่ือผู้เอาประกนัภยัและการเข้าร่วมการประกนัภยั 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งด าเนินการแจง้รายช่ือผูเ้อาประกนัภยัและระยะเวลาการประกนัภยัให้บริษทัทราบก่อนการเดินทาง ใน
กรณีท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเป็นเหตุให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และถา้รายช่ือของผูเ้อาประกนัภยัไม่ตรงกบัความ
เป็นจริง หนา้ท่ีในการพิสูจน์เป็นของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยั 
ผูเ้อาประกนัภยัจะเร่ิมไดรั้บความคุม้ครองตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั (แลว้แต่กรณี) โดย
บริษทัจะออกตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัเป็นรายบุคคลให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย เพ่ือเป็นการรับรองว่า
บุคคลเหล่าน้ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่จะมีการตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
4. ระยะเวลาประกนัภยั  

4.1 กรณีการประกนัภยัแบบรายเท่ียว (Single Trip) ระยะเวลาประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัจะเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลา
ประกนัภยัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั โดยความคุม้ครองให้เร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทาง
ออกจากประเทศไทย   3   ชั่วโมง และด าเนินต่อเน่ืองกันไปจนกระทั่งผู ้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงท่ีอยู่อาศัยภายในประเทศไทย                 
หรือภายใน   3   ชัว่โมง นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะ
มีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี) 

4.2 กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) เพ่ือคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ังในระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี ตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัให้เร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยั
เดินทางออกจากประเทศไทย   3   ชัว่โมง และด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงท่ีอยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรือ
ภายใน   3   ชัว่โมง นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะมีการ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี)  

4.3 กรณีการประกนัภยัแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) เพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ังในระยะเวลาประกนัภยั   1   ปี ตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรือหนังสือรับรองการประกนัภยัซ่ึงผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นผูจ้ดัการและด าเนินการให้มีการเดินทางข้ึน 
ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัให้เร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย   3    ชัว่โมง และด าเนิน
ต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงท่ีอยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรือภายใน   3   ชัว่โมง นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือ
จนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี)  

หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั และจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาอย่าง
ต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล 
 
5.  การจ ากดัระยะเวลาการเดนิทาง 
 5.1 กรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ีสูงสุดไม่เกิน   90   วนั  
 5.2 กรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังท่ีจะได้รับความคุม้ครองภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีสูงสุดไม่เกิน   3   วนั   
 
6.  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการส่งเอกสารหรือหลกัฐาน 

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่
ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ได้ แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ และจะตอ้งส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
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การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควร             
ท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
7.  การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล ประวติัการตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจห้องปฏิบติัการ ผลการตรวจทางรังสี การขอ
หลกัฐานเพ่ิมเติมหรือผลการตรวจพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท่ีจะขอตรวจร่างกายผูเ้อา
ประกนัภยัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอิสระท่ีบริษทัแต่งตั้ง รวมทั้งท  าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น และไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยนิยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย หรืออ่ืนๆ ของผูเ้อาประกนัภยัเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยันั้นได ้

 
8. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
       บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน   15   วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารหรือหลกัฐานแสดงการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้น
ถูกตอ้ง และเป็นไปตามเง่ือนไขความคุ้มครองแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่า
สินไหมทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่จะมีการตกลงไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ การเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน   90   วนันบัแต่วนัท่ี
บริษทัไดรั้บเอกสารหรือหลกัฐานครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

หากกรณีบริษทัมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ 
บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ   15   ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 
9. การค านวณเบีย้ประกนัภยัและการปรับปรุงเบีย้ประกนัภยั 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัทีเม่ือถึงก าหนดช าระ หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้  
9.1 ในกรณีการประกนัภยัแบบรายเท่ียว (Single Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั

ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรือหนังสือรับรองการประกนัภยั บริษทัจะค านวณเบ้ียประกนัภยัตามจ านวนผูเ้อาประกนัภยัท่ี
แทจ้ริงตามท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้บริษทัทราบเม่ือเร่ิมสญัญาประกนัภยั  

9.2 ในกรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั บริษทัจะค านวณเบ้ียประกนัภยัตามจ านวนผูเ้อาประกนัภยัท่ีแทจ้ริงตามท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั
หรือผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้บริษทัทราบเม่ือเร่ิมสญัญาประกนัภยั 

9.3 ในกรณีการประกนัภยัแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) ซ่ึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผูจ้ดัการและด าเนินการให้มีการเดินทางข้ึน 
โดยมีระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัจะเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะค านวณเบ้ียประกนัภยัเบ้ืองตน้โดยประมาณ
การจากจ านวนเงินเอาประกนัภยัและจ านวนผูเ้อาประกนัภยัในระยะเวลาหน่ึงปี และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะท าการปรับปรุง
เบ้ียประกนัภยั โดยค านวณจากจ านวนเงินเอาประกนัภยัและจ านวนผูเ้อาประกนัภยัท่ีแทจ้ริง  

หากเบ้ียประกนัภยัท่ีแทจ้ริงสูงกวา่เบ้ียประกนัภยัประมาณการเม่ือตน้ปีสญัญาประกนัภยั บริษทัจะเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมส่วนต่างของ
เบ้ียประกนัภยัเบ้ืองตน้ท่ีประมาณการไวก้บัเบ้ียประกนัภยัท่ีแทจ้ริง หากเบ้ียประกนัภยัท่ีแทจ้ริงต ่ากว่าเบ้ียประกนัภยัเบ้ืองตน้ท่ีประมาณการเม่ือ
ตน้ปีสญัญาประกนัภยั บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนเกินนั้นให้กบัผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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10. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั 
 10.1 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถ
บอกเลิกเพียงขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดในระหว่างระยะเวลาประกนัภยัได ้ 
 10.2 กรณีการประกนัภยัแบบรายเท่ียว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะ
ไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานทูตและผูเ้อาประกนัภยั
ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบก่อนวนัเร่ิมความคุม้ครอง 

10.3 กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) หรือแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือ
บริษทัต่างสามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ทั้งน้ี ค  าบอกกล่าวใดๆ ท่ีไดจ้ดัส่งให้ตามท่ีอยู่
คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้ทราบดงักล่าวถือเป็นการส่งโดยชอบแลว้ ในกรณีท่ีมีการช าระเบ้ียประกนัภยัไปแลว้ จะไม่เป็นผลให้บริษทัจะตอ้ง 
รับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อยา่งใด และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

2) ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหน้าเป็น
หนงัสือ โดยการบอกเลิกจะมีผลบงัคบัในวนัท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้หรือวนัท่ีระบุในใบแจง้ แลว้แต่ว่าวนัใดจะเป็นวนัหลงัสุด และบริษทัจะคืน
เบ้ียประกนัภยัหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  
10.4 หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัวา่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าการโดยทุจริต เพ่ือให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บ
ประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี  บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ดว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวและให้ความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัส้ินผลบงัคบัในทนัที  ในกรณีน้ี บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นๆ และภายหลงัจากการหักจ านวนเงินค่า
สินไหมทดแทนท่ีบริษทัไดจ่้ายให้ไปแลว้ส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องจ านวนเงินค่า
สินไหมทดแทนจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 

    
11. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้ซ่ึงผูรั้บประโยชน์จ  าเป็นตอ้งเป็นทายาทโดยธรรมหรือ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูเ้อาประกนัภยัท่ี
อยูกิ่นกนัฉนัทส์ามีภรรยาโดยเปิดเผย หรือมีความสัมพนัธ์ในความเป็นญาติร่วมสายโลหิตเดียวกนัและอยูใ่นความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัเท่านั้น (ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูเ้ยาว ์ให้ระบุไดเ้ฉพาะบิดา 
มารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมายเป็นผูรั้บประโยชน์ไดเ้ท่านั้น) เวน้แต่จะมีขอ้ตกลงไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองและขอ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว หากปรากฏว่าผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั 
โดยผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกวา่หน่ึงคน และผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั  โดย
ผูเ้อาประกนัภยัมิได้แจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บ
ประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตไปก่อนให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 
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12. สิทธิของบริษทัในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคนื 
ในกรณีท่ีมีการอนุมติัการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือกรณีท่ีบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจไดจ่้ายค่า

สินไหมทดแทนตามการเรียกร้องใดๆ โดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือตวัแทนของ
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจแลว้แต่กรณี มีสิทธิท่ีจะเรียกคืนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีจ่ายไปนั้นจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีจ่ายไป 
 
13. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
กบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท  าการวินิจฉัย
ช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

 
14. กฎหมายที่ใช้บังคบั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 
 

15. เงือ่นไขบังคบัก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคล

ดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

16. สกลุเงนิตราและค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในต่างประเทศ 
เบ้ียประกันภยัและค่าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะจ่ายเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศตามวนัท่ีระบุในเอกสารท่ีใชเ้รียกร้องค่าใชสิ้นไหมทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนั้นๆ   
 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 

กรมธรรม์ประกนัภยันี ้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิด
จากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือ
เกี่ยวเนื่องมาจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ายเพือ่ขยายความคุ้มครองดงักล่าว) 

 
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง  หรือพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าเป็นการกระท าโดยตนเองหรือ

ยนิยอมให้ผู้อืน่กระท า ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่กต็าม หรือถูกผู้รับประโยชน์ท าร้ายร่างกาย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ทั้งนี้
รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ ผู้เอาประกนัภยักนิ ดืม่ หรือฉีดยา หรือสารมีพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์ส่ัง 

2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็
ตาม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดยีวกนั การแข็งข้อ การกบฏ การก่อความวุ่นวายใดๆ การ
ปฏิวตัิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก  

3. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง
นิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง และ/หรือการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอืน่ใดที่อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
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4. การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อห้าม ข้อบังคบั การประกาศ การควบคุมของรัฐบาลหรือของทางราชการของประเทศใด ๆ หรือเหตุการณ์
ที่เกดิจากการถูกริบ ยดึ หรือท าลาย โดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในหน่วยงานราชการอืน่ 

5. การกระท าโดยมิชอบหรือการกระท าที่ผดิกฎหมาย การก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกมุ หรือหลบหนีการจับกุม 
หรือการเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท  

6. ผู้เอาประกนัภัยไม่ใช้ความพยายามตามสมควรในการรักษาทรัพย์สิน หรือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย หรือบรรเทาการสูญเสีย
หรือความเสียหาย ซ่ึงเป็นเหตุของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี ้

7. ขณะผู้เอาประกนัภยัก าลงัขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
8. ขณะผู้เอาประกนัภยัปฎบัิติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครซ่ึงเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม  
9. ขณะผู้เอาประกนัภยัอยู่ในบริเวณแท่นขุดเจาะน า้มันหรือเหมืองใต้ดนิ 
10. ขณะผู้เอาประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล า้ โดด

ร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่รักษาชีวติ) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเคร่ืองร่อน 
11. ขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบิน

พาณชิย์ 
12. ขณะผู้เอาประกนัภยัขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
13. เอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ภาวะที่เกีย่วกบัจิต ประสาท ภาวะเครียด วกิลจริต  
14. ผู้เอาประกนัภยัเดนิทางโดยมีจุดประสงค์เพือ่เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด 
15. ผู้เอาประกนัภยัไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดนิทางซ่ึงขัดต่อค าแนะน าของแพทย์ 
16. การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุราจนไม่สามารถครองสติได้ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

เทียบเท่าระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 
17. การกระท าของผู้เอาประกนัภยัขณะอยู่ภายใต้สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ 
18. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 
19. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรหรือการแท้งบุตร 
20. การบริการ การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือการรักษาโรคทางพนัธุกรรมทุกชนิด 
21. การบริการ การรักษาหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอนัเกดิขึน้เพื่อหวงัผลก าไรจากกรมธรรม์ประกันภยั 

 
หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด และเอกสารแนบทา้ย

กรมธรรม์ประกนัภยั และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความ
คุม้ครองดงัต่อไปน้ี เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั
เท่านั้น 

 

ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางต่างประเทศ (TA 1) 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
สูญเสียอวยัวะโดยส้ินเชิง หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการ

ใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
สูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่มีทางรักษาให้หายไดอี้กตลอดไป 
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สูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพของการไดย้นิอยา่งถาวร 
สูญเสียสมรรถภาพของการพูด หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการเปล่งเสียงสามในส่ีประเภทท่ีประกอบกนัเป็นค าพูด คือเสียงทางริม

ฝีปาก เสียงจากโพรงปาก เสียงจากล้ิน และเสียงจากเพดานปาก หรือการสูญเสียเส้นเสียงอยา่งถาวรส้ินเชิงหรือความเสียหายของศูนยป์ระสาท
ควบคุมการพดูอนัเป็นเหตุให้ไม่สามารถพดูได ้

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง 
1. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าหรืออาชีพอ่ืนๆ และไดเ้กิดสภาวะทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ซ่ึงเป็น

ผลท าให้ไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป หรือ 
2. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดป้ระกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ และไดเ้กิดสภาวะทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงซ่ึง

เป็นผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจประจ าวนัตั้งแต่ 3 ประเภทข้ึนไปไดด้ว้ยตนเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนใดหรืออุปกรณ์ 
ประกอบดว้ย  

(1) การอาบน ้า หมายถึง ความสามารถในการช าระร่างกายในห้องน ้ า หรือการอาบน ้ า หรืออ่ืนๆ ท่ีมีความหมายถึงการรักษาความ
สะอาดของร่างกาย 

(2) การแต่งตัว หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่และถอดเส้ือผา้ และถอดเปล่ียนอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เส่ือมสภาพ 
(3) การรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารท่ีมีการจดัเตรียมในรูปแบบใดๆ ก็ตามไวเ้รียบร้อยแลว้ 
(4) การควบคุมการขับถ่ายของร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการท าหนา้ท่ีของล าไส้และกระเพาะปัสสาวะในขณะท่ี

ใชห้รือไม่ใชท้่อช่วย เคร่ืองรองรับหรือเคร่ืองอุปกรณ์เทียมอ่ืนๆ เพ่ือรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวั 
(5) การเคลือ่นย้าย หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนท่ีภายในสถานท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
(6) การเคลือ่นไหว หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยตนเองจากเตียงนอนไปยงัเกา้อ้ีหรือส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศและท าให้ 
1. ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะ
ผูป่้วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี  หรือ 
2. ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า   12   เดือนนบัแต่วนั
แรกท่ีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน   180    
วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ  หรือ 
3. ผูเ้อาประกนัภยัสูญเสียอวยัวะโดยส้ินเชิง สูญเสียสายตา สูญเสียสมรรถภาพของการไดย้ิน หรือสูญเสียสมรรถภาพของการพูดภายใน   180 
วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ   

หากเกิดเหตุการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดตามขอ้    1   ขอ้   2   หรือขอ้   3   ขา้งตน้ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน
เป็นจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั ตามจ านวนร้อยละของจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัของผลประโยชน์ขา้งล่างน้ี 

 
ผลประโยชน์ ร้อยละของ 

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
1)  การเสียชีวิต 100 
2) การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 100 
3)  การสูญเสียมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 100 
4) การสูญเสียมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือและเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 100 
5) การสูญเสียมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือและสายตาหน่ึงขา้ง 100 
6) การสูญเสียเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้และสายตาหน่ึงขา้ง 100 
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7) การสูญเสียสมรรถภาพของการไดย้นิและสูญเสียสมรรถภาพของการพดู 100 
8) การสูญเสียสมรรถภาพของการไดย้นิของหูทั้งสองขา้ง 75 
9) การสูญเสียมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 60 
10) การสูญเสียเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 60 
11) การสูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง 60 
12) การสูญเสียสมรรถภาพของการไดย้นิของหูหน่ึงขา้ง 15 

 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต และ/หรือการสูญเสียอวยัวะโดยส้ินเชิง การสูญเสียสายตา การสูญเสียสมรรถภาพของการไดย้ิน หรือ

การสูญเสียสมรรถภาพของการพูดและ/หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ไม่ว่าอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือรวมกนัจากอุบติัเหตุเดียวกนั บริษทัจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองจนครบมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ในการสูญเสียหรือความเสียหายของ
ขอ้ตกลงคุม้ครองนั้นๆ หากบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนั้นยงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความ
คุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น  
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
1. กรณีเสียชีวิต 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 
30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
1.2 ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
1.3 ส าเนาใบมรณบตัร  
1.4 ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานท่ีออกรายงาน  
1.5 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
1.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
1.7 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  
1.8 เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  

2. กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียอวยัวะโดยส้ินเชิง สูญเสียสายตา สูญเสียสมรรถภาพของการได้ยิน หรือสูญเสีย
สมรรถภาพของการพดู 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 
30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.2 ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.4 ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียอวยัวะโดยส้ินเชิง สูญเสียสายตา สูญเสียสมรรถภาพของการได้
ยนิหรือสูญเสียสมรรถภาพของการพดู  
2.5 ภาพถ่ายท่ียนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (ถา้มี) 
2.6 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
2.7 เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บอันเกิดจาก อันเป็นผลหรือเกี่ยวเนื่องมาจาก 
หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี ้ 
1. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน า้ซ่ึงเกดิจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 

ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศ (TA 2.1) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม  

แพทย์แผนไทยโบราณ หมายถึง แพทยแ์ผนไทยโบราณท่ีไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร ซ่ึงแพทย์
แผนไทยโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุ้นส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้งหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัหรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

แพทย์แผนจีนโบราณ หมายถึง แพทยแ์ผนจีนโบราณท่ีไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร การฝังเข็ม และ
การจดักระดูก ซ่ึงแพทยแ์ผนจีนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุ้นส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้งหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัหรือ
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่าง
การเดินทางต่างประเทศ จนเป็นเหตุใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล ไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก  
     บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ
มาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
หนงัสือรับรองการประกนัภยั 
     ค่าใชจ่้ายท่ีคุม้ครอง มีดงัน้ี 

1) ค่าแพทยต์รวจรักษา 
2)  ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้ายในการแยก จดัเตรียม และวิเคราะห์เพ่ือ

การให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธี
พิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล ค่าใชจ่้ายในการใชห้รือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทยน์อกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลือง
ทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์1) ค่าห้องผา่ตดั และอุปกรณ์ในห้องผา่ตดั  

3)  ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาล ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์าม
ความจ าเป็นทางการแพทย ์ จ  ากดัสูงสุดไม่เกิน   3,000   บาทต่อคร้ัง  

4)  ค่ายากลบับา้นตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่   14   วนั  
5)  ค่าห้องพกัผูป่้วยหนกั หรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลจดัให้ส าหรับผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจ าวนั 

สูงสุดไม่เกิน   14   วนั  
6)  ในกรณีการบาดเจ็บซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยโบราณหรือแพทยแ์ผนจีนโบราณในโรงพยาบาลหรือคลินิก ยกเวน้การ

แตกหรือหกัของกระดูก ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงสูงสุดไม่เกิน   1,500   บาทต่อการบาดเจบ็  
    ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอ่ืนใด บริษทัจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
เฉพาะจ านวนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีเบิกคืนได ้  
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
5. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพ่ือให้ผู ้

เอาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด 
หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกดิขึน้จาก สืบเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้อง
กบัสภาวะ หรือเหตุการณ์ หรือเกดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี ้
1. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การนวดเพื่อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่ รักษาตัวใน

โรงพยาบาล ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
2. อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา 

เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค า้ยันหรือพยุงต่างๆ (ยกเว้นไม้ค ้า
ยนั) รถเข็นผู้ป่วย เคร่ืองช่วยการพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม  ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การ
ครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติ
อนัเนื่องมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย 
การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะ
ดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดมิ 

5. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกัน
บาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

6. การจ้างพยาบาลพเิศษ 
7. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบันรวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติ

บ าบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด และการจัดกระดูก (Chiropractic) เว้นแต่ที่จะระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง 
8. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
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ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย (TA 2.2) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม  

แพทย์แผนไทยโบราณ หมายถึง แพทยแ์ผนไทยโบราณท่ีไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร ซ่ึงแพทย์
แผนไทยโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุ้นส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้งหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัหรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

 
 

แพทย์แผนจีนโบราณ หมายถึง แพทยแ์ผนจีนโบราณท่ีไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร การฝังเข็ม และ
การจดักระดูก ซ่ึงแพทยแ์ผนจีนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุ้นส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้งหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัหรือ
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 
 
ความคุ้มครอง 

ภายหลงัจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงประเทศไทยแลว้ การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือ
เป็นค่าบ าบดัรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. กรณีผูเ้อาประกันภยัไม่เคยรับการรักษาพยาบาลส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อน แต่ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งขอรับการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์ในประเทศไทยภายใน   3   วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทางกลบัถึงประเทศไทยและการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองเช่นว่าน้ีตอ้งไม่เกิน   21   วนั นบัจากวนัท่ีได้รับการรักษาพยาบาลเป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทย 

2. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยูใ่นต่างประเทศ  ผูเ้อาประกนัภยัมีก าหนดเวลาไม่เกิน   21   วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทยท่ีจะรับการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย หรือภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
หรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัแลว้แต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่ารักษาพยาบาลตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีรวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั 

ค่าใชจ่้ายท่ีคุม้ครอง มีดงัน้ี 
1)  ค่าแพทยต์รวจรักษา 
2)  ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้ายใน การแยก จดัเตรียม และวิเคราะห์เพ่ือ

การให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธี
พิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล ค่าใชจ่้ายในการใชห้รือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทยน์อกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลือง
ทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์1) ค่าห้องผา่ตดั และอุปกรณ์ในห้องผา่ตดั  

3)  ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาล ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์าม
ความจ าเป็นทางการแพทย ์ จ  ากดัสูงสุดไม่เกิน   5,000   บาทต่อคร้ัง 

4)  ค่ายากลบับา้นตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่   14   วนั 
5)  ค่าห้องพกัผูป่้วยหนัก หรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลจดัให้ส าหรับผูป่้วย และค่าการพยาบาล

ประจ าวนั สูงสุดไม่เกิน   30   วนั  
6)  ในกรณีการบาดเจ็บซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยโบราณหรือแพทยแ์ผนจีนโบราณในโรงพยาบาลหรือคลินิก ยกเวน้การ

แตกหรือหกัของกระดูก ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงสูงสุดไม่เกิน   10,000   บาทต่อการบาดเจบ็ 
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ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอ่ืนใด บริษทัจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
เฉพาะจ านวนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีเบิกคืนได ้และบริษทัจะชดใชเ้ฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย (ถา้มี) 

 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
5. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพ่ือให้ผู ้

เอาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด 
หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกดิขึน้จาก สืบเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้อง
กบัสภาวะ หรือเหตุการณ์ หรือเกดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี ้
1.  การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การนวดเพื่อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่ รักษาตัวใน

โรงพยาบาล ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
2.  อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ – อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา 

เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค า้ยันหรือพยุงต่างๆ (ยกเว้นไม้ค า้
ยนั) รถเข็นผู้ป่วย เคร่ืองช่วยการพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม  ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การ
ครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอันจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติ
อนัเนื่องมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย
การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะ
ดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดมิ 

5. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกัน
บาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

6.  การจ้างพยาบาลพเิศษ 
7. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลอืก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติ

บ าบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด และการจัดกระดูก (Chiropractic) เว้นแต่ที่จะระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง 
8. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์รายวนัส าหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 
ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ (TA 3) 

 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่าง
การเดินทางต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาลในต่างประเทศ  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์รายวนัส าหรับการตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในต่างประเทศให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะจ่าย
ให้เม่ือครบแต่ละวนั (24  ชัว่โมงติดต่อกนั) ของการพกัรักษาตวันบัจากวนัแรกท่ีเขา้พกัรักษาตวั ทั้งน้ีไม่เกิน   3   วนั ตามจ านวนเงินต่อวนัท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัต่อการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย 

 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย  
6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
ในต่างประเทศที่เกดิขึน้จาก สืบเนื่องมาจาก หรือเกีย่วข้องกบัสภาวะ หรือเหตุการณ์ หรือเกดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี ้
1. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การนวดเพื่อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่ รักษาตัวใน

โรงพยาบาล ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
2. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย 

การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะ
ดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดมิ 

3. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกัน
บาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

4. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติ
บ าบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด และการจัดกระดูก (Chiropractic)  

5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
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ข้อตกลงคุ้มครองการเคลือ่นย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลือ่นย้ายกลบัประเทศภูมลิ าเนา (TA 4.1) 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่าง
การเดินทางต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลไปอีกสถานท่ีหน่ึง หรือตอ้งส่งตวัผูเ้อาประกนัภยั
กลบัสู่ประเทศภูมิล าเนา ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมดเก่ียวกบัการด าเนินการจดัหาและก าหนดวิธีการหรือรูปแบบของการเคล่ือนยา้ย และ
จุดหมายปลายทาง เพ่ือการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัโดยวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาจากความรุนแรงของอาการของผูเ้อาประกนัภยั
ตามความจ าเป็นทางการแพทยเ์พียงอย่างเดียว ซ่ึงอาจรวมถึงค่าพาหนะเพ่ือใช้ขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธีการ
ขนส่งอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม และอยู่บนพ้ืนฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น โดยบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการและ/หรือการด าเนินการดา้นการเดินทาง การบริการทางการแพทย ์และค่ายาท่ีจ  าเป็นอนัเกิดจากการเคล่ือนยา้ยการทางแพทยฉุ์กเฉิน 
เป็นตน้ ให้แก่บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจโดยตรง  รวมกนัแลว้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
หนงัสือรับรองการประกนัภยั 

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยั ญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งรีบแจง้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ ทราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บหรือ
เจบ็ป่วยในถ่ินทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยั ควรติดต่อแพทยท์อ้งถ่ินเพ่ือท าการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid) หลงัจากนั้น ทางบริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจจะเป็นผูพิ้จารณาวิธีการเคล่ือนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์ าหรับการรักษาคร้ังต่อไป 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร่้วมเดินทางไม่สามารถแจง้ให้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจทราบ และมีเหตุผลอนัสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายเกิน
สมควรท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหวา่งการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในท่ีใดท่ีหน่ึง ในกรณีน้ี บริษทัจะชดใช้เงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้
ส ารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น โดยให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับใน
สภาวการณ์ท่ีบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจไดก้  าหนดไว ้

จ านวนเงินเอาประกนัภยัขา้งตน้น้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับการเดินทาง โดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้น
ประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได)้  ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบัผูเ้อาประกนัภยัจ านวน 1 คน  หากบุคคลนั้นไม่สามารถ
เดินทางไดต้ามก าหนดการท่ีไดว้างเอาไวเ้ดิมในการกลบัสู่ประเทศไทยเน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ยตวัผูเ้อาประกนัภยัในคร้ังน้ี  
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบัผูเ้อาประกนัภยัใช้ในการเดินทางกลบัประเทศไทยตาม

แผนการเดินทางท่ีเตรียมไวเ้ดิม (ถา้มี) 
7. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบัผูเ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดินทางกลบัประเทศไทย (ถา้มี) 
8. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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O  +66 0 2611 4242  
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24-Hour Emergency Hotline 
O  +66 0 2039 5770 
www.chubb.com/th 
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Chubb Samaggi Insurance PCL. 
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,  
Northpark Project, 
Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Thung Song Hong, Laksi, 
Bangkok 10210 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากหรือสืบเนื่องจาก 
1. การบริการทั้งปวงที่บุคคลอืน่ต้องรับผดิชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกนัภยัซ่ึงผู้เอาประกนัภยัไม่ต้องรับผดิชอบที่จะจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดนิทางอยู่แล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดนิทางหรือบริษทัผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมลิ าเนา (TA 4.2) 
 

ความคุ้มครอง 
  การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างการ
เดินทางต่างประเทศ  ซ่ึงมีผลใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยนั้น  
 บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจจะด าเนินการจดัเตรียมการน าศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยักลบัประเทศภูมิล าเนาหรือการจดังานศพตาม
ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ในกรณีท่ีครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัร้องขอ โดยบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนให้แก่
บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจโดยตรง ตามจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั  
 ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพ หรืออฐิั หรือค่าใช้จ่ายในการจดังานศพตามประเพณีทอ้งถ่ินท่ีไดมี้การส ารองจ่ายไปก่อน บริษทัจะ
ชดใชคื้นโดยเขา้เป็นกองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ส าหรับการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผูจ้ดัการศพ  ทั้งน้ี
ให้รวมถึงการเตรียมการของผูจ้ดัการศพหรือสัปเหร่อ ค่าหีบศพ การดองหรืออาบน ้ ายาศพ การเผา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้  

จ านวนเงินเอาประกนัภยัขา้งตน้น้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับการเดินทางโดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้น
ประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได้)  ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีได้เดินทางร่วมกบัผูเ้อาประกนัภยัจ านวน   1   คน  หากบุคคลนั้นไม่
สามารถเดินทางไดต้ามก าหนดการท่ีไดว้างเอาไวเ้ดิมในการเดินทางกลบัประเทศภูมิล าเนา เน่ืองมาจากการขนยา้ยศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยั
ในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี ผูรั้บประโยชน์ ญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งรีบแจง้บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจทราบโดยไม่ชกัช้า หลงัจากนั้นทางบริษทัท่ีได้รับมอบ
อ านาจจะเป็นผูพิ้จารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมิล าเนา  
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาใบมรณบตัร  
4. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานท่ีออกรายงาน  
5. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
7. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบัผูเ้อาประกนัภยัใช้ในการเดินทางกลบัประเทศไทยตาม

แผนการเดินทางท่ีเตรียมไวเ้ดิม (ถา้มี) 
8. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบัผูเ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดินทางกลบัประเทศไทย (ถา้มี) 
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9. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิล าเนา อัน
เกดิจากหรือสืบเนื่องจาก 
1. การบริการทั้งปวงที่บุคคลอืน่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัยซ่ึงผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่าย หรือค่าใช้จ่าย

ใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดนิทางอยู่แล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดนิทางหรือบริษทัผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการส่งตวับุตรกลบัประเทศไทย (TA 4.3) 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่าง

การเดินทางต่างประเทศ และตอ้งถูกส่งตวักลบัประเทศไทยเพ่ือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเสียชีวิตก็ดี ซ่ึงมีบุตรร่วมเดินทางไปดว้ยกนัใน
คร้ังนั้น  

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ จะเป็นผูด้  าเนินการจดัหาตัว๋เดินทาง โดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ี
เป็นไปได)้  ส าหรับสมาชิกในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัจ านวน 1 คน เดินทางไปรับบุตรของผูเ้อาประกนัภยักลบัประเทศไทย โดยบริษทัจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้แก่บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจโดยตรง ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั 

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ ญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งรีบแจง้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจทราบโดยไม่ชกัช้า หลงัจากนั้นทางบริษทั
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูพิ้จารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่งบุตรกลบัประเทศไทย 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
ให้แก่บริษทัภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา กรณีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 
5. ส าเนาใบมรณบตัรและส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานท่ีออกรายงาน กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางและบตัรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวท่ีเดินทางไปรับบุตร 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบุตร กรณีบุตรท่ียงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้ใชส้ าเนาสูติบตัรแทน 
8. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย อันเกิดจากหรือ

สืบเนื่องจาก 
1.  การบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัยซ่ึงผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่าย หรือค่าใช้จ่าย

ใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดนิทางอยู่แล้วซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดนิทางหรือบริษทัผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ  
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 

 

ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและทีพ่กัเพือ่ไปเยีย่มผู้เอาประกนัภัยทีโ่รงพยาบาลต่างประเทศ (TA 4.4) 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในต่างประเทศเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่า   5   วนั 

อนัเน่ืองมาจากการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ 
และสภาพทางการแพทยไ์ม่เหมาะสมต่อการเคล่ือนยา้ยและไม่มีสมาชิกในครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะ (มีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์) อยูด่ว้ย 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูด้  าเนินการจดัหาตัว๋เดินทาง โดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ี
เป็นไปได)้  และค่าท่ีพกัท่ีจ  าเป็นและสมควรของสมาชิกในครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะของผูเ้อาประกนัภยัจ านวน   1   คน ในการเดินทางไปเยี่ยม
และอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัจนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะสามารถเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  โดยบริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้แก่บริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจโดยตรง ทั้งน้ี รวมกนัสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรือหนังสือรับรองการ
ประกนัภยั 

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ ญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งรีบแจง้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจทราบโดยไม่ชกัช้า หลงัจากนั้นทางบริษทั
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูพิ้จารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเดินทางเพ่ือเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยัในโรงพยาบาลต่างประเทศ 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา  
5. จดหมายยืนยนัจากโรงพยาบาลท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาว่าไม่มีสมาชิกในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัดูแลอยูใ่นขณะท่ี   

ตอ้งเขา้รับการรักษา 
6. ส าเนาหนังสือเดินทางและบตัรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวท่ีเดินทางไปเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยัท่ีโรงพยาบาล

ต่างประเทศ (ถา้มี) 
7. ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพกัท่ีเกิดข้ึนจริงของสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัท่ีโรงพยาบาลต่างประเทศ (ถา้มี) 
8. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่
โรงพยาบาลต่างประเทศ อนัเกดิจากหรือสืบเนื่องจาก  
1. การบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัยซ่ึงผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่าย หรือค่าใช้จ่าย

ใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดนิทางอยู่แล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดนิทางหรือบริษทัผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (TA 4.5) 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์

ได้ ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศและจ าเป็นต้องใช้โทรศพัท์เพ่ือติดต่อบริษทัหรือบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจส าหรับการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการแพทยห์รือการเดินทางภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้ตกลงคุม้ครองการเคล่ือนยา้ยทางการแพทยฉุ์กเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศภูมิล าเนา  
2. ขอ้ตกลงคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมิล าเนา   
3. ขอ้ตกลงคุม้ครองการส่งตวับุตรกลบัประเทศไทย  
4. ขอ้ตกลงคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกัเพ่ือเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัท่ีโรงพยาบาลต่างประเทศ  
5. ขอ้ตกลงคุม้ครองค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางกลบัประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดา

ของผูเ้อาประกนัภยั 
หรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีระบุเพ่ิมเติมตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าโทรศพัทต์ามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริง โดยไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั  
 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
ให้แก่บริษทัภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 4. เอกสารแสดงค่าใชจ่้ายส าหรับค่าโทรศพัท ์
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายส าหรับการเดนิทางกลบัประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณกีารเสียชีวติของคู่สมรส บุตร
หรือบิดามารดาของผู้เอาประกนัภัย  (TA 4.6) 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยก่อนก าหนดตามแผนการเดินทางท่ีไดเ้ตรียมไวเ้ดิมใน
ขณะท่ีอยูใ่นระหว่างการเดินทางต่างประเทศ   เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งกลบัประเทศไทยเพ่ือเขา้ร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส 
บุตรหรือบิดามารดาของ ผูเ้อาประกนัภยัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยัในคร้ังน้ี   
 บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินการจดัหาตัว๋เดินทาง โดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ี
เป็นไปได)้  ในการเดินทางกลบัประเทศไทยของผูเ้อาประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้แก่บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจโดยตรง 
ตามจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัหรือหนังสือรับรองการ
ประกนัภยั 
 ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรีบแจง้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจทราบโดยไม่ชกัช้า หลงัจากนั้นทางบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูพิ้จารณา
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการเดินทางกลบัประเทศไทย 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 4. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดินทางกลบัประเทศไทยตามแผนการเดินทางท่ีเตรียมไวเ้ดิม 
5. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดินทางกลบัประเทศไทย 
6. ส าเนาใบมรณบตัรของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั 
7. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
 
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการบอกเลกิการเดนิทาง (TA 5.1) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาซ่ึงการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น อาทิเช่น ไฟ
ไหมป่้า น ้าท่วม พาย ุแผน่ดินไหว 

 
 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 30 วนัก่อนวนัออกเดินทาง เน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี  

http://www.chubb.com/th
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บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
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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 

 

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

1. ผูเ้อาประกนัภยัหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยท่ีได้รับการยืนยนัจากแพทยว์่าการ
เดินทางต่ออาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต  

2. การนดัหยดุงาน การจลาจล ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 
3. เม่ือท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัถาวรได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายจากภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนภายใน 1 

สปัดาห์ก่อนวนัออกเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บหมายเรียกให้เป็นพยานในช่วงวนัเดินทางท่ีศาล หรือไดรั้บหมายบงัคบัจากศาล 

 โดยบริษทัจะชดใช้เงินคืนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการบอกเลิกการเดินทางท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัแล้ว ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมดเพ่ือเป็นค่ามดัจ าหรือจองตัว๋
เดินทาง หรือค่าท่ีพกั ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดขา้งตน้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องไดจ้ากผูใ้ห้บริการนั้นๆ หรือจากการประกนัภยัอ่ืน 
หรือจากแหล่งอ่ืน และเป็นผลต่อเน่ืองจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวนัเร่ิมตน้การเดินทางและ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดตาม
กฎหมาย ความคุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการบอกเลิกการ
เดินทางนั้น ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
ให้แก่บริษทัภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. หลกัฐานแสดงค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหนา้ 
5. หนงัสือจากบริษทัทวัร์ หรือสายการบินระบุจ  านวนเงินท่ีเรียกเก็บ 
6. ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยัหรือสมาชิกในครอบครัว)  
7. ใบรับรองแพทย์ (กรณีท่ีต้องบอกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยของผู ้เอาประกันภัยหรือสมาชิก                 

ในครอบครัว) ท่ีระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
8. หลกัฐานแสดงการเกิดเหตุท่ีท  าให้ตอ้งมีการบอกเลิกการเดินทาง 
9. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่ มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางของผู้เอาประกันภัยอัน

เนื่องมาจาก 
1. สมาชิกในครอบครัวเป็นเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
2. การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรือผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ผู้เอาประกนัภยัซ้ือความคุ้มครองหรือซ้ือบริการ  

การเดนิทาง 
3. การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
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ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัการเดนิทาง (TA 5.2) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

ภยัธรรมชาติ หมายถึง ภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาซ่ึงการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น อาทิเช่นไฟไหม้
ป่า น ้าท่วม พาย ุแผน่ดินไหว 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดช้ าระไปส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีพกัผูเ้อา
ประกนัภยัในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ และ/หรือค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศ
ไทยก่อนก าหนดเน่ืองจาก 

1.  ผูเ้อาประกนัภยัหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ไดรั้บการบาดเจ็บสาหัส หรือเกิดการเจ็บป่วยท่ีได้รับการยืนยนัจากแพทยว์่าการ
เดินทางต่อ อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตและท าให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้และเป็นผลท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย
โดยตรงในขณะท่ีอยูใ่นต่างประเทศนั้น 

2. ภยัธรรมชาติ ท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการต่อไปได ้
3. การนดัหยดุงาน การจลาจล การก่อความวุน่วายทางการเมือง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและอยูเ่หนือการควบคุมของผู ้

เอาประกนัภยั 
4. การถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามค าแนะน าของแพทย ์

 โดยบริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรอง
การประกนัภยัน้ี ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีไดช้ าระล่วงหน้าในการเดินทางโดยทางเคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ี
เป็นไปได)้ หรือค่าท่ีพกัท่ียงัไม่ไดใ้ช้บริการ ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยก่อน
ก าหนด หรือค่าสูญเสียการสะสมไมล ์(Frequent flyer) หรือแตม้สะสมส าหรับการเดินทางโดยเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ช้ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
เพ่ือเดินทางและตอ้งยกเลิกตัว๋เท่ียวนั้น ทั้งน้ีให้รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการขยายเวลาการเดินทางเน่ืองจากการถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตาม
ค าแนะน าของแพทย ์ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดขา้งตน้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูใ้ห้บริการนั้นๆ หรือจากการประกนัภยั
อ่ืน หรือจากแหล่งอ่ืน   
 ความคุม้ครองน้ีมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงก่อให้เกิดการลดจ านวนวนั
เดินทางดงักล่าว  
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
ให้แก่บริษทัภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. หลกัฐานแสดงค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหนา้ 
5. หนงัสือจากบริษทัทวัร์ หรือสายการบินระบุจ  านวนเงินท่ีเรียกเก็บ 
6. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบินล่าสุดท่ีซ้ือพร้อมใบเสร็จรับเงิน 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยัหรือสมาชิกในครอบครัว)  
8. ใบรับรองแพพย ์(กรณีท่ีตอ้งลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยัหรือสมาชิกใน

ครอบครัว) ท่ีระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
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9. หลกัฐานแสดงการเกิดเหตุท่ีท  าให้ตอ้งมีการลดจ านวนวนัเดินทาง 
10. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 

นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองการลดจ านวนวันการเดินทางของผู้เอาประกันภัยอัน
เนื่องมาจาก 
1. สมาชิกในครอบครัวเป็นเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
2. การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรือผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ผู้เอาประกนัภยัซ้ือความคุ้มครองหรือซ้ือบริการการเดนิทาง 
3. สาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกนัภยัทราบล่วงหน้าก่อนการเอาประกนัภยันี ้
4. การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของเทีย่วบิน (TA 5.3) 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงความล่าช้าของเท่ียวบินท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว 
และในช่วงระยะเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยูร่ะหวา่งการเดินทางในต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีมีการเดินทางโดยเคร่ืองบินและหากก าหนดการเดินทางโดยเคร่ืองบินของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดเ้ตรียมการไวว้่าจะใช้เดินทางตอ้ง
ล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติตามท่ีระบุไวใ้นตารางการบินเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย   6   ชัว่โมงติดต่อกนันบัจากเวลาท่ีระบุไวใ้น
แผนการเดินทางท่ีให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การนดัหยดุงาน
หรือการประทว้งของพนกังานสายการบินหรือท่าอากาศยาน  

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการล่าชา้ของเท่ียวบินให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ   6   ชัว่โมงเต็มต่อเน่ือง
ของการล่าชา้ ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั  

 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. เอกสารยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีระบุสาเหตุและระยะเวลาของ

การล่าชา้ของเท่ียวบิน 
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการนัดหยุด
งาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการจีเ้คร่ืองบิน (TA 5.4) 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การจีเ้คร่ืองบิน  หมายถึง  การเขา้ยึดครองหรือเขา้ควบคุมเคร่ืองบินโดยการใช้ก  าลงับงัคบัหรือใช้ความรุนแรงหรือขู่ว่าจะใช้ก  าลงัหรือ

ความรุนแรงดว้ยเจตนาร้ายของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นตวัประกนัในเหตุการณ์จ้ีเคร่ืองบินซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างการเดินทาง

ต่างประเทศขณะเดินทางอยูบ่นเคร่ืองบิน และเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย   24   ชัว่โมงติดต่อกนั  
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการตกเป็นตวัประกนัในเหตุการณ์จ้ีเคร่ืองบินให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับทุกๆ   24   ชัว่โมงเต็ม

ต่อเน่ืองของการตกเป็นตวัประกนั ทั้งน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรอง
การประกนัภยั 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30    วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. เอกสารยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีระบุสาเหตุและระยะเวลาของ

การจ้ีเคร่ืองบิน 
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการนัดหยุด
งาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 

  

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

ข้อตกลงคุ้มครองการพลาดเทีย่วบินเนื่องจากระบบการจดัจ าหน่ายตัว๋ของสายการบิน (TA 5.6) 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการพลาดเท่ียวบินท่ีไดซ้ื้อตัว๋ล่วงหน้าไว ้เน่ืองจากความผิดพลาดจากระบบการจดัจ าหน่ายตัว๋ของสาย
การบิน ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยู่ระหว่างการเดินทางต่างประเทศ และไม่มีเท่ียวบินอ่ืนหรือยานพาหนะสาธารณะอ่ืนท่ีจะสามารถเดินทาง
ทดแทนไดภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย   6   ชัว่โมงติดต่อกนั นบัแต่เวลาท่ีเท่ียวบินดงักล่าวออกเดินทาง  

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ดงักล่าวให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการตอ้งเขา้พกัใน
โรงแรม ค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูใ้ห้บริการนั้นๆ หรือจากการประกนัภยัอ่ืนหรือจากแหล่งอ่ืน 
ตามจ านวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริง ทั้ งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัหรือหนังสือรับรองการ
ประกนัภยั จนกระทัง่ผูท้  าการขนส่งจะจดัหาหรือเปล่ียนการเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางตามก าหนดการเดิมของผูเ้อาประกนัภยั 

 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพกั ค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมของผูเ้อาประกนัภยั 
 5. หนงัสือยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีระบุสาเหตุและระยะเวลาของ
การพลาดเท่ียวบิน 

6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่ มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการนัดหยุด
งาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการเดนิทางล่าช้าจากการเปลีย่นเส้นทางการบนิ (TA 5.7) 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการล่าช้าของการเดินทางโดยเคร่ืองบินของผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งล่าช้าออกไปจากก าหนดการเดินทาง
ตามปกติตามท่ีระบุไวใ้นตารางการบิน อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง ในขณะอยูใ่นระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ 

เป็นผลท าให้เคร่ืองบินล าท่ีผูเ้อาประกนัภยัโดยสารตอ้งท าการเปล่ียนเส้นทางการบินไปแวะจอดท่ีสนามบินอ่ืน และบินกลบัมาท่ีสนามบิน
จุดหมายปลายทางในภายหลงั  

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเดินทางล่าชา้จากการเปล่ียนเส้นทางการบินให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับทุกๆ   6   ชัว่โมงเต็ม
ต่อเน่ืองของการล่าช้า ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูใ้ห้บริการนั้นๆ หรือจากการประกนัภยัอ่ืนหรือจากแหล่งอ่ืน  ทั้งน้ีไม่
เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั 
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การล่าช้าของการเปล่ียนเส้นทางการบิน จะค านวณจากตารางการเดินทางเดิมมาถึงยงัจุดหมายปลายทาง กบัเวลาการมาถึงยงัจุดหมาย

ปลายทางท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัจากการเกิดการเปล่ียนเส้นทางการบิน 
 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30    วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 4. หนงัสือยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีระบุสาเหตุและระยะเวลาของ
การเดินทางล่าชา้จากการเปล่ียนเส้นทางการบิน 
 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการนัดหยุด
งาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเทีย่วบิน (TA 5.8) 
 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการพลาดการต่อเท่ียวบินท่ีไดย้ืนยนัการเดินทางตามตารางการบินแลว้ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่น
ต่างประเทศ ณ จุดท่ีตอ้งมีการเปล่ียนถ่ายล าอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของเท่ียวบินเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล านั้น และไม่มีเท่ียวบินอ่ืน
หรือการเดินทางดว้ยวิธีอ่ืนท่ีจะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย   6   ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีเคร่ืองบินเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจุด
เปล่ียนถ่ายล ามาถึง  
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการพลาดการต่อเท่ียวบินให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับทุกๆ    6   ชัว่โมงเตม็ต่อเน่ืองของความล่าช้า 
ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผูใ้ห้บริการนั้นๆ หรือจากการประกนัภยัอ่ืนหรือจากแหล่งอ่ืน  ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั และจะชดใชใ้ห้เพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเท่านั้น
ส าหรับการเดินทางออกจากประเทศไทยในแต่ละคร้ัง 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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 4. หนงัสือยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีระบุสาเหตุและระยะเวลาของ
การพลาดการต่อเท่ียวบิน 

5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีการพลาดการต่อเที่ยวบิน อันเกิดจาก
หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี ้
1. เป็นผลมาจากการที่ผู้เอาประกนัภยัพลาดการเดนิทาง ณ จุดเร่ิมต้นที่ออกเดนิทางคร้ังแรก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม 
2. การจลาจล นัดหยุดงาน การกระท าอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือการ

ประท้วง ซ่ึงได้เร่ิมขึ้นหรือได้ประกาศก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับ หรือวันที่ระบุไว้ในตั๋วเดินทาง หรือวันที่มีการ
ยนืยนัการเดนิทางวนัใดวนัหนึ่งสุดแต่ว่าวนัใดจะมาก่อน 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง (TA 5.9) 
 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงล่าช้าเน่ืองจากความผิดพลาดของสายการบินเป็นเวลาเกิน
กวา่   6   ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศตามก าหนดการเดินทาง  
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายในการซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนของผูเ้อาประกนัภยั ตามค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้าย
ไปจริงให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับทุกๆ   6   ชัว่โมงเต็มต่อเน่ืองของความล่าช้า ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั 
 ทั้งน้ี ผูเ้อาประกันภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางและขอ้ตกลง
คุม้ครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั (ถา้มี) ในเหตุการณ์เดียวกนัได ้
 บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าชดเชยไป 
ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือกบับริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ  าเป็นเพ่ือป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นว่า
นั้น และจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ ให้เป็นท่ีเสียหายแก่บริษทั และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ด าเนินการฟ้องร้องหลงัจากการเกิดการสูญเสียหรือ
ความเสียหายต่อบุคคลท่ีท าให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นั้น 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายในการซ้ือเส้ือผา้หรือเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นของผูเ้อาประกนัภยั 
 5. หนังสือยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีระบุสาเหตุและระยะเวลาของ
ความล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

 
6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนจาก 
1. เหตุการณ์ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางขณะอยู่ ในประเทศไทยหรือภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยส้ินสุดการเดินทางตามที่ระบุ ในหลักฐาน

แสดงการเดนิทางในคร้ังนั้นๆ 
2. การจลาจล นัดหยุดงาน การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตวั (TA 6.1) 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
กระเป๋าเดนิทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง กระเป๋าเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดน้ าติดตวั

ไปดว้ยในการเดินทางต่างประเทศ  ทั้งน้ีไม่รวมทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้เพ่ิมเติม 
การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของไปโดยทุจริต 
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้  าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้นจะใชก้  าลงัประทุษร้ายเพ่ือให้ความสะดวกแก่การลกั

ทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือ ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือให้พน้จากการ
จบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่   3   คน ข้ึนไป 
คู่หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนัหรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใชร่้วมกนั 

 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเกิดข้ึน
ในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศจากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผูข้นส่ง หรือการขนยา้ยกระเป๋าเดินทางของพนกังานโรงแรม หรือ 
2. เป็นผลจากบุคคลใดๆ กระท าการชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะเป็นการใช้ความรุนแรง หรือโดยข่มขู่

หรือขู่เขญ็ผูเ้อาประกนัภยัเพ่ือเอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวันั้น และการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน   24   ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิดเหตุนั้น  

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เส้ือผา้และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัแต่ละช้ิน หรือ
แต่ละคู่หรือชุด ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูใ้ห้บริการนั้นๆ หรือจากการประกนัภยัอ่ืนหรือจากแหล่งอ่ืน ตามการสูญเสีย
หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนังสือรับรองการ
ประกนัภยัน้ี หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

บริษทัจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเปล่ียนหรือการทดแทนทรัพยสิ์นหรือส่วนประกอบของทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคู่หรือ
ชุดท่ีไม่ได้รับการสูญเสียหรือความเสียหาย เม่ือเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะส่วน หรือในส่วนท่ีสามารถระบุแยกออกมาได้อย่าง
ชดัเจน  
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ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง

และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัและขอ้ตกลงคุม้ครองความล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง (ถา้มี) ในเหตุการณ์เดียวกนัได ้
 
วธิีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
1. ชดใชโ้ดยจ่ายเป็นเงินตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง ณ ขณะท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้น หรือ 
2. ชดใชโ้ดยการท าให้กลบัสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซมตามการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีแทจ้ริงหรือ 
3. ชดใชโ้ดยจดัหาทรัพยสิ์นท่ีคลา้ยคลึงมาทดแทน 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30    วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5. ใบเสนอราคาและรูปถ่าย (ถา้มี) 
6. รายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการสูญเสียหรือความเสียหายและมูลค่าการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้นๆ ในเวลาท่ี

เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้
7. หนงัสือยนืยนัการสูญเสียหรือความเสียหายของผูข้นส่งหรือโรงแรม (ถา้มี)  
8. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินหรือการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดนิทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว อนัเกดิจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุหรือสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้
1. สัตว์ ยานพาหนะที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนั้นด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอื่นใด สกี

หิมะ ของใช้ในบ้าน ศิลปะหรือโบราณวัตถุ ส่ิงของมีค่า เคร่ืองประดับมีค่า ของที่ระลึก สินค้าหรือตัวอย่างสินค้า เคร่ืองดนตรี คอนแทค
เลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคนพิการ สะพานฟัน ฟันปลอม ขาแขนปลอม ผลไม้ ส่ิงของที่เน่าเสียได้  และเคร่ืองอุปโภคบริโภค ส่ิงประดิษฐ์ 
ภาพวาด  ใบหุ้น เอกสารต่างๆ โฉนด หนังสือสัญญา พันธบัตร หลักทรัพย์ทุกประเภท บัตรประจ าตัวและใบขับขี่ บัตรเครดิต เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ (รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรมแผ่นดสิก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือส่ิงอื่นใดใน
ท านองเดียวกัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ทุกชนิด เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่  เงินสด เช็คเดินทาง 
เอกสารการเดนิทาง บัตรโดยสารในการเดนิทาง อุปกรณ์ที่เช่าหรือให้เช่า  
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ที่ใช้ประจ าบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่น าติดตัวไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เส้ือผ้าที่ไม่จ าเป็นส าหรับการ
เดนิทาง เคร่ืองครัว เคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในบ้านเป็นต้น 
ส่ิงของมีค่า หมายถึง เคร่ืองประดบัท าด้วยทอง เงนิ หรือโลหะมีค่าอืน่ๆ ผ้าขนสัตว์ อญัมณ ีเพชรหรือหินมีค่า 
เคร่ืองประดบัมีค่า หมายถึง ส่ิงของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จี ้และนาฬิกาที่สวมใส่เป็นเคร่ืองประดบัตามร่างกาย 

http://www.chubb.com/th
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ของที่ระลกึ หมายถึง ส่ิงของที่เป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นที่ระลกึถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรือส่ิงต่างๆ ที่จ าหน่ายหรือให้เป็นที่ระลกึ 
เงนิสด หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย 
เช็คเดนิทาง หมายถึง เช็คส าหรับเดนิทางที่พงึจ่ายเป็นเงนิตราต่างประเทศ ให้รวมถึงตั๋วแลกเงนิ 
เอกสารการเดนิทาง หมายถึง หนังสือเดนิทาง วซ่ีาหรือตั๋วเดนิทาง 
บัตรโดยสารในการเดินทาง หมายถึง บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้บริการขนส่งทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศ ซ่ึง 
ด าเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพือ่การขนส่งอย่างถูกต้อง 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายถึง คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วครบชุด รวมทั้งส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่วนคอมพวิเตอร์มือถือ (Handheld computer) หรือเคร่ืองมือพกพาใดๆ จะไม่ถือว่ารวมอยู่ในประเภทนี ้

2. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางที่ได้จัดส่งไปล่วงหน้า หรือของที่ระลึกและหรือส่ิงของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์หรือส่งทาง
เรือโดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภยั 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายหรือการถูกท าลายอนัเนื่องมาจากการเส่ือมสภาพของกระเป๋าเดนิทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว การสึกกร่อน 
แมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือจากกระบวนการด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดัดแปลง การ
แก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดนิทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิง้ไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มี
ผู้ดูแล หรือลมืทิง้ไว้ในยานพาหนะใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกนัภยัในการดูแลรักษาและ
ป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภยัของทรัพย์สินนั้น 

5. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
6. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายของเงนิสดส่วนตวัและเช็คเดนิทาง (TA 6.2) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

เงนิสด หมายถึง ธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์ท่ีช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย 
เช็คเดนิทาง หมายถึง เช็คส าหรับเดินทางท่ีพึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้รวมถึงตัว๋แลกเงินและดราฟท ์
การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของไปโดยทุจริต 
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้  าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้นจะใชก้  าลงัประทุษร้ายเพ่ือให้ความสะดวกแก่การลกั

ทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือ ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือให้พน้จากการ
จบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่   3   คนข้ึนไป 
 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองเงินสดหรือเช็คเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัท่ีสูญหายเน่ืองจากการชิงทรัพย ์การปล้นทรัพยห์รือการ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรือโดยการขู่เขญ็จากบุคคลอ่ืนต่อผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ 
 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการสูญหายของเงินสดหรือเช็คเดินทางซ่ึงผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จาก
ผูรั้บผิดชอบ หรือการประกนัภยัอ่ืนหรือจากแหล่งอ่ืน ตามการสูญหายท่ีเกิดข้ึนจริง สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัน้ี หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 
 ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวแก่เจา้หนา้ท่ีต  ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภายใน   24   ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ี
เกิดเหตุนั้น   

http://www.chubb.com/th
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การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองการสูญหายของเงินสดและเช็คเดินทางอันเกิดจาก หรือ
สืบเนื่องจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ดงัต่อไปนี ้
1. การสูญเสียหรือความเสียหายอนัเนื่องมาจากการเส่ือมสภาพของเงนิสด เช็คเดนิทาง การสึกกร่อน แมลงหรือสัตว์กดัแทะ หรือที่เกิดจากจาก

กระบวนการด าเนินการโดยผู้เอาประกนัภยัเพือ่การซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดดัแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
2. การสูญเสียหรือความเสียหายของเงนิสดหรือเช็คเดนิทาง ขณะถูกทิง้ไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิง้ไว้ในยานพาหนะใดๆ 

หรือจากการละเลยของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภยัของทรัพย์สินนั้น 
3. การสูญหายของเช็คเดินทาง โดยที่ไม่ได้มีการรายงานการสูญหายต่อธนาคารหรือตัวแทนที่ออกเช็คเดินทางดังกล่าวให้ภายหลังเกิดเหตุ

ทันที 
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการสูญหายของเอกสารการเดนิทาง (TA 6.3) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

เอกสารการเดนิทาง หมายถึง หนงัสือเดินทาง วีซ่าหรือตัว๋เดินทาง 
การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของไปโดยทุจริต 
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้  าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้นจะใชก้  าลงัประทุษร้ายเพ่ือให้ความสะดวกแก่การลกั

ทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือให้พน้จากการ
จบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่   3   คน ข้ึนไป 
 
ความคุ้มครอง 
 การประกันภยัน้ีให้ความคุ้มครองเอกสารการเดินทางของผูเ้อาประกันภยัสูญหายเน่ืองมาจากการชิงทรัพย ์การปล้นทรัพย ์หรือการ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรือโดยการขู่เขญ็จากบุคคลอ่ืนต่อผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ จน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถใชก้ารเอกสารดงักล่าวได ้ 
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 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายในการท าเอกสารการเดินทางใหม่ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จาก
ผูรั้บผิดชอบ หรือการประกนัภยัอ่ืน หรือแหล่งอ่ืน ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัน้ี หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายนั้นแก่เจา้หนา้ท่ีต  ารวจท่ีมีอ านาจในสถานท่ีท่ีเกิดเหตุภายใน   24   ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิด
เหตุ  

 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5. ใบเสร็จรับเงินส าหรับค่าใชจ่้ายในการจดัท าเอกสารการเดินทางใหม่ 
6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการสูญหายของเอกสารการเดินทาง อันเกิดจากหรือ
สืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ดงัต่อไปนี ้

1. การสูญหายจากการเส่ือมสภาพของเอกสารการเดินทาง การสึกกร่อน แมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือจากกระบวนการด าเนินการโดยผู้เอา
ประกนัภยัเพือ่การซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดดัแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

2. การสูญหายของเอกสารการเดนิทางขณะถูกทิง้ไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลมืทิง้ไว้ในยานพาหนะใดๆ หรือการสูญหายที่เป็น
ผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกนัภยัในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภยัของทรัพย์สินนั้น 

3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก (TA 7) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

บุคคลภายนอก หมายถึงบุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั บุคคลท่ีอยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 
ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูใ่นระหวา่งทางการท่ีจา้ง  บุคคล  ผูร่้วมเดินทางดว้ยกบัผูเ้อาประกนัภยัและหุ้นส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพ การถูกท าลายหรือการสูญเสียการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งได้ 
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ความคุ้มครอง 
บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนในนามผูเ้อาประกนัภยัให้แก่บุคคลภายนอกส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดตามกฎหมาย

จากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ ตามการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั ส าหรับผลของการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

1. การเสียชีวิต การบาดเจบ็ของบุคคลภายนอก 
2. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

 โดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งส่งต่อให้บริษทัทนัทีเม่ือไดรั้บหมายศาลหรือค าสั่งหรือค าบงัคบัของศาล(ถ้ามี) และไม่กระท าการอนัเป็นการ   
ตกลงชดใช้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือมีการกระท าอนัก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนงัสือจาก
บริษทั 

บริษทัมีสิทธิในการต่อสู้คดี และด าเนินการใดๆ เพ่ือต่อสู้คดีในนามของผูเ้อาประกนัภยั โดยค่าใช้จ่ายของบริษทัเพ่ือให้บริษทัตกลงชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ขอ้เรียกร้องใดๆหรือท าการฟ้องร้องคดี 
ถา้ในขณะท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการประกนัภยัอ่ืนคุม้ครองถึงความรับผิดอยา่งเดียวกนั บริษทัจะรับ
ผิดต่อค่าเสียหาย ค่าด าเนินคดีและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ไม่เกินอตัราส่วนของบริษทัส าหรับจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเก่ียวกบัความรับผิดนั้น  

 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5. ใบรับรองแพพยแ์ละใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีท าให้ผูอ่ื้นประสบอุบติัเหตุ 

  6. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยนัจากร้านคา้ในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือของช้ินนั้นๆ เน่ืองจากท าให้ของ
ช้ินนั้นเสียหาย  

7. หมายศาล หรือค าสัง่ หรือค าบงัคบัของศาล (ถา้มี) 
8. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเป็น
ผลมาจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้
1. การเสียชีวติ การบาดเจ็บ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลซ่ึงเป็นญาติหรือลูกจ้างของผู้เอาประกนัภยั  
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกนัภยัหรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภยั 
3. การสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกีย่วข้องกบัความรับผดิตามสัญญา 
4. การสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกีย่วข้องกบัการกระท าหรืองดเว้นกระท าการโดยจงใจ โดยเจตนาร้ายหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายของผู้เอา

ประกนัภยั 
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5. การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือการใช้ยานพาหนะ อากาศยาน ยานพาหนะทางน ้า อาวุธ ปืน  หรือเกิดจากความประมาท
เลนิเล่อในการควบคุมดูแล หรือกรณทีี่ต้องร่วมรับผดิในการกระท าของผู้เยาว์ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครองการ
ใช้ส่ิงต่าง ๆ ข้างต้น 

6. การกระท าของสัตว์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เอาประกนัภยั 
7. ธุรกิจ การค้าหรือกิจกรรมทางวิชาชีพในอดีตหรือในปัจจุบัน รวมถึงการประกอบ หรือความบกพร่องในการประกอบธุรกิจ การค้าหรือ

กจิกรรมทางวชิาชีพดงักล่าวนั้น 
8. การด าเนินคดอีาญา ไม่ว่าจะถูกตัดสินว่ามีความผดิหรือไม่กต็าม 
9. การครอบครองหรือใช้สารหรือยาที่มีการควบคุม เว้นแต่จะเป็นกรณทีี่มีใบส่ังแพทย์ 
10. การล่วงเกนิทางเพศ การท าโทษทางร่างกาย หรือการทารุณกรรมทางร่างกายหรือจิตใจ 
11. มลพษิ ซ่ึงรวมถึงการถูกกล่าวอ้างหรือมีแนวโน้มว่าเป็นการก่อให้ส่ิงแวดล้อมไม่บริสุทธ์ิหรือเป็นอนัตราย บริษทัไม่มีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้คดี

และค าพพิากษาที่เกีย่วข้องกบัมลพษิดงักล่าว หากค าพพิากษาของศาลช้ันต้นนั้นได้ถูกตัดสินโดยศาลที่อยู่นอกเขตอ านาจประเทศไทย 
12. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิต่อบัตรเครดติ (TA 8) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

บัตรเครดติ หมายถึง บตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือบตัรเอทีเอม็ของผูเ้อาประกนัภยั ให้รวมถึงบตัรเสริมดว้ย 
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการสูญเสียทางการเงินซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการถูกขโมยของบตัรเครดิต ซ่ึงเกิดข้ึนใน

ระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาได้

จากผูใ้ห้บริการนั้นๆ จากการประกนัภยัอ่ืน หรือจากแหล่งอ่ืน สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
หรือหนงัสือรับรองการประกนัภยัน้ี  
 ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การสูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าวแก่บริษทัผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตนั้นๆ ภายใน 6 ชัว่โมงหลงัการเกิด
เหตุ รวมถึงการแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีต  ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิดเหตุนั้น 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5. ใบแสดงรายการค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
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การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครองความรับผดิต่อบัตรเครดติ 
1. หากบัตรเครดติถูกขโมยโดยคนในครอบครัวของผู้เอาประกนัภยั 
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน (TA 9) 
 
ค าจ ากัดความเพิม่เติม 

ทรัพย์สินภายในบ้าน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ภายในบา้น เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง เคร่ืองครัว 
เคร่ืองนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุอยูใ่นขอ้ยกเวน้เฉพาะหมวด เพ่ือการอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลซ่ึงตามปกติพกัอาศยัอยู่
กบัผูเ้อาประกนัภยั 

คู่หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนัหรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใชร่้วมกนั 
บ้าน หมายถึง สถานท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัไดอ้าศยัอยูป่ระจ า 
การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงไดเ้ขา้ไปหรือออกจากบา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยใช้ก  าลงัอยา่งรุนแรง 

และท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นไดช้ดัเจนต่อตวับา้นจากการใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพยห์รือการปลน้
ทรัพย ์รวมทั้งการสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความพยายามกระท าการดงักล่าว       

การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้  าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้นจะใชก้  าลงัประทุษร้ายเพ่ือให้ความสะดวกแก่การลกั
ทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป หรือให้ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้น หรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือให้พน้จากการ
จบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่   3   คน ข้ึนไป 
 

ความคุ้มครอง 
 หากในช่วงเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นระหวา่งการเดินทางต่างประเทศ  การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นภายในบา้นท่ีผูเ้อาประกนัภยัอาศยัอยู ่จากเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี  

1.  ไฟไหม ้ 
2. ฟ้าผา่ (รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผ่า) 
3. ภยัระเบิด 
4. ภยัจากอากาศยาน และหรือวตัถุท่ีตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองและยานอวกาศ ยกเวน้ จรวดท่ีเป็นอาวุธ แต่

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากคล่ืนเสียง หรือคล่ืนความดนัท่ีมาจากอากาศยานซ่ึงอยูใ่นสภาพการบินปกติ 
5.  ภยัจากการเฉ่ียวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพ์าหนะ เช่น ช้าง มา้ ววั ควาย เป็นตน้ ท าให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์นภายในบา้น ทั้งน้ีให้รวมถึงการเฉ่ียว ชน และหรือหล่นทบัโดยตน้ไม ้ สินคา้หรือทรัพยสิ์นท่ีบรรทุกมากบัยวดยานพาหนะหรือสัตว์
พาหนะ แต่ไม่รวมถึงอากาศยาน ทั้งน้ี บริษทัไม่ตอ้งรับผิดในความเสียหายต่อทรัพยสิ์นภายในบา้นอนัเกิดข้ึนจากการเฉ่ียวและ/หรือการชน หรือ 
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การหล่นทบัของ ตน้ไม ้ยานพาหนะหรือสัตวพ์าหนะของผูเ้อาประกนัภยั สมาชิกในครอบครัวซ่ึงอยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดท่ี
กระท าในทางการท่ีจา้งหรือถูกใชว้านโดยผูเ้อาประกนัภยั 

6.  ภยัเน่ืองจากน ้า (ไม่รวมน ้าท่วม) อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การร่ัวไหล หรือการลน้ออกมาของน ้าหรือไอน ้า จากท่อน ้ า ถงั
น ้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเยน็ ระบบปรับอากาศ เคร่ืองสูบน ้ า และรวมถึงรางน ้ าฝนท่ีไหลผ่านเขา้ไปในบา้นจากการเสียหายของ
หลงัคา หนา้ต่าง ประตู วงกบประตูหนา้ต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสวา่ง ท่อน ้าหรือรางน ้า แต่ไม่รวมถึง 
  6.1 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีน ้าไหลบ่า น ้าท่วมจากภายนอกบา้น หรือน ้าซึมท่ีผา่นเขา้มาทางผนงั ฐานรากและพ้ืนของอาคาร 
  6.2 การลา้งท่อระบายน ้ า การแตกหรือการร่ัวไหลจากระบบท่อประปาใตดิ้น หรือท่อน ้ าดบัเพลิงใตดิ้น ซ่ึงเป็นท่อเมนอยูน่อกบา้น 
หรือระบบพรมน ้าดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic Sprinkler System) 

7.  การลกัทรัพยโ์ดยบุคคลใดๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้เพ่ิมเติม ซ่ึงไดเ้ขา้ไปหรือออกจากบา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยการใช้ก  าลงัอยา่งรุนแรง
และท าให้เกิดร่องรอยของตวับา้นจากการใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือการชิงทรัพย ์หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั้งการสูญเสียหรือความ
เสียหายจากการพยายามกระท าการดงักล่าว 

8. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม หรือการก่อความวุ่นวายทาง
การเมือง หรือการกระท าใดท่ีตอ้งกระท าข้ึนเพ่ือควบคุม ป้องกนั หรือหยดุย ั้ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

9. การหยดุชะงกัของสายส่งโทรทศัน์หรือวิทย ุ 
 ทั้งน้ี บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรอง
การประกนัภยั หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี)  

 
เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิม่เติม 
1. วธิีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ชดใชโ้ดยจ่ายเป็นเงินตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง ณ ขณะท่ีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้น หรือ 
  1.2 ชดใชโ้ดยซ่อมแซมตามการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีแทจ้ริงหรือ 
  1.3 ชดใชโ้ดยจดัหาทรัพยสิ์นท่ีคลา้ยคลึงมาทดแทน 
2. การชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

บริษทัอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นท่ีเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงแทนการจ่ายเงิน
ชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรืออาจจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัอ่ืนๆ กระท าดงักล่าวก็ได ้

แต่บริษทัไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกบัทรัพยสิ์นเดิม หรือให้ครบถว้นทุกประการเพียงแต่ว่าจดัไปตามแต่สภาพการจะ
อ านวย โดยบริษทัจะกระท าการให้สมเหตุสมผลท่ีสุด และไม่ว่ากรณีใดๆ บริษทัไม่ผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของ
ทรัพยสิ์นในขณะท่ีเกิดความเสียหายหรือเกินกวา่จ านวนเงินซ่ึงบริษทัไดรั้บประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถท่ีจะจดัท าการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัน้ีเพราะว่ามีเทศบญัญติัหรือกฎขอ้บงัคบัใดๆ 
บญัญติัไวใ้นเร่ืองแนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงอ่ืนๆ บริษทัจะรับผิดชดใช้เงินเพียงพอเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือการสร้างใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าไดต้ามกฎหมายโดยไม่หกัค่าเส่ือมราคา 
3.  สิทธิของบริษทัในซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย 

เม่ือมีความเสียหายใดเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไว ้ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีดูแล  และจะละทิ้งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีเสียหาย
นั้นไม่ได ้และบริษทัอาจจะ 
 3.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเสียหายซ่ึงไดมี้การเอาประกนัภยัไวแ้ก่บริษทั 
 3.2 เขา้ยดึถือครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวแ้ละส ารวจ จดั คดั เลือก โยกยา้ย หรือจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ทรัพยสิ์น 
 3.3 ขายหรือจ าหน่ายหรือท าลายทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษทัอาจใช้สิทธิท่ีมีอยูต่ามเง่ือนไขน้ีได้ตามสมควร นับตั้งแต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิเรียกร้องในความเสียหายนั้นจะตกลงกนัไดเ้ป็น

เด็ดขาด หรือไดมี้การบอกกล่าวเป็นหนงัสือจากผูเ้อาประกนัภยัวา่ไดส้ละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
การใช้สิทธิของบริษทัขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพ่ิมข้ึนแก่บริษทั และจะไม่ท  าให้สิทธิของบริษทัในการท่ีจะอา้งเง่ือนไขแห่ง

กรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือโตแ้ยง้การเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 
 
การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทั
ภายใน   30   วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5. ใบเสนอราคาและรูปถ่าย 
6. รายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการสูญเสียหรือความเสียหายและมูลค่าการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้นๆ ในเวลาท่ีเกิด

การสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้
7. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อัน
เกดิจากหรือเป็นผลมาจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี ้

1. ทรัพย์สินต่อไปนี ้เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอืน่ในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับนี ้
1.1 เงนิแท่ง หรือเงนิรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณ ีเคร่ืองประดบัมีค่า 
1.2 โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุอนัมีมูลค่า รวมทั้งส้ินเกนิกว่า 10,000.- บาท 
1.3 ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร ส่ิงประดษิฐ์ แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพมิพ์ หรือแม่พมิพ์  
1.4 หลกัประกนัหนีสิ้น หลกัทรัพย์ทุกประเภท เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสาร
ทางธุรกจิ ใบหุ้น เอกสารต่างๆ โฉนด หนังสือสัญญา พนัธบัตร  
1.5 วตัถุระเบิด 
1.6 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซ่ึงได้รับความ
เสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดนิเคร่ืองเกนิก าลงั การใช้ความกดดนัเกนิก าหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้
ของสายไฟในตัวเอง การร่ัวของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกดิจากการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเคร่ือง
ที่เกดิความเสียหายจากสาเหตุดงักล่าว 
1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน า้ หรือทางอากาศ 
1.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า 

2. การสูญเสียหรือความเสียหายหรือการถูกท าลายอันเนื่องมาจากการเส่ือมสภาพของทรัพย์สิน การสึกกร่อน แมลงหรือสัตว์กัดแทะ 
หรือจากกระบวนการด าเนินการโดยผู้เอาประกนัภยัเพือ่การซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดดัแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

3. การท าลายทรัพย์สินอนัเกดิจากค าส่ังของหน่วยงานของรัฐ 
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หมวดที ่5 เอกสารแนบท้าย 
 

 ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์
ประกนัภยัดงัต่อไปน้ีแทน ส่วนเง่ือนไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 

เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
ค าจ ากัดความเพิม่เติม 

เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ภยัธรรมชาติ กรณีเคร่ืองยนตเ์คร่ืองบินขดัขอ้ง การเปล่ียนขนาดของ
เคร่ืองบิน กรณีผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ให้ข้ึนเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเตม็ การเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาซ่ึงการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น อาทิเช่น ไฟ
ไหมป่้า น ้าท่วม พาย ุแผน่ดินไหว 

 
ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั  ในกรณีท่ีการเดินทางในเท่ียว
กลบัของผูเ้อาประกนัภยัตอ้งล่าชา้ออกไปเน่ืองจากมีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ไดซ่ึ้งอยูน่อกเหนือความควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะ
ขยายระยะเวลาของการประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับให้การเดินทางส้ินสุดลงโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งน้ี ไม่เกิน..7..วนั  

 
 

เอกสารแนบท้ายกลุ่มประเทศทีย่กเว้นความคุ้มครอง 
 

เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ให้ใช้ขอ้ความตามท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีบงัคบัแทน 
 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั การประกนัภยัน้ีจะไม่
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยหรือความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือท่ีเกิดข้ึน 
จากการเดินทางไป หรือขณะเดินทางผา่น หรือการเดินทางภายในประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 
1. อิหร่าน 
2. ซีเรีย 
3. คิวบา 
4. เกาหลีเหนือ 
5. ซูดานเหนือ 

ส่วนเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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Summary of Insurance 

Outbound Travel Insurance Policy 

(Sell through Electronic Channel (Online)) 

 
In reliance upon the statements of the Policyholder and/or the Insured Person that are contained in the 

insurance application, which is an integral part of this Policy, and in consideration of the premium paid by 
the Policyholder or the Insured Person, and subject to the stipulations, general terms and conditions, 
insuring agreements, exclusions and attachments of this insurance Policy, the Company agrees to the 
Insured Person as follows:  

Section 1: General Definitions 
Unless specified otherwise in this Policy, words or expressions to which specific meanings have been 

ascribed in any part of this Policy shall have such specific meanings whenever they are used in this Policy.  
Policy refers to The Policy schedule, benefits schedule, general terms and conditions, insuring agreement, 
exclusions, attachment, endorsement, application, insurance certificate, and summary documents, which 
are all regarded as being part of the insurance contract.  

Company refers to Chubb Samaggi Insurance PCL.  
Policyholder refers to The person or juristic person, designated as the Policyholder in the Policy schedule 
and/or insurance certificate, who arranges the insurance for the benefit of the Insured Person.  

Insured Person refers to The person who is named as the Insured Person in the Policy schedule, 
insurance certificate and/or attachments to the Policy.   

Accident refers to An event which happens separately from and independent of any other incident, and 
which happens suddenly due to an external cause and gives rise to a result which is not intended, 
expected, foreseen, or anticipated by the Insured Person. The accident must occur after the policy 
commences.   

Injury refers to Bodily injury caused directly by an accident  
Sickness refers to A symptom, irregularity, illness, adverse diagnosis, or disease of the Insured Person. 
This sickness must occur after the policy commences, and it must be clear that such sickness occurs 
directly and independently of all other causes. Excess refers to the initial amount of a claim that the 
Insured Person is liable to pay for each event.  
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Doctor refers to A person who holds a medical sciences degree and is legally registered as a medical 
practitioner in the country where he/she practices and licensed to provide medical services or surgery  

  locally. It excludes any doctor who is named as an Insured Person, spouse, blood relative, or descendant 
of the Insured Person.  

Specialist Medical Practitioner refers to A specialist doctor who is legally licensed to offer medical 
treatment and possesses a certificate of proficiency or certificate of permission to treat of the affliction in 
question. It excludes the Insured Person's attending doctor, the doctor who advises, provides care, or 
treats the Insured Person alongside the attending doctor, and a doctor who is named as the Insured 
Person, spouse, and blood relative or descendant of the Insured Person, unless specifically allowed by the 
Company.    

Nurse refers to A person who is legally licensed to work in the nursing profession.  
Inpatient refers to A person who requires medical treatment in hospital and is registered as an inpatient 
based on the diagnosis and advice of a physician, in accordance with standard medical indications, for a 
period of time which is suitable for treatment of the injury or sickness.   

Outpatient refers to A person who, based on the diagnosis and advice of the attending physician and in 
accordance with standard medical indications, does not need to be admitted as an Inpatient and instead 
receives medical treatment in an outpatient department or emergency room of a hospital or clinic.  

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

Clinic refers to A modern medical facility that is permitted by law to provide medical treatment and 
diagnoses by medical practitioners but does not provide overnight care.      

Medical Standards refers to International rules or practices of modern medical providers for creating 
suitable treatment plans that are based on medical necessity and appropriateness, taking into account the 
conclusions drawn from the injury or sickness record, medical findings, diagnosis results and other 
pertinent information (if any).   
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Necessary and Reasonable Expenses refers to Medical treatment costs and other expenses that 
correspond to the amounts normally charged for similar services by the hospital or clinic where the 
Insured Person has been admitted.  

Medical Necessity refers to Medical services provided under the following conditions:  1. The services 
correspond with the diagnosis, and the treatment is consistent with the treated person's injury or sickness  
2. There are clear medical indications according to current medical standards; and  3. The services must 
not be solely for the convenience of the treated person or his/her family or the treatment provider; and  4. 
The services must be medical services provided in accordance with medical standards and suitable for 
caring for the patient based on the patient's needs in light of the injury or sickness.   
Pre-existing Conditions refers to Conditions of the Insured Person with the following characteristics:   1) 
For Single Trip insurance and Open Policy insurance, a disease (including complications), symptom or 
abnormality for which the Insured Person has received a diagnosis, care and treatment or of which the 
Insured Person becomes aware during the 12 months preceding the date on which the policy commences 
and which is sufficiently significant that a reasonable person would seek a diagnosis, care or treatment or 
a doctor would be able to provide diagnosis, care or treatment.   2) For Annual Trip insurance, a disease 
(including complications), symptom or abnormality for which the Insured Person has received a 
diagnosis, care and treatment or of which the Insured Person becomes aware which is sufficiently 
significant that a reasonable person would seek a diagnosis, care or treatment or a doctor would be able 
to provide a diagnosis, care or treatment, and which the Insured Person has submitted a claim for during 
a previous trip. A medical condition for which treatment is sought or diagnosed during the 12 months 
before a trip will be regarded as a pre-existing condition for the subsequent trip.   

AIDS refers to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) caused by the Human Immunodeficiency 
Virus (HIV). It also refers to Opportunistic Infections, Malignant Neoplasm, and any infection or illness 
that reveals an HIV (Human Immunodeficiency Virus) positive blood test result. Opportunistic Infections 
include, but are not limited to, Pneumocystis Carinii Pneumonia, Organism or Chronic Enteritis, Virus 
and/or Disseminated Fungi Infection. Malignant Neoplasm includes, but is not limited to, Kaposi's 
Sarcoma, Central Nervous System Lymphoma and/or any severe disease which is presently known to be 
a symptom of Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which causes sudden death, illness, or 
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disability to infected persons. AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency Virus), 
Encephalopathy Dementia, and viral epidemics.   

Overseas Trip refers to A journey of the Insured Person which commences when the Insured Person 
departs from Thailand and continues until the Insured Person returns to and arrives in Thailand. 
Authorized Company refers to A company or juristic person or company representative who is 
appointed by the company at any time to provide assistance to the Insured Person, as stated in the 
insuring agreement issued by the Company prior to the trip.   

Family Members refers to the parents, grandparents, great-grandparents, sons, daughters, siblings, and 
spouse of the Insured Person, or the parents, grandparents, and great-grandparents of the Insured Person's 
spouse.   

Home Country refers to The country of which the Insured Person is a citizen or a permanent resident.   
Strike or Work Stoppage refers to The deliberate actions of protestors, or employees who are forbidden 
to work, in order to support the strike, or oppose the forbiddance, regardless of whether such actions 
threaten public peace, or are for a political, religious, ideological purpose or not.  

Riot refers to The actions of a group of persons who have joined together to threaten public peace, 
regardless of whether or not it relates to politics, religion, or ideology.   

Spiteful actions with a political, religious, or ideological agenda or to cause civil commotion means  
1) Any act intended to result directly in loss of or damage to persons or assets, which is carried out for 
political, religious or ideological reasons.  
2) A situation where several people join together to cause rebellion or unrest that falls within the scope of 
rising up against the government by committing acts of violence or threatening to commit acts of violence, 
or taking any action to cause a riot in the country.  
 

Section 2: General Terms and Conditions 

 
1. Insurance Contract  

This Insurance Contract is executed in reliance upon the declaration of the Policyholder and/or 
Insured Person in the Application Form and additional declarations (if any) duly signed by the 
Policyholder and/or the Insured Person as evidence of the Policyholder's and/or Insured Person's 
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acceptance of insurance pursuant to the Insurance Contract. The Company, therefore, issues this Policy 
and/or insurance certificate as agreed.  

In the event that the Insured Person knowingly provides false statements in the declarations 
mentioned in the first paragraph, or knowingly conceals any relevant facts which, if made known to the  
Company, might motivate the Company to demand a higher premium or refuse to execute the insurance 
contract, this insurance contract shall become void pursuant to section 865 of the Civil and Commercial 
Code, whereupon the Company will be entitled to terminate this insurance contract.  

The Company shall not attempt to avoid liability by referring to any declaration other than the 
declaration(s) made by the Policyholder and/or Insured Person in the documents mentioned in the first 
paragraph.  
2. Completeness of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract  

Any changes to the wording of the contract must be approved by the Company and noted down by 
the Company's authorized person in this Policy or insurance certificate, or the attachment or endorsement, 
before such changes will be valid.  
3. Notification of the List of Insured Persons and Participation in Insurance  

The Policyholder must notify the Company of the list of Insured Persons and the period of insurance 
prior to the trip. In case of any loss or damage resulting in a claim for compensation, the burden of proof 
shall be on the Policyholder and/or the Insured Person if the list of Insured Persons does not correspond to 
the facts.  

Coverage for the Insured Persons shall start on the date specified in the Policy schedule or insurance 
certificate (as the case may be). The Company shall issue the Policy schedule or insurance certificate to 
each Insured Person individually, in order to certify that such person has coverage under this Policy, 
unless agreed otherwise.  
4. Period of Insurance  

4.1 For Single Trip insurance, the insured period will commence and end within the period specified 
in the Policy schedule or insurance certificate. Coverage will start 3 hours before the Insured Person 
departs from Thailand and will continue until the Insured Person returns to his/her residence in Thailand 
or within 3 hours after his/her arrival in Thailand or until the end date of the insured period, whichever is 
earlier (unless otherwise specified in this Policy).  
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4.2 For Annual Trip insurance covering several trips within the insured period of 1 year, as specified 
in the Policy schedule or insurance certificate, the traveling period for each trip will start 3 hours before 
the Insured Person departs from Thailand and will continue until the Insured Person returns to his/her  
residence in Thailand or within 3 hours after his/her arrival in Thailand or until the end date of the insured 
period, whichever is earlier (unless otherwise specified in this Policy).  

4.3 For an Open Policy covering several trips within the insured period of 1 year, as specified in the 
Policy schedule or insurance certificate, if the Policyholder has arranged and proceeded to initiate the 
trips, the traveling period for each trip will start 3 hours before the Insured Person departs from Thailand 
and will continue until the Insured Person returns to his/her residence in Thailand or within 3 hours from 
his/her arrival in Thailand or until the end date of the insured period, whichever is earlier (unless 
otherwise specified in this Policy).  

If the Insured Person receives medical treatment during the insured period and it is necessary to 
continue receiving such treatment as an Inpatient, the coverage under this Policy will be extended until the 
Insured Person is discharged from the Hospital.  
5. Limitation of Traveling Period  

5.1 For annual premium payment schemes (Annual Trip), each traveling period covered by this 
Policy must not exceed 90 days.  

5.2 For special annual premium payment schemes (Open Policy), each traveling period covered by 
this Policy must not exceed 90 days.  
6. Claims and Submission of Documents and Evidence  

In case of a claim, the Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the 
case may be, must, without delay, inform the Company of the loss or damage which is the subject of the 
claim under this Policy. In case of death, a notice must be sent to the Company immediately, unless it can 
be proven that immediate notice was not practicable but was given as soon as possible, and documents or 
evidence must be sent to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost.  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 
of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
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7. Medical Examination  
The Company has the right to examine the Insured Person's medical records, diagnosis records, 

laboratory diagnosis results and radiology results, and to request additional evidence or relevant special 
diagnosis results of the Insured Person as may be necessary for this insurance, and has the right to request  
that the Insured Person undergo a physical examination conducted by an independent medical expert 
appointed by the Company, including an autopsy, if necessary and within the limits of the law, at the 
Company's expense.  

If any Insured Person does not allow the Company to examine his/her medical records, diagnosis 
records or other documents in order to consider paying compensation, the Company may refuse to provide 
coverage to such Insured Person.  
8. Compensation Payment  

The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the Company 
receives a complete and correct set of documents or evidence of loss or damage in accordance with the 
coverage conditions. Compensation for death will be paid to the Beneficiary, while other types of 
compensation will be paid to the Insured Person, unless otherwise agreed.  

If there is reason to believe that a claim for compensation was made contrary to the insuring 
agreements under the Policy, the period of time specified may be extended as necessary, but in no event 
shall it last more than 90 days from the date on which the Company receives a complete and correct set of 
documents or evidence.  

If the Company is obliged to pay compensation but cannot do so within the time specified above, 
the Company is liable to pay interest at the rate of 15 percent per annum on the amount due, calculated 
from the due date of the compensation.  
9. Premium Calculation and Adjustment  

The Policyholder or Insured Person must pay the premium immediately when due or before 
coverage commences.  

9.1 For Single Trip insurance, the insurance agreement term must start and end within the insured 
period specified in the Policy schedule or insurance certificate. The Company will calculate the premium 
according to the actual number of Insured Persons that the Policyholder or Insured Person informs the 
Company of when the insurance contract commences.  

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

9.2 For Annual Trip insurance, the insurance agreement will be valid for one year, as specified in 
the Policy schedule or insurance certificate. The Company will calculate the premium according to actual 
number of Insured Persons that the Policyholder or Insured Person informs the Company of when the 
insurance contract commences.  

9.3 For Open Policy insurance where the Policyholder has arranged and initiated the trip, the 
insurance agreement term will be as specified in the Policy schedule. The Company will initially estimate 
the premium by considering the sum insured and the number of Insured Persons for that year, and when 
the insured period ends, the Company will adjust the premium in accordance with the sum insured and the 
actual number of Insured Persons.  

If the actual premium is higher than the estimated premium at the beginning of the insured period, 
the Company will collect an additional premium, which will be the difference between the estimated 
premium and the actual premium. If the actual premium is lower than the estimated premium at the 
beginning of the insured period, the Company will return the excess premium to the Policyholder.  
10. Termination of Policy  

10.1 Termination of this Policy by any party must be a termination of the entire Policy. It is not 
possible to terminate only certain terms or parts during the insured period.  

10.2 For Single Trip insurance, if the Policy is terminated after it is issued, the Insured Person 
will not be entitled to a premium refund, except in cases where the Insured Person is denied a visa by the 
embassy of the country where the trip will take place. Evidence from the embassy must be presented and 
the Insured Person must inform the Company before the date on which the coverage comes into effect.  
 10.3 For Annual Trip insurance or Open Policy schemes, the Policyholder, Insured Person or the 
Company can terminate the Policy under the following conditions:  

1) The Company may terminate this Policy by giving written notice no less than 15 days in 
advance by registered mail to the Policyholder or Insured Person at the last known 
address as declared to the Company. Any notice sent to the recipient's last known address 
will be deemed duly sent. If the premium has already been paid, the Company will not be 
obliged to pay any compensation and will refund the premium to the Policyholder or 
Insured Person after deducting a partial premium for the effective period of the Policy on 
a pro-rata basis.  

 

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

 2) The Policyholder or Insured Person may terminate this Policy by giving advance 
written notice to the Company. Such termination will become effective on the date on 
which the Company receives the notice or on the date specified in the notice, whichever  

 occurs later. The Company will refund the premium after deducting a partial premium for 
the effective period of the Policy on a pro-rata basis.  

10.4 If the Company has clear evidence that the Policyholder or Insured persons have acted 
dishonestly in order to obtain benefits from this insurance for themselves or for others, the Company has 
the right to cancel this Policy by giving a termination notice, whereupon coverage hereunder will cease 
immediately. In such case, the Company will refund the premium for that policy year after deducting any 
compensation that it has already paid out during that year. The Company is not responsible for any claims 
arising as a result of the aforementioned action.  
11. Beneficiary according to the Policy  

An Insured Person can designate his/her Beneficiary, who must be the Insured Person's legal heir 
or a person who openly lives as the husband or wife of the Insured Person, or is a blood relative of the 
Insured Person and under the support of the Insured Person, as specified in the Policy schedule or 
insurance certificate (if the Insured Person is a minor, the Beneficiary may only be his/her father, mother 
or legal guardian), unless otherwise agreed.  

Upon the Insured Person's death, the benefit under the insuring agreements and the Policy's terms 
and conditions will be paid to the Beneficiary named in the Policy. If no Beneficiary is named in the 
Policy, the benefit will go to the Insured Person's estate.  

In the event that the Insured Person named only one Beneficiary and that person dies before or at 
the same time as the Insured Person and the Insured Person has not notified the Company in writing of a 
change of Beneficiary, the benefit will go to the Insured Person's estate.  

Where the Insured Person named more than one person as a Beneficiary, and any of them dies 
before or at the same time as the Insured Person and the Insured Person has not notified the Company in 
writing of a change of Beneficiary or a change of the allocation of benefit among the remaining 
beneficiaries, the deceased Beneficiary's portion of the benefit will be shared equally among the remaining 
Beneficiaries.  
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12. Company's Right to Recover a Claim  
In the event that a claim is approved or the Authorized Company or its representative pays for the 

claim when the Company is not in fact liable according to the Policy, the Company or the Authorized  
Company or a representative of the Authorized Company, as the case may be, has the right to recover the 
amount paid under the claim from the Insured Person.  
13. Settlement of Dispute by Arbitration  

In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to 
claim and the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of arbitration, the Company 
shall comply and allow the case to be decided by an arbitrator according to the Arbitration Regulations of 
the Office of the Insurance Commission.  
14. Governing Law  

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Thai Law.  
15. Conditions Precedent  

The Company shall not be liable to pay for any claims under this Policy unless the Insured 
Person, the Beneficiary or the representative of either person, as the case may be, has correctly and fully 
complied with the insurance contract and the conditions of this Policy.  
16. Currency and Expenses incurred Overseas  

Premiums and claims payable under this Policy shall be paid in Thai Baht, using the applicable 
foreign exchange rate of the day identified in the claim documents.  

 

Section 3: General Exclusions 
This Policy does not cover injury, sickness, loss or damage, or any expenses, resulting from, in 

consequence of, or due to any of the following (unless the coverage is extended and an attachment is 
included for such extension):  
 1. Suicide, attempted suicide, self-inflicted injury, or attempted self-inflicted injury, whether the 
Insured Person performs the act himself/herself or allows it to be performed by another person, and 
whether insane or not; or being injured or killed by the Beneficiary, including accidents caused by 
consuming or injecting drugs or poisonous substances and overdoses.  
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 2. War, invasion, baleful act of foreign enemies, warlike operations (whether war is declared or 
not), civil war, uprisings, insurrection, riots, revolution, coup d'etat, proclamations of martial law, or any 
events which lead to the proclamation or maintenance of martial law.  
 3. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion 
of nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear fission/fusion, radioactive explosion, or explosion 
of a nuclear component or other hazardous material that could cause an explosion in a nuclear process.  
 4. Breach of any law, rule, prohibition, regulation, notification, or order of the government or 
governmental department of any country, or events which occur because of a forfeiture to, or a seizure or 
destruction of property by, customs officers or authorized government officers.  
 5. Any illegal or unlawful act, or indictable criminal offense, or during an arrest or escape 
therefrom, or while participating in a fight or inciting the fight.  
 6. The Insured Person does not take reasonable efforts to safeguard his/her property or to avoid 
injury or sickness, or mitigate the loss or damage which is the cause of the claim under this Policy.  
 7. While the Insured Person flies, or serves as officers on, any aircraft.  
 8. While the Insured Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a war or to suppress 
crime.  
 9. While the Insured Person is in the vicinity of a petroleum drilling platform or underground 
mine.  
 10. While the Insured Person is participating in any type of car or boat racing, horse racing, ski 
racing, including jet ski racing and skating, boxing, including wrestling, parachuting (except as a life-
saving measure), or boarding or alighting from hot air-balloons or sailplanes.  
 11. While the Insured Person is boarding or alighting from or traveling on an unregistered non-
commercial passenger aircraft.  
 12. While the Insured Person is riding or seated as a passenger on a motorcycle.  
 13. AIDS, venereal diseases, sexual transmitted diseases, psychological or nervous conditions, 
stress, and insanity.  
 14. If the Insured Person is traveling with the objective of receiving any type of medical 
treatment.  
 15. The Insured Person is not in a condition to travel and travels against the advice of a medical 
practitioner.  
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 16. The Insured Person's acts while he/she is under the influence of alcohol and unable to remain 
cognizant, and, at the time of accident, has a blood alcohol level of 150 milligrams or more.  
 17. The Insured Person's acts while he/she is under the influence of an addictive substance or drug 
and unable to remain cognizant.  
 18. Pre-existing Conditions  
 19. Pregnancy, childbirth, or abortion.  
 20. Services, treatment, and curing of congenital anomalies, and treatment of every type of 
inherited disease.  
 21. Services, treatment or surgery relating to injury or sickness that occurs as a result of taking 
advantage of the Policy.  
 

Section 4: Insuring Agreements 
During the effective period of this Policy, and subject to the rules, insuring agreements, general 

exclusions, general terms and conditions, and attachments of this Policy, and in consideration of the 
premium to be paid by the Policyholder or the Insured Person, the Company agrees to provide the 
following coverage only in respect of insuring agreements in which the sum insured is as specified in the 
Policy schedule or insurance certificate.  
 

Accident Benefits during Overseas Travel (TA 1) 
 

Additional Definitions 
Dismemberment refers to the cutting or tearing off of a hand or leg at or above the wrist or ankle 

joint and shall refer to the total loss of use of such body part, with a clear medical indication that such 
organ will not be able to function at anytime in the future.  

Loss of Sight refers to total, permanent blindness, with a clear medical indication that it is 
incurable.  

Loss of Hearing refers to permanent, irrecoverable loss of hearing.  
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 Loss of Speech refers to loss of the ability to pronounce three out of four categories of sounds 
which produce speech, i.e., sounds from the lips, oral cavity, tongue and palate, or a total permanent loss 
of the glottis or damage to the motor speech center which causes loss of speech.  

Permanent Disability means  
1. If the Insured Person is employed in a regular occupation or other occupation, permanent 

disability will prevent him or her from being able to perform any job in regular occupation and other 
occupation permanently, or  

2. If the Insured Person is not employed in a regular occupation or other occupation, permanent 
disability will prevent him or her from being able to perform 3 or more of the following daily activities by 
himself/herself without the help of another person or without the use of certain equipment:  

(1) Bathing refers to the ability to wash one's body in a bath or shower, or to otherwise clean 
one's body.  
(2) Dressing refers to the ability to put on and take off one's clothing and to replace old medical 
dressings.  
(3) Feeding refers to the ability to eat food that has been prepared in any form.  
(4) Continence refers to the ability to maintain control of one's bowel and bladder, with or 
without aiding tube, prosthetic device, or other form of support to perform associated personal 
hygiene.  
(5) Movement refers to the ability to move from one room to another on the same level and in the 
same location.  
(6) Motion refers to the ability to move oneself from a bed to a chair or other similar places. 

 
 Coverage  
This insurance covers injuries that occur during a trip overseas and results in:  

1. The death of the Insured Person within 180 days from the date of the accident, or the need for 
the Insured Person to be permanently hospitalized and the subsequent death of the Insured Person at any 
time as a consequence of the injury; or  
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2. The Insured Person suffering from permanent disability which persists for not less than 12 
consecutive months, commencing from the first date of becoming permanently disabled; or there is a clear 
medical indication that the Insured Person will become permanently disabled within 180 days from the 
date of the accident; or  

3. The Insured Person suffering dismemberment, loss of sight, loss of hearing, or loss of speech 
within 180 days from the date of the accident.  

In the event of any of the above-mentioned circumstances in 1, 2 or 3, the Company will pay 
compensation for the loss in accordance with the percentage of the sum insured stated in the schedule 
below.  

 

Benefits                                                               Percentage of the sum insured 

1) Death                               100 
2) Permanent Disability                          100 
3) Loss of both hands at or above the wrist joint or both feet at  
   or above the ankle joint , or Loss of Sight in both eyes     100  
4) Loss of one hand at or above the wrist joint and one foot at  
   or above the ankle joint          100  
5) Loss of one hand at or above the wrist joint and Loss of Sight in one eye        100 
6) Loss of one foot at or above the ankle joint and Loss of Sight in one eye   100 
7) Loss of Hearing and Loss of Speech       100 
8) Loss of Hearing in both ears          75 
9) Loss of one hand at or above the wrist joint        60 
10) Loss of one foot at or above the ankle joint        60 
11) Loss of Sight in one eye           60 
12) Loss of Hearing in one ear          15  
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In the event that the Insured Person suffers any loss or multiple losses for death, dismemberment, loss of 
sight, loss of hearing, loss of speech and/or permanent disability, regardless of whether such losses are a 
result of the same accident, the Company shall pay a single benefit amount, whichever is the highest 
according to the insuring agreement, until the maximum benefit specified for such loss or damage is 
reached. If the amount of compensation paid by the Company under such insuring agreement has not yet  
reached the full amount of the insured sum, the Company will continue to provide coverage until the end 
of the insured period in accordance with the balance of the insured sum.  

 
Submission of Documents and Evidence for a Claim  
1. In case of death  

The Policyholder, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must submit the 
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost:  

1.1 Claim form of the Company  
1.2 Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
1.3 Copy of the death certificate  
1.4 Copy of the autopsy report certified by the institute that issues the report  
1.5 Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
1.6 Copy of the Insured Person's ID card and house registration, which indicate that the Insured 
Person is deceased  
1.7 Copy of the Beneficiary's ID card and house registration  
1.8 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

2. In case of Permanent Disability, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, or Loss of Speech  
The Policyholder, Insured Person or their representative, as the case may be, must submit the 

following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost.  
 2.1 Claim form of the Company  
 2.2 Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
 2.3 Certified true copy of the Insured Person's ID card  
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 2.4 Copy of the medical report which confirms Permanent Disability, Dismemberment, Loss of  
Sight, Loss of Hearing, or Loss of Speech  
2.5 Photographs which confirm permanent disability (if any)  

 2.6 Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the  
 event took place  
 2.7 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).   

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 
of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  

Notwithstanding the General Exclusions, the insurance under this insuring agreement shall not 
cover injuries occurring from, or which are a result of, associated with, or due to the following causes:  

1. Infectious and parasitic diseases, except infections, tetanus or rabies contracted through a 
wound from the accident.  

2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious, or ideological 
agenda or to cause civil commotion.  

 

Medical Expenses Incurred Overseas (TA 2.1) 
 

Additional Definitions  
 

Thai Traditional Physician means a Thai traditional physician who is legally licensed to provide 
treatment using herbs, but shall not be the Insured Person, or the business partner, employer, employee or 
representative of the Insured Person or related in any way to the Insured Person.  

Chinese Traditional Physician means a Chinese traditional physician who is legally licensed to 
provide herbal treatments, acupuncture or bone setting services, but shall not be the Insured Person, or the 
business partner, employer, employee or representative of the Insured Person or related in any way to the 
Insured Person.  
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Coverage  

This insurance shall cover injuries and sickness which occur unexpectedly and suddenly during a 
trip overseas and cause the Insured Person to need medical treatment, whether as an Inpatient or 
Outpatient.  

The Company will pay compensation for the actual amount of necessary and reasonably expenses 
incurred from medical treatment provided in accordance with medical necessity and standards, provided 
such amount does not exceed the insured sum specified in the Policy schedule or insurance certificate.  

Expenses which are covered are as follows:  
1) Physician's fee  
2) Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the 

separation, preparation and analysis of blood or blood components, , laboratory tests and pathology fees, 
radiology diagnosis, other special diagnostic methods including physician's reading fee, expenses related 
to the use or provision of services, medical tools and equipment outside the operating room, medical 
consumables (medical supplies 1), operating room fees and equipment  

3) Ambulance fee in case of emergency, to transport the Insured Person to or from the hospital for 
a medical reason or necessity, with maximum coverage of 3,000 baht per time  

4) Costs for medicine to be taken at home as deemed necessary but not for more than 14 days  
5) Cost for an ICU room or standard single room, plus meals provided for the patient by the 

hospital and the daily nursing fee, for not more than 14 days  
6) Actual expenses incurred, but not exceeding 1,500 baht per injury, for the treatment of injuries 

that need to be cured by a Thai Traditional Physician or Chinese Traditional Physician in a hospital or 
clinic, except for the splitting or breaking of bones.  

In the event that the Insured Person is entitled to compensation for all or a portion of the expenses 
from another person or source, the Company will only pay the excess amount of the claimable amount.  
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Submission of Documents and Evidence for Claim  
The Policyholder, Insured Person or their representative, as the case may be, must submit the 

following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the medical report indicating the significant symptoms, diagnosis and treatment plan  
5. Original receipt listing the expenses or a summary of the bill and the receipt  
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
All receipts must be originals. The Company will return the receipts after confirming the amount 

to be paid to the Insured Person, so that he or she can claim the remainder from other insurers. If the 
Insured Person has been indemnified by government or other welfare or other insurance, the Insured 
Person is required to provide a copy of the receipt bearing confirmation of the amount paid by the 
government welfare or other agency in order to claim the remaining amount from the Company.  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 
of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  

 
Additional Exclusions  

Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any expenses arising from, 
or in consequence of, or relevant to the following conditions, events or occurrences:  

1. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 
checkups, requests to stay in hospital for treatment, other treatment costs unrelated to the injury or 
sickness.  

2. Artificial external organs, prosthesis, artificial devices, medical instruments, durable medical 
supplies, i.e., hearing aids, eye glasses, respirators, oxygen machines, vital signs monitors (pulse, blood 
pressure, body temperature), support aids (except skids), wheelchairs, speech devices, and all kinds of 
pacemakers.  

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

3. Dental expenses except for alleviation of injury due to an accident, but excluding teeth 
restoration, orthodontic treatment, crown therapy, scaling, fillings and dentures, or costs for dental 
treatment necessary to restore natural pronunciation after an accident.  

4. Beauty treatments, e.g., for acne, blemishes, freckles, dandruff, weight, hair transplants, 
remedies for bodily deficiencies, and cosmetic surgery, except in cases of necessity as a consequence of 
an accident to reconstruct or restore the function of a body part.  

5. Immunizations or vaccinations to prevent disease, except vaccinations to prevent rabies after 
being injured by an animal and vaccinations to prevent tetanus after suffering an injury.  

6. Expenses for hiring a special nurse.  
7. Treatments which are not considered modern medicine, including alternative medicine, i.e., 

acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure, and chiropractic therapy, unless specified in 
the insuring agreement.  

8. Strikes or work stoppages, riots, spiteful actions with a political, religious or ideological agenda 
or to cause civil commotion.  

 

Medical Expenses Incurred Thailand Benefit (TA 2.2) 
 

Additional definition 
 Thai Traditional Physician refers to Thai traditional physician duly legally licensed to provide 
treatment by Thai herbs. The Thai traditional physician shall not be an Insured Person, business partner, 
employer, employee or representative of the Insured Person nor related in any way to the Insured Person. 
 Chinese Traditional Physician refers to the registered herbalist, acupuncturist or bonesetter licensed 
under any applicable laws. Such Chinese Traditional Physician shall not be an Insured Person, business 
partner, employer, employee or representative of the Insured Person nor related in any way to the Insured 
Person. 
Coverage 
 This insurance covers treatment cost necessary to be paid to treat or follow up certain symptom in 
Thailand for injury or sickness sustained by the Insured Person during oversea under the limit of treatment 
period as follows:- 
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     1.  In case of the Insured Person has never attended medical treatment for such injury or sickness in 
oversea, the Insured Person must attend treatment in Thailand withi..3..days commencing from the date 
arriving Thailand and such continuous treatment shall not exceeding…21…days commencing from the 
first date attending treatment in Thailand. 
     2.  In case of the Insured Person has ever been treated since being overseas, the Insured Person shall 
have not exceeding..21..days commencing from the date arriving Thailand to attend continuous treatment 
in Thailand or within the period specified in selected plan depending on whichever is earlier. 
 The Company will pay compensation for the actual amount of necessary and reasonably expenses 
incurred from medical treatment provided in accordance with medical necessity and standards, provided 
such amount does not exceed the insured sum specified in the Policy schedule or insurance certificate. 
 Expenses which are covered are as follows: 

1) Physician’s fee 
2) Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the 

separation, preparation and analysis of blood or blood components,  laboratory tests and pathology fees, 
radiology diagnosis, other special diagnostic methods including physician’s reading fee, expenses related 
to the use or provision of services, medical tools and equipment outside the operating room, medical 
consumables (medical supplies 1), operating room fees and equipment 

3) Ambulance fee in case of emergency, to transport the Insured Person to or from the hospital for a 
medical reason or necessity, with maximum coverage of..5,000..baht per time. 

4) Costs for medicine to be taken at home as deemed necessary but not for more than..14..days. 
5) Cost for an ICU room or standard single room, plus meals provided for the patient by the hospital 

and the daily nursing fee, for not more than..30..days. 
6) Actual expenses incurred, but not exceeding..10,000..baht per injury, for the treatment of injuries 

that need to be cured by a Thai Traditional Physician or Chinese Traditional Physician in a hospital or 
clinic, except for the splitting or breaking of bones.  
 In the event that the Insured Person is entitled to compensation for all or a portion of the expenses 
from another person or source, the Company will only pay the excess amount of the claimable amount. . 
The Company will compensate only the expenses incurred in Thailand (if any). 
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Submission of Documents and Evidence for Claim 
The Policyholder, Insured Person or their representative, as the case may be, must submit the 

following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost: 

1. Claim form of the Company 
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person 
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card  
4. Copy of the medical report indicating the significant symptoms, diagnosis and treatment plan 
5. Original receipt listing the expenses or a summary of the bill and the receipt 
6.  Necessary documents or evidence as required by the Company (if any). 
 
All receipts must be originals. The Company will return the receipts after confirming the amount to be 

paid to the Insured Person, so that he or she can claim the remainder from other insurers. If the Insured 
Person has been indemnified by government or other welfare or other insurance, the Insured Person is 
required to provide a copy of the receipt bearing confirmation of the amount paid by the government 
welfare or other agency in order to claim the remaining amount from the Company. 

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of 
claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible. 

 
Additional Exclusions 

Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any expenses arising from, or 
in consequence of, or relevant to the following conditions, events or occurrences: 
 

1. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 
checkups, requests to stay in hospital for treatment, other treatment costs unrelated to the injury or 
sickness. 

2. Artificial external organs, prosthesis,  artificial devices, medical instruments, durable medical 
supplies, i.e., hearing aids, eye glasses, respirators, oxygen machines, vital signs monitors (pulse, blood 
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pressure, body temperature), support aids (except skids), wheelchairs, speech devices, and all kinds of 
pacemakers. 

3. Dental expenses except for alleviation of injury due to an accident, but excluding teeth 
restoration, orthodontic treatment, crown therapy, scaling, fillings and dentures, or costs for dental 
treatment necessary to restore natural pronunciation after an accident. 

4. Beauty treatments, e.g., for acne, blemishes, freckles, dandruff, weight, hair transplants, remedies 
for bodily deficiencies, and cosmetic surgery, except in cases of necessity as a consequence of an accident 
to reconstruct or restore the function of a body part. 

5. Immunizations or vaccinations to prevent disease, except vaccinations to prevent rabies after 
being injured by an animal and vaccinations to prevent tetanus after suffering an injury. 

6. Expenses for hiring a special nurse. 
7. Treatments which are not considered modern medicine, including alternative medicine, i.e., 

acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure, and chiropractic therapy, unless specified in 
the insuring agreement. 

8. Strikes or work stoppages, riots, spiteful actions with a political, religious or ideological agenda 
or to cause civil commotion.  
 

Daily Benefits for Inpatient Hospitalization at an Overseas Hospital (TA 3) 
 

Coverage  
This insurance covers sickness or injury that occurs unexpectedly and suddenly during a trip 

overseas and causes the Insured Person to be admitted as an Inpatient in an overseas hospital.  
The Company will pay daily compensation to the Insured Person for each completed day 

(consecutive 24-hour period) of confinement from the first day of confinement but not exceeding 5 days, 
according to the amount per day as stated in Policy schedule or insurance certificate per injury or sickness.  
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Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the 

following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost.  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the medical report indicating the significant symptoms, diagnosis and treatment plan  
5. Copy of the receipt listing the expenses  
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 

of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  

 
Additional Exclusions  

Notwithstanding the General Exclusions, the insurance under this insuring agreement does not 
cover overseas Inpatient hospitalization costs arising from, in consequence of, or related to the following 
conditions, events or occurrences:  

1. Treatments for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 
checkups, requests to stay in hospital for treatment, other treatment costs unrelated to an injury or 
sickness.  

2. Beauty treatments, e.g., for acne, blemishes, freckles, dandruff, weight, hair transplants, 
remedies for bodily deficiencies, cosmetic surgery, except in cases of necessity as a consequence of an 
accident to reconstruct or restore the function of a body part.  

3. Immunizations or vaccinations to prevent disease, except vaccinations to prevent rabies after 
being injured by an animal and vaccinations to prevent tetanus after suffering an injury.  

4. Treatments which are not considered modern medicine, including alternative medicine, i.e., 
acupuncture, natural therapy, massage treatment, acupressure, and chiropractic therapy.  

5. Strikes or work stoppages, riots, spiteful actions with a political, religious or ideological agenda 
or to cause civil commotion.  
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Emergency Medical Evacuation and Repatriation Benefits (TA 4.1) 
 

Coverage 
This insurance covers sickness or injury that occurs unexpectedly and suddenly during a trip 

overseas and results in the Insured Person needing to move to another location for medical treatment or to 
be returned to his or her Home Country, taking into account medical necessity and standards.  

The Authorized Company shall decide all matters relating to arrangements and procedures or the 
form of evacuation and destination, in order to evacuate the Insured Person using the most appropriate 
procedure, considering the level of severity of the Insured Person's symptoms. Such may include vehicle 
costs to transport the patient by air, boat or land, railroad, or any other appropriate means and will be 
determined solely on medical necessity. The Company will cover the expenses for the evacuation and/or 
travel arrangements, medical services and necessary medical fees resulting from the emergency medical 
evacuation, etc., by making a direct payment to the Authorized Company, but not exceeding the insured 
amount stated in the Policy schedule or insurance certificate.  

However, the Insured Person, his or her relatives, or other relevant persons must notify the 
Authorized Company without delay. If the Insured Person suffers injury or sickness in a rural area, the 
Insured Person should contact a local physician for first aid. After that, the Authorized Company will  
consider the procedure for moving the Insured Person and will coordinate with the physician regarding 
subsequent treatment.  

If the Insured Person or his/her companions cannot notify the Authorized Company, and the 
excessive and uncontrollable expenses incurred by them for obtaining emergency treatment at any place 
are justified, the Company will only reimburse the Insured Person for the expenses incurred for such 
services according to the amounts determined by the Authorized Company for such situation.  

The sum insured shall include additional expenses for traveling by air, land, or boat (economy 
class if possible) for one family member or the Insured Person's companion if such person cannot travel as 
initially planned and must return to Thailand due to the evacuation of the Insured Person.  
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Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the 

following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the medical report indicating the significant symptoms, diagnosis and treatment plan  
5. Copy of the receipt listing the expenses or a summary of the bill and the receipt  
6. Copy of the ticket of the family member or companion for traveling back to Thailand as 
initially planned (if any)  
7. Copy of the ticket of the family member or companion to return to Thailand (if any)  
8. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 

of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  

Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover expenses incurred due to 
or in consequence of:  

1. All services which other persons are liable to the Insured Person for according to the law and 
which are not the Insured Person's responsibility, or any expenses that are already included in the traveling 
costs which are the responsibility of the travel organizer or carrier company.  

2. Strikes or work stoppages, riots, spiteful actions with a political, religious or ideological agenda 
or to cause civil commotion.  
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Benefits for Repatriation of Mortal Remains (TA 4.2) 
 

Coverage  
This insurance covers sickness or injury that occurs unexpectedly and suddenly during a trip 

overseas and results in the death of the Insured Person within 30 days from the date on which the Insured 
Person first experienced such injury or sickness.  

The Authorized Company will arrange for repatriation of the mortal remains of the Insured 
Person, or arrange for a funeral according to local traditions of the place of death if requested by the 
Insured Person's family. The Company will pay the Authorized Company directly for the actual amount 
incurred but not exceeding the sum specified in the Policy schedule or insurance certificate.  

If the expenses for transporting the mortal remains or for arranging a local funeral have already 
been paid, the Company will reimburse the estate of the Insured Person for the actual amount incurred for 
all services and arrangements by the undertaker, including organization costs, coffin cost, preservation or 
bathing of the deceased's body, cremation, and other expenses of a similar nature.  

The sum insured includes additional expenses for traveling by air, land, or boat (economy class if 
possible) for one family member or the Insured Person's companion if such person cannot travel as 
initially planned and must return to his or her Home Country due to the repatriation of the Insured Person's 
mortal remains.  

The Beneficiary, relatives, or other relevant persons must notify the Authorized Company without 
delay, and the Authorized Company will then consider the best way to repatriate the Insured Person's 
mortal remains to his or her Home Country. 
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  

The Policyholder, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must submit the 
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event date at their 
own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Copy of the death certificate  
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4. Copy of the autopsy report certified by the institute issuing the report  
5. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
6. Copy of ID card and house registration indicating that the Insured Person is deceased  
7. Copy of the ticket of the family member or companion for traveling back to Thailand as 
initially planned (if any)  
8. Copy of the ticket of the family member or companion to return to Thailand (if any)  
9. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 

of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  

 
Additional Exclusions  

Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover expenses for repatriation 
of mortal remains due to or in consequence of:  

1. All services which other persons are liable to the Insured Person for according to the law and 
which are not the Insured Person's responsibility, or any expenses that are already included in the traveling 
costs which are the responsibility of the travel organizer or carrier company.  

2. Strikes or work stoppages, riots, spiteful actions with a political, religious or ideological agenda 
or to cause civil commotion. 
 

Return of Minor Child to Thailand (TA 4.3) 
 

Coverage  
This insurance covers the situation where the Insured Person suffers sickness or injury that occurs 

unexpectedly and suddenly during a trip overseas with the Insured Person's child and necessitates the 
return of the Insured Person to Thailand for emergency medical treatment or results in the death of the 
Insured Person.  
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The Authorized Company will procure a ticket for air, land, or boat travel (economy class if 
possible) for one family member of the Insured Person to travel to collect the Insured Person's child and 
bring him or her back to Thailand. The Company will pay the Authorized Company directly for the actual 
amount incurred but not exceeding the sum specified in the Policy schedule or insurance certificate.  

The Insured Person or the Beneficiary, relatives, or other relevant persons must notify the 
Authorized Company without delay, and the Authorized Company will then consider the best way of 
returning the minor child to Thailand.  

 
Claim and Submission of Documents and Evidence  

The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must 
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at 
their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the medical report indicating the significant symptoms, diagnosis and treatment plan  
5. Copy of the death certificate and autopsy report certified by the institute issuing the report  
6. Copy of the passport and ticket of the family member traveling to get the child  
7. Copy of the child's ID card or, if the child has no ID card, a copy of his or her birth certificate  
8. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 

of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  

 
Additional Exclusions  

Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover expenses for the return of 
a minor child to Thailand that are due to or in consequence of:  

1. All services which other persons must be liable to the Insured Person for according to the law 
and which are not the Insured Person's responsibility, or any expenses that are already included in the 
traveling costs which are the responsibility of the travel organizer or carrier company.  
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2. Strikes or work stoppages, riots, spiteful actions with a political, religious or ideological agenda 
or to cause civil commotion.  
 

Overseas Hospital Visitation and Accommodation Expenses (TA 4.4) 
 
Coverage  

This insurance covers cases where the Insured Person must be confined in a hospital overseas for 
more than 5 consecutive days as a result of sickness or injury that occurs unexpectedly and suddenly 
during a trip overseas and it is not suitable for medical reasons to move the Insured Person, and there are 
no family members of legal age (20 years old) staying with him/her.  

The Authorized Company will procure a ticket for air, land, or boat travel (economy class if 
possible) and accommodation as necessary and suitable for one family member of the Insured Person who 
is of legal age to visit and stay with the Insured Person until the Insured Person is able to return to 
Thailand. The Company will pay the Authorized Company directly for the expenses incurred, but not 
more than the sum specified in the Policy schedule or insurance certificate.  

The Insured Person, Beneficiary, relatives, or relevant persons must notify the Authorized 
Company without delay, and the Authorized Company will then consider the best way for the family 
member to travel to visit the Insured Person at the hospital overseas.  
Claim and Submission of Documents and Evidence  

The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the 
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the medical report indicating the significant symptoms, diagnosis and treatment plan  
5. A confirmation letter from the hospital where the Insured Person is receiving treatment that 
there are no family members looking after the Insured Person at the hospital  
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6. Copy of the passport and ticket of the family member traveling to visit the Insured Person at 
the hospital overseas (if any)  
7. A receipt of the actual accommodation expenses of the family member traveling to visit the 
Insured Person at the hospital overseas (if any)  
8. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 

of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  

 
Additional Exclusions  

Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover expenses for visiting the 
Insured Person at a hospital overseas that are due to or in consequence of:  

1. All services which other persons must be liable for the Insured Person according to the law 
which is not under the Insured Person's responsibility, or any expense which is already included in 
traveling expense which must be responsible by the travel organizer or carrier company.  

2. Strikes or work stoppages, riots, spiteful actions with a political, religious or ideological agenda 
or to cause civil commotion.  

 

Emergency Phone Charges Benefit (TA 4.5) 
 

Coverage  
This insurance covers cases where the Insured Person is unexpectedly and suddenly sick or 

injured during a trip overseas and it is necessary to make a phone call to contact the Company or the 
Authorized Company to request medical or travel assistance under the following coverage:  

1. Repatriation or emergency medical evacuation  
2. Expenses for returning mortal remains to the Home Country  
3. Repatriation of minor child  
4. Travel and accommodation expenses to visit the Insured Person at hospital overseas  
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5. Expenses for returning to Thailand to attend a funeral in case of the death of the Insured 
Persons' spouse, child, or parents  
or other assistance as agreed. The Company will reimburse the actual charges for phone calls, but 

not exceeding the sum specified in the Policy schedule or insurance certificate.  
 

Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must 

submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at 
their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Documents indicating the telephone expenses  
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 

of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 

Expenses for Returning to Thailand to Attend the Funeral of the Insured Person's 
Spouse, Child, or Parents (TA 4.6) 

 
Coverage  

This insurance covers cases where the Insured Person has to return to Thailand prior to schedule 
while on a trip overseas in order to attend a funeral due to the death of the Insured Person's spouse, child 
or parents who are living in Thailand and not traveling with the Insured Person.  

The Authorized Company will procure a ticket for air, land, or boat travel (economy class if 
possible) for the Insured Person to return to Thailand. The Company will cover the actual amount 
incurred, but not more than the sum specified in the Policy schedule or insurance certificate.  
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The Insured Person must notify the Authorized Company without delay, and the Authorized 
Company will then consider the best way for the Insured Person to return to Thailand.  

 
Claim and Submission of Documents and Evidence  

The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the 
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the Insured Person's ticket for traveling back to Thailand as initially planned  
5. Copy of the Insured Person's ticket for traveling back to Thailand  
6. Copy of the death certificate of the Insured Person's spouse, child, or parents  
7. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 

of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents 
and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 

Trip Cancellation Expenses (TA 5.1) 
 

Additional Definition  
Natural Disaster means any natural peril that results in loss of or damage to life and property, such as a 
bush fire, flood, storm, or earthquake.  
Coverage  
This insurance covers cases where the Insured Person's trip is canceled within 30 days prior to the 
departure date due to any of the following events:  

1. The Insured Person or his or her family member dies or suffers serious injury or sickness, 
which is confirmed as life-threatening by a medical practitioner  

2. Unexpected strike or riot that is beyond the control of the Insured Person  
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3. The permanent residence of the Insured Person is lost or damaged because of a Natural 
Disaster that occurs within 1 week before the departure date  

4. The Insured Person receives a summons to give testimony in court as a witness during the 
planned period of the trip, or is served a warrant by the court.  
The Company will reimburse the Insured Person for loss or damage in the event of trip cancellation 
occurring after this Policy becomes effective, but only for the amount that has been partly or wholly paid 
in advance as a deposit or reservation fee for the travel ticket or accommodation and such expenses cannot 
be claimed from the service provider, another insurance company, or from other sources, and provided the 
loss or damage is a consequence of trip cancellation prior to commencement of the journey and/or 
expenses which the Insured Person is liable for according to the law. This coverage shall come into effect 
only if the Insured Person obtained insurance before becoming aware of any incident that could cause 
such trip to be canceled. The Company will pay compensation not exceeding the insured sum as stated in 
the Policy schedule or insurance certificate.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must submit the 
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Evidence showing the amount paid in advance by the Insured Person  
5. Letter from the tour agency or airline indicating the amount required  
6. Copy of the death certificate (in case of death of the Insured Person or a family member)  
7. Medical certificate (if the trip is canceled due to severe injury or sickness of the Insured Person 
or a family member)  
8. Evidence of the reasons for cancellation of the trip  
9. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
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The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover trip cancellations due to:  

1. A family member's suffering from AIDs, venereal disease, or sexually transmitted disease.  
2. Non-compliance with the agreement by the person, agent, or travel agency from whom the 
Insured Person bought coverage or travel services.  
3. Spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to cause civil commotion.  

 
 

Trip Curtailment Expenses Benefit (TA 5.2) 
 

Additional Definition  
Natural Disaster means any natural peril that results in loss of or damage to life and property, such as a 
bush fire, flood, storm, or earthquake.  
 
Coverage  
This insurance covers the Insured Person's additional expenses already paid for, traveling and 
accommodation expenses during a trip overseas, and/or a fine or expense incurred in consequence of the 
Insured Person's return to Thailand ahead of schedule due to:  

1. The Insured Person or a family member suffering death or serious injury or sickness, where 
such injury or sickness is confirmed as life-threatening by a Medical Practitioner and therefore 
causes a trip to be interrupted, and results in the Insured Person having to return from overseas 
directly to Thailand.  
2. Natural Disaster which prevents the Insured Person from continuing with his/her scheduled 
trip.  
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3. Unexpected strike, riot, civil commotion that unexpectedly happens and is beyond the control 
of the Insured Person.  
4. Quarantine, as suggested by a physician.  

The Company will compensate the actual expense incurred, up to the amount of the sum insured as 
specified in the Policy schedule or this insurance certificate, for expenses paid in advance for travelling 
via airplane, land, or boat (economy class if possible), unused accommodations, a fine, or expense 
incurred due to the Insured Person's return to Thailand ahead of schedule, or loss of frequent flier or air 
travel points that the Insured Person used to purchase an airline ticket if he/she must cancel such ticket, 
and shall include any expense incurred from an extension of travel time due to quarantine as suggested by 
a physician and that the Insured Person cannot claim from the service provider, other insurance or other 
sources.  
This coverage shall come into effect only when the Insured Person has become insured before being aware 
of any incident causing such trip curtailment.  
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must submit the 
following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own 
cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Evidence showing the amount paid in advance by the Insured Person  
5. Letter from the tour agency or airline indicating the amount required  
6. Copy of latest purchased air ticket with receipt  
7. Copy of the death certificate (in case of death of the Insured Person or a family member)  
8. Medical certificate (if the trip curtailment is due to severe injury or sickness of the Insured 
Person or a family member) indicating significant symptoms, diagnosis results, and treatment  
9. Evidence showing the causes of trip curtailment  
10. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
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The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover trip curtailments due to:  

1. A family members' suffering from AIDs, venereal disease, or sexually transmitted disease.  
2. Non-compliance with the agreement by the person, agent, or travel agency from whom the 
Insured Person bought coverage or traveling services.  
3. Other causes known by the Insured Person prior to this insurance.  
4. Spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to cause civil commotion.  
 

 

Flight Delay Benefit (TA 5.3) 
 
Coverage  
This insurance covers flight delays incurred after the Insured Person departs Thailand and while the 
Insured Person is travelling overseas.  
If travelling via airplane, and if the flight schedule as planned must be delayed for at least 6 consecutive 
hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to adverse weather, 
mechanical breakdown of the aircraft, strike or work stoppage or protest by the airline or airport 
employees, the Company will compensate the Insured Person for each 6 hour delay, but not exceeding the 
insured amount stated in the Policy schedule and insurance certificate.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
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3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, 
identifying the causes and duration of the flight delay  
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover cases due to or in consequence of 
strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to 
cause civil commotion.  

 
Hijacking Benefit (TA 5.4) 

 
Additional Definition  
Hijack refers to any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence, and 
with wrongful intent, of any group of persons.  
 
Coverage  
This insurance covers cases where the Insured Person becomes a hostage of a Hijack while traveling on a 
plane overseas, and such Hijack lasts for a period of at least 24 consecutive hours.  
The Company will compensate the Insured Person for each 24 continuous hour of being a hostage, but not 
exceeding the insured amount stated in the Policy schedule and insurance certificate.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
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2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, 
identifying the causes and period of the hijacking  
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover cases due to or in consequence of 
strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to 
cause civil commotion.  

Overbooked Flight Benefit (TA 5.6) 
 

Coverage  
This insurance covers a case where the Insured Person misses a scheduled flight due to an error of the 
booking system of the airline while the Insured Person is traveling overseas, and no alternative flight or 
public transportation is made available to the Insured Person within at least 6 consecutive hours from the 
scheduled departure time of such flight.  
The Company will compensate the Insured Person for actual expenses incurred in respect of hotel 
accommodations, meals or refreshment which the Insured Person cannot claim from the service provider, 
other insurance or other source, but not exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or 
insurance certificate, until the carrier has re-organized travel to the destination detailed in the Insured 
Person's itinerary.  
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
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2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Accommodation, food, or beverage receipt of the Insured Person  
5. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, 
identifying causes and duration of missing the flight  
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover a case due to or in consequence of 
strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to 
cause civil commotion.  

Flight Diversion Benefit (TA 5.7) 
 

Coverage  
This insurance covers a traveling delay via airplane due to adverse weather conditions while traveling 
overseas that causes the aircraft on which the Insured Person is traveling to be diverted to another 
destination, and subsequently to its original destination specified in the itinerary supplied to the Insured 
Person.  
The Company will compensate the Insured Person for each 6 consecutive hour period which the Insured 
Person cannot claim from the service provider, other insurance or other source, but not exceeding the 
insured amount stated in the Policy schedule or insurance certificate.  
The diversion delay shall be calculated from the scheduled arrival at the original destination to the actual 
arrival at the original destination subsequent to the diversion. 
  
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  
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1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, 
identifying causes and duration of the delay due to flight diversion  
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right 
of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the 
documents and evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as 
possible.  

 
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover a case incurred due to or in 
consequence of strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 
agenda or to cause civil commotion.  
 

Missed Connecting Flight Benefit (TA 5.8) 
 

Coverage  
This insurance covers a missed connecting flight in which the scheduled flight has been confirmed while 
the Insured Person is at the transfer point overseas due to a delay of the flight heading to such transfer 
point if there are no other flights or transportation via other means made available to the Insured Person 
within at least 6 hours after the actual arrival time of his/her incoming flight at the scheduled transfer 
point.  
The Company will compensate the Insured Person for each 6 consecutive hour of delay which the Insured 
Person cannot claim from the service provider, other insurance or other source, but not exceeding the 
insured amount stated in the Policy schedule or insurance certificate. The compensation will be paid for 
any of the events only for departures from Thailand.  
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Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, 
identifying the causes and duration of missing the connecting flight  
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover a missed connecting flight due to 
or in consequence of:  

1. The Insured Person misses the initial point of departure for any reason.  
2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 
agenda or to cause civil commotion or protest occurred or announced before the effective date of 
the Policy or the date of the ticket or date of confirmation of journey, whichever is earlier.  

 

Baggage Delay Benefit (TA 5.9) 
 

Coverage  
This insurance covers the check-in baggage accompanying the Insured Person after it has been delayed 
due to the fault of the airline for more than 6 hours after the Insured Person's arrival at the airport of the 
schedule destination abroad.  
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The Company will compensate the Insured Person for actual expenses incurred by him/her in buying 
clothes on a necessary and urgent basis, for each 6 consecutive hour during the period of delay, but not 
exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or insurance certificate.  
The Insured Person will not be compensated for the Baggage Delay Benefit and Loss of Baggage and 
Personal Effects Benefit (if any) as a result of the same event giving rise to a claim.  
The Company shall subrogate the Insured Person's rights having over any person or organization only for 
the amount compensated by the Company. The Insured Person must cooperate with the Company 
regarding handing over documents, as well as taking procedures necessary to protect such rights, and the 
Insured Person must not take any action which could damage the Company, and not, after such loss or 
damage, take legal proceedings against a person causing such loss or damage.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Receipt for purchase of clothes and necessary appliances of the Insured Person  
5. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or airport, 
identifying the causes and duration of the delay of baggage  
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover:  

1. Baggage delay while in Thailand or after the Insured Person ends his/her travel according to 
his/her travel itinerary.  
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2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 
agenda or to cause civil commotion.  

 

Loss or Damage of Baggage and Personal Effects Benefit (TA 6.1) 
 

Additional Definitions  
Baggage and Personal Effects refers to the Insured Person's Baggage and Personal Effects (except the 
effects indicated in the Additional Exclusions) which are the Insured Person's belongings that are carried 
with the Insured Person while traveling.  
Theft refers to dishonestly taking another's property or property to which others have ownership.  
Robbery refers to theft by doing an act of violence or threatening to do any act of violence immediately in 
order to facilitate the theft or taking away of property, or to obtain delivery of the property, take hold of 
the property, conceal the commission of such offense, or to escape from arrest.  
Gang-Robbery refers to robbery committed by three or more persons.  
Pair or Set refers to properties which are either identical to each other or are accessories of each other or 
have to be used together.  
 
Coverage  
This insurance covers the loss or damage of the Insured Person's baggage and/or personal effects while 
traveling overseas as a result of:  

1. Error in delivering the baggage by the common carrier or hotel staff; or  
2. Robbery or Gang-Robbery or any action involving violence, or threatening the Insured Person 
by taking the Baggage and/or Personal Effects. The Insured Person must report such loss or 
damage to the local police within 24 hours from the time of the incident.  

The Company will compensate per single item or Pair or Set that the Insured Person cannot claim from the 
service provider, other insurance or other sources for the actual loss or damage, but not exceeding the 
insured amount stated in the Policy schedule or insurance certificate less excess (if any).  
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The Company will not compensate for a change in or replacement of property or components which are 
part of a Pair or Set which is not loss or damaged, when the loss or damage is partial or at a part that can 
be separately identified.  
Any Insured Person shall not be compensated for both the Baggage Delay Benefit and the Loss of 
Baggage and Personal Effects Benefit (if any) as a result of the same event giving rise to a claim.  
Indemnity  
The Company may compensate the Insured Person by way of any of the following:  

1. The amount payable in respect of any one item based on the actual value of the item at the time 
of loss or damage;  
2. Repairing the property to its original condition or according to the actual damage; or  
3. Replacing it with similar property.  
 

Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
5. Price quotation and photograph (if any)  
6. Details of lost or damaged items and the amount of loss or damage of such items at the time of 
loss or damage, as thoroughly as possible  
7. Letter confirming the loss or damage, issued by the carrier company or hotel (if any)  
8. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
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Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any loss or damage of Baggage 
and Personal Effects caused by or resulting from the following:  

1. Animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, automobiles, any other 
conveyances, snow skis, household effects, works of art or antiques, valuables, precious ornaments, 
souvenirs, goods or samples of goods, musical instruments, contact lenses, wheelchairs for disabled, 
dental bridges, false teeth, prostheses, fruits, perishable items, consumer goods, inventions, paintings, 
share certificates, other documents, title deeds, contracts, bonds, all kinds of securities, ID cards and 
driving licenses, credit cards, computers (including accessories and programs), data recorded on tapes, 
diskette programs, data cards or others of the same nature, all kinds of portable electronic devices such as 
notebooks, cameras, mobile phones, cash, traveler's checks, travel documents, travel tickets, equipment 
for rent or to be rented.  
Household effects mean articles for household use that is not usually carried while traveling, e.g., clothes 
unnecessary for traveling, kitchenware, household facilities, etc.  
Valuables mean articles of gold, silver or other precious metal, furs, gems, diamonds or precious stones.  
Precious ornaments mean articles, e.g., rings, bracelets, necklaces, bangles, earrings, pendants, and 
watches.  
Souvenirs mean articles that are a symbol or a reminder of event, place, or other things distributed or 
given as reminders.  
Cash means bank notes or coins which can be paid with under the law.  
Traveler's checks mean checks for traveling to be payable in foreign currencies, including bills of 
exchange.  
Travel documents mean passports, visas, or travel tickets.  
Travel tickets mean tickets for payment of transportation fee to land, sea, or air service providers 
operating under a valid license by law.  
Notebook computers mean handbag computers, including components or equipment which is standard 
equipment of a computer notebook. Handheld computers or other carrying devices are not included.  

2. Loss or damage of baggage sent in advance or souvenirs and/or objects sent via post parcel or 
shipped separately from the Insured Person.  
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3. Loss, damage or destruction caused by depreciation of the Baggage and/or Personal Effects, 
degradation, wear by insects or animals or due to repair, cleaning, modification or change by the Insured 
Person.  

4. Loss or damage to the Insured Person's Baggage or Personal Effects which are left unattended 
in any vehicle or public place or as a result of the Insured Person's failure to take care and precautions for 
the safeguard and security of such property.  

5. Loss with unknown cause.  
6. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 

agenda or to cause civil commotion.  
 
 

Loss or Damage of Personal Cash and Traveler's Checks Benefit 
(TA 6.2) 

 
Additional Definitions  
Cash refers to bank notes or coins which can be paid with under the law.  
Traveler's Checks refers to checks for traveling payable in foreign currencies, including bills of exchange 
and drafts.  
Theft refers to dishonestly taking another's property or property to which others have ownership.  
Robbery refers to theft by doing an act of violence or threatening to do any act of violence immediately in 
order to facilitate the theft or taking away of property or to obtain delivery of the property, take hold of the 
property, conceal the commission of such offense, or to escape from arrest.  
Gang-Robbery refers to robbery committed by three or more persons.  
 
Coverage  
This insurance covers the loss of Cash or Traveler's Checks of the Insured Person caused by Robbery or 
Gang-Robbery or any action involving violence or threatening by other person against the Insured Person 
during a trip overseas.  
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The Company will compensate the Insured Person up to the insured amount stated in the Policy schedule 
or this insurance certificate, less excess (if any), provided that the Insured Person cannot claim from a 
responsible person or other insurance or other sources.  
The Insured Person must report such loss to the police having jurisdiction over the place of loss within 24 
hours from the time of incident.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any loss of Cash or Traveler's 
Checks caused by or resulting from the following:  

1. Loss or damage caused by deterioration of the Cash or Traveler's Checks, degradation, wear by 
insects or animals, or due to repair, cleaning, modification or amendment processes by the 
Insured Person.  
2. Loss or damage to the Cash or Traveler's Checks which are left unattended in any vehicle or 
public place or as a result of the Insured Person's failure to take care and precautions for the 
safeguard and security of such property.  
3. Loss of Traveler's Checks with no immediate report of such loss to the bank or agent issuing 
such checks.  
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4. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 
agenda or to cause civil commotion.  

 

Loss of Travel Document Benefit (TA 6.3) 
 

Additional Definitions  
Travel Documents refers to passports, visas or travel tickets.  
Theft refers to dishonestly taking another's property or property to which others have ownership.  
Robbery refers to theft by doing an act of violence or threatening to do any act of violence immediately in 
order to facilitate the theft or taking away of property or to obtain delivery of the property, take hold of the 
property, conceal the commission of such offense, or to escape from arrest.  
Gang-Robbery refers to robbery committed by three or more persons.  
 
Coverage  
This insurance covers the loss of the Insured Person's Travel Documents caused by Robbery or Gang-
Robbery or any action involving violence or threatening by other persons against the Insured Person 
during a Trip overseas, resulting in being unable to use such documents.  
The Company will compensate the Insured Person up to the insured amount stated in the Policy schedule 
or this insurance certificate, less excess (if any), provided that the Insured Person cannot claim from a 
responsible person or other insurance or other sources.  
The Insured Person must report the incident to the police having jurisdiction at the place of loss within 24 
hours from the time of incident.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
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4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
5. Receipt of expenses paid for making new Travel Documents  
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any loss caused by or resulting 
from the following:  

1. Loss or damage caused by deterioration of the Travel Documents, degradation, wear by insects 
or animals, or due to repair, cleaning, modification or amendment processes by the Insured Person.  

2. Loss or damage to Travel Documents which are left unattended in any vehicle or public place 
or as a result of the Insured Person's failure to take care and precautions for the safeguard and security of 
such property.  

3. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 
agenda or to cause civil commotion.  
 

Third Party Liability Benefit (TA 7) 
 

Additional Definitions  
Third Party refers to any person other than the Insured Person's relatives or family members, any person 
who is staying with the Insured Person, the Insured Person's employee during the course of employment, 
person who is traveling with the Insured Person, or the Insured Person's partner.  
Property Damage refers to any physical damage to, destruction of, or loss of use of, tangible property.  
 
Coverage  
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The Company will indemnify the Third Party on behalf of the Insured Person for the amount the Insured 
Person is to be legally liable for as the result of an accident during the trip, for the actual amount of loss or 
damage but not exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or insurance certificate for any 
result of loss or damage as follows:  

1. Death or injury to the Third Party.  
2. Any Property Damage of the Third Party.  

The Insured Person must pass it to the Company immediately after receipt of the court's notice, order, or 
enforcement (if any), and shall not act in a way to agree to compensate or admit the liability with the Third 
Party or any act which will cause a lawsuit or legal proceedings without written consent from the 
Company.  
The Company has the right to defend or take any actions to defend on behalf of the Insured Person, at the 
Company's expense, for compensation, or against any claim or sue in court.  
If, at the time of the incident of claim, there is other insurance covering the same liability, the Company 
will be responsible for damages, legal proceeding costs, and other expenses in an amount not over the 
amount according to a ratio that the Company must pay for such liability.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
5. Medical certificate and medical treatment receipt (in the case of causing accidents for others)  
6. Receipt of fixing or receipt and confirmation letter from a shop if it is necessary to buy a new 
item due to the damage of such item  
7. Subpoena, court's order or decree (if any)  
8. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/


  

 

 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 
 

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 

 

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

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any claim arising from or in 
consequence of the following:  

1. Death, injury, loss or damage against the properties of the Insured Person's relative or 
employee.  
2. Loss or damage against property owned by the Insured Person or legally supervised or taken 
care of by the Insured Person.  
3. Loss or damage relating to any liability assumed under contract.  
4. Loss or damage relating to the willful, malicious or unlawful act or omission on the part of the 
Insured Person.  
5. Ownership, possession or use of any vehicles, aircraft, watercraft, weapons or firearms, or 
negligent supervision and vicarious liability for the acts of a minor in connection with the above.  
6. Act of animals under supervision of the Insured Person.  
7. Past or present business, trade or professional activities, including the rendering of or failure to 
render business, trade or professional activities.  
8. Any criminal proceedings, whether actually convicted or not.  
9. Possession or use of any controlled substances/drugs, unless prescribed by a licensed Medical 
Practitioner.  
10. Sexual assault, physical punishment or physical or mental torture.  
11. Pollution, which includes an alleged claim of potential introduction of substances that makes 
the environment polluted or harmful, provided that the Company shall have no duty to defend any 
suit in connection with such pollution if the judgment is passed by a court of first instance outside 
the jurisdiction of Thailand.  
12. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 
agenda or to cause civil commotion.  
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Credit Card Indemnity Benefit (TA 8) 
 

Additional Definition  
Credit Card means a credit card, a debit card or ATM of the Insured Person including a supplementary 
card.  
Coverage  
This insurance covers financial loss directly resulting from the loss or theft of a credit card during a trip 
overseas.  
The Company shall compensate the Insured Person according to the actual amount of damage up to the 
insured sum stated in the Policy schedule or insurance certificate, provided that the Insured Person cannot 
claim from the service provider, other insurances or other sources.  
However, the Insured Person must report the loss or damage to the credit card company within 6 hours 
after the incident, as well as report to a police officer who has authority in the locality where the event 
took place within 24 hours after the time of the incident.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
5. List of credit card expenses of the Insured Person  
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
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Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover cases where:  

1. A credit card is stolen by family members of the Insured Person.  
2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious or ideological 
agenda or to cause civil commotion.  

 
 

Home Guard Benefit (TA 9) 
 

Additional Definitions 
Home Property refers to furniture, decorations, fixtures, house utensils, musical instruments, stereos, 
kitchen utensils, clothes, and other property not identified in the exclusions for the ease of living of the 
Insured Person or others normally living with the Insured Person.  
Pair or Set means properties which are either identical to each other or are accessories of each other or 
have to be used together.  
House refers to a place identified by the Insured Person in the Policy schedule or insurance certificate as 
the place he/she regularly lives.  
Theft refers to dishonestly taking another's property or property to which others have ownership.  
Burglary refers to theft by any person who has entered or come out of the House by actual force and 
violence resulting in visible marks of damage upon the House made by tools, explosives, electricity, 
chemical, robbery or gang-robbery, including loss or damage arising from any attempted threat.  
Robbery refers to theft by doing an act of violence or threatening to do any act of violence immediately in 
order to facilitate the theft or taking away of property or to obtain delivery of the property, take hold of the 
property, conceal the commission of such offense, or escape from arrest.  
Gang-Robbery refers to robbery committed by three or more persons.  
Coverage  
During the time the Insured Person is traveling overseas, this insurance will cover loss of or damage to the 
Home Property from the following:  

1. Fire.  
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2. Lightning (Including loss or damage to electrical appliances and equipment caused by short 
circuit arising from lightning).  

3. Explosion.  
4. Aircraft and/or parts dropped from aircraft, including self-propelled rockets and spacecraft, 

except weaponry rockets. However, damage caused by a sonic boom or pressure wave arisen from the 
aircraft under normal conditions shall be excluded.  

5. Scrape and/or crash by a vehicle or beast of burden such as elephant, horse, cow, buffalo etc. 
causing damage to Home Property, and also includes a scrape or crash and/or falling upon by tree, or 
cargo or property carried by a vehicle or beast of burden, but excluding aircraft. However, the Company 
will not be liable for damage to the Home Property caused by the scrape and/ or crash or falling upon by 
the tree, vehicle, or beast of burden belonging to the Insured Person, family members living with the 
Insured Person, or any person employed or requested by the Insured Person.  

6. Water Damage (excluded flooding) arising from the accidental discharge, leakage or overflow 
of water or steam from water pipes, water tanks, heating systems, cooling systems, air-conditioning 
systems, water pumps, and rain-water entering into the building through the damaged roofs, windows, 
doors, window- or door-frames, ventilating channels, skylights, water pipes or gutters, excluding  

6.1 damage caused by overflowing water, flood from the outside of the House or seepage of water 
through walls, foundation and basement;  

6.2 clearance of drainage, breakage or leakage from underground waterwork systems or hydrants 
which are the main pipes outside the House or from the automatic sprinkler system.  

7. Theft by any person, not specifically excluded in the Additional Exclusions, who has entered or 
come out of the House by actual force and violence resulting in visible marks of damage upon the House 
made by tools, explosives, electricity, chemical, or Robbery or Gang-Robbery, including loss or damage 
arising from any attempted threat.  

8. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious, or ideological 
agenda or to cause civil commotion, or any necessary steps taken to control, prevent or suppress the 
consequences thereof.  

9. Breakage or collapse of television or radio transmission line.  
The Company will compensate the Insured Person, up to the insured amount stated in the Policy schedule 
or this insurance certificate, less excess (if any).  
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Additional Terms and Conditions  
1. Indemnity  
The Company may compensate by way of any of the following:  

1. The amount payable in respect of any one item based on the actual value of the item at the time 
of loss or damage; or  
2. Repairing the property according to the actual loss or damage; or  
3. Replacing it with similar property.  

2. Replacement of damaged property  
The Company may, at its option, rebuild or replace the damaged property, whether partially or totally, 
instead of paying the amount of the loss or damage, or may join with any other insurance company in 
doing so.  
However, the Company shall not be bound to repair exactly or completely, but only as circumstances 
permit and in a reasonably sufficient manner, and in no case shall the Company be bound to expend more 
in repair than it would have cost to repair such property as it was at the time of the occurrence of such loss 
or damage, or more than the sum insured thereon.  
If the Company is unable to rebuild or repair the property hereby insured due to any municipal bylaws or 
other regulations regarding the alignment of streets, the construction of buildings, or others, the Company 
shall only be liable to pay as sufficient and necessary to rebuild or repair such property to its former 
condition if possible under the laws and without deduction of depreciation.  
3. The Company's right over the salvages  
If any damage happens to the insured property, the Insured Person is responsible for looking after the 
insured property and must not abandon the insured property, and the Company may:  

3.1 require the delivery to it of any damaged insured property;  
3.2 keep possession of any such property and examine, sort, arrange, remove or otherwise deal 
with the same;  
3.3 sell any such property or destroy the same for the account of concerned person.  

The Company may exercise the rights under this condition as appropriate from the occurrence of the 
damage until a claim against such damage is finally agreed on, or until notice in writing is given by the 
Insured Person that he/she disclaims the right under the Policy.  
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The Company's exercise of rights as mentioned above shall not incur further liability for the Company or 
diminish the Company's rights to rely upon any of the conditions of the Policy in response to any claim.  
 
Claim and Submission of Documents and Evidence  
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must submit the following 
documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the event at their own cost:  

1. Claim form of the Company  
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person  
3. Certified true copy of the Insured Person's ID card  
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality where the 
event took place  
5. Price quotation and photograph  
6. Details of lost or damaged items and the amount of loss or damage of such items at the time of 
loss or damage, as thoroughly as possible  
7. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).  

The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect the right of claim 
if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the submission of the documents and 
evidence and that such documents and evidence were submitted as soon as possible.  
 
Additional Exclusions  
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover property or loss or damage that 
occurs due to or as a result of following causes:  
1. Unless otherwise expressly stated in the Policy, the following property:  

1.1 Silver bullions or silver ornaments, gold bullions or gold ornaments, or precious stones, 
previous ornaments.  
1.2 Any antique or work of art with overall value exceeding Baht 10,000.  
1.3 Manuscripts or copies, inventions, plans, layouts, drawings, designs, patterns, models or 
molds.  
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1.4 Debt collaterals, all type of securities, important documents of any kind, postage, duty, 
stamps, money, bank notes, checks or business documents, share certificates, other documents, title deed, 
contracts, bonds.  

1.5 Explosives.  
1.6 Electrical appliances and equipment, circuit boards, electronic equipment, electric wires, 

bulbs of which damage is arising from or due to over-running, excessive pressure, short circuiting, 
sparking, burning from electric wiring itself, leakage of electrical current, including deterioration due to 
natural aging or use, specifically for an appliance that is damaged from such causes.  

1.7 All kinds of vehicles, whether land, waterborne or airborne.  
1.8 Trees and decorations of gardens and lawns.  

2. Loss or damage or destruction caused by depreciation of property, degradation, wear by insects or 
animals or due to repair, cleaning, modification or amendment processes by the Insured Person.  
3. The destruction of property by the order of any public authority.  
 

Section 5: Attachments 
If the terms in the following attachments contradict the terms in the Policy, the 

terms in the attachments shall prevail. 
Other conditions in the insuring agreement and exclusions in the Policy remain in full force and effect. 
 

Automatic Extension of Travel Period 
 
Additional Definitions 
Unexpected Event means adverse weather, natural disaster, mechanical breakdown of the aircraft, change 
in size of aircraft, Insured Person being rejected from being on board due to the flight being full, or 
sickness or injury of the Insured Person. 
Natural Disaster means any natural peril that results in loss of or damage to life and property, such as a 
brush fire, flood, storm, or earthquake. 
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Coverage 
While the Policy is effective under the policy coverage terms and conditions, if the return route of the 
Insured Person must be delayed due to an Unexpected Event beyond the Insured Person's control, the 
Company shall extend the insured period as necessary until the trip ends at no additional cost. However, 
this shall not exceed 7 days. 

TRADE SANCTION 
This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any claims arising 
directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by 
any of the following countries: 

1. Iran 
2. Syria 
3. Cuba 
4. North Korea 
5. North Sudan 
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