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เอกสารสรุปสาระส าคญั 
กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองการเดนิทางในประเทศส่วนบุคคล 

(ขายผ่านช่องทางอเิลกทรอนกิส์ (Online)) 
ค าจ ากดัความทัว่ไป 
บริษัท หมายถึง บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั  (มหาชน) 
ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผล

ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ

และโดยอิสระจากสาเหตุอ่ืน 
การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการความผิดปกติการป่วยไขห้รือการติดโรคท่ีเกิดข้ึนกับผูไ้ด้รับความ

คุม้ครอง 
ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ด้รับความคุ้มครองจะต้องรับผิดชอบเองต่อ

อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 
ผู้ขนส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์รถไฟเรือเดินสมุทรเรือเฟอร์ร่ีรถขนส่งผูโ้ดยสารรถ

โดยสารปรับอากาศประเภทรถโคช้ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยสารในการ
เดินทาง 

 
เงือ่นไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
ระยะเวลาเดนิทางและระยะเวลาคุ้มครอง 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองซ่ึงเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาการเดินทาง ทั้งน้ีจะจ ากดัระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังไม่เกิน 30 วนัติดต่อกนั กรณีมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย  ์การจ้ี
เคร่ืองบิน การล่าชา้หรือขดัขอ้งของเคร่ืองบินท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองใชโ้ดยสาร ซ่ึงท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่สามารถเดินทาง
กลบัไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยั กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะขยายความคุม้ครองออกไปจนกระทัง่ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเดินทางกลบัสู่จุดหมายปลายทางตามความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั 
ระยะเวลาเดนิทางแต่ละคร้ังของผู้ได้รับความคุ้มครองซ่ึงเร่ิมต้นและส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภัย 
 1 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ One Way ตามท่ีระบุอยูใ่นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือหนงัสือรับรองการ
ประกนัภยั ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน หรือสถานีขนส่ง หรือท่าเรือ (แลว้แต่
กรณี) และดาเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบินหรือสถานีขนส่ง 
หรือท่าเรือ จุดหมายปลายทาง(แลว้แต่กรณี) 
 2. ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ Round Trip ตามท่ีระบุอยูใ่นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือหนงัสือรับรองการ
ประกนัภยั ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน หรือสถานีขนส่ง หรือท่าเรือ (แลว้แต่
กรณี) และดาเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบินหรือสถานีขนส่ง 
หรือท่าเรือ จุดหมายปลายทาง (แลว้แต่กรณี) ในเท่ียวขากลบัของการเดินทาง 
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การเปลีย่นแปลงยานพาหนะในการเดนิทาง 

ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนยานพาหนะในการเดินทางในส่วนหน่ึงของการเดินทางท่ีคุม้ครองเน่ืองจาก
สาเหตุท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
เสมือนกบัไม่ไดเ้ปล่ียนยานพาหนะ 
การแจ้งและการเรียกร้อง 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
ถึงการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุ
จ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีการเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผู ้
ไดรั้บความคุม้ครอง โดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีก าหนดไว ้อาจขยายออกไปอีกได ้ตามความจ าเป็น
แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยัขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีตอ้งจ่ายทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสองแลว้แต่กรณี 
 
หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความรับผดิส่วนแรกทีผู้่ได้รับความคุ้มครองต้องรับผดิเองตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้าม)ี 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆอนัเกดิจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้

2.1 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ 
การกบฏ การก่อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

2.2 อาวุธนิวเคลยีร์ การแผ่รังสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อันเนื่องจากการเผา
ไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ ซ่ึงด าเนินการตดิต่อกนัไปโดยตวัของมนัเอง 
3. การก่อการร้าย (ไม่ใช้กบัข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การจีเ้คร่ืองบิน) 
4. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึน้ หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 
และมไิด้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
5. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
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6. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถู่กจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 
7. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิารในสงครามหรือปราบปราม 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหต ุ
2. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุ
3. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง 
4. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายการลดจ านวนวนัการเดินทาง 
5. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของการเดินทาง 
6. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีอยูภ่ายในกระเป๋า

เดินทาง 
7. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 
8. ขอ้ตกลงผลประโยชนค์วามรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
9. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยทางการแพทยฉุ์กเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลบัภูมิล าเนา 
10. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัสู่ภูมิล าเนา 

 
 
 

หมายเหตุ   1. เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันั้น ผูเ้อาประกนัภยัควร
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยั และแผนประกนัภยัท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น 

 2. บริษทัสามารถเลือกขอ้ตกลงคุม้ครอง/เอกสารแนบทา้ยเพ่ือจดัท าแผนประกนัภยัได ้
 

 

***ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศส่วนบุคคล (ขายผ่านช่องทาง          
อิเลกทรอนิกส์ (Online)) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)*** 
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กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศส่วนบุคคล 
(ขายผ่านช่องทางอเิลกทรอนิกส์ (Online)) 

 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพื่อ

เป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระภายใตข้อ้บงัคบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไปขอ้ตกลง
คุม้ครองขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีบริษทัให้สัญญากบัผูไ้ด้รับความคุ้มครอง
ดงัต่อไปน้ี 
หมวดที่ 1 ค าจ ากดัความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยั 
1. บริษัท หมายถึง บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ  ากดั  (มหาชน) 
2.กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์เง่ือนไขขอ้ก าหนด

ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยขอ้ระบุพิเศษ 
ขอ้รับรองและใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั  ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

3.ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
4.บุคคลในครอบครัว หมายถึง บุคคลดงัต่อไปน้ีท่ีไดถู้กระบุช่ือเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั 
1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั 
2. บุตร หมายถึง บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรม
ตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัหรือคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั 
3. บิดามารดา หมายถึง บิดาและ/หรือมารดาของผูเ้อาประกนัภยั 

5.ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือบุคคลในครอบครัวเฉพาะผูท่ี้ไดถู้กระบุ
ช่ือเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  และ/
หรือเอกสารแนบทา้ย ซ่ึงมีอายไุม่เกินตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

6.อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท า
ใหเ้กิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

7.การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึน
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โดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอ่ืน 
8.การเจ็บป่วย หมายถึง อาการความผิดปกติการป่วยไข้หรือการติดโรคท่ีเกิดข้ึนกับ                

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
9.ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งรับผิดชอบ

เองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 
10.แพทย์ หมายถึง ผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ข้ึน

ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภาและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทยห์รือ
ทางดา้นศลัยกรรม 

11.พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
12.โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ

ผูป่้วยไวค้้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถว้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีห้องส าหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

13.สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

14.คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายด าเนินการ
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรคและไม่สามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

15.ผู้ขนส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์รถไฟเรือเดินสมุทรเรือเฟอร์ร่ีรถขนส่ง
ผูโ้ดยสารรถโดยสารปรับอากาศประเภทรถโค้ชท่ีผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองโดยสารในการเดินทาง 
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16.เอดส์ หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึง
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือ
จุลชีพฉวยโอกาสเน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการ
ติดโรคหรือการเจ็บป่วยใดๆซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็น
เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การ
ติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้
เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism 
Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ี
แพร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi Infection)เน้ืองอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเน้ือ
งอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลน ้าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาท
ส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรค
ร้ายแรงอ่ืนๆซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็นอาการของภูมิคุม้กนั
บกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็น
สาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเจ็บป่วยหรือ
ทุพพลภาพโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส 
HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อสมอง
เส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

 
หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป 
2.1 สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกันภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือข้อแถลงของผูไ้ด้รับความคุ้มครองในใบค าขอเอา
ประกนัภยัและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับ
ประกนัภยัตามสัญญาบริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยู่แลว้แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึงหรือรู้อยู่แลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆอาจจะ
ไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาสัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตาม
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มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์ริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาไดบ้ริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิด
โดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
 
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีรวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั 
การเปล่ียนแปลงข้อความใดๆในสัญญาประกันภยัจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษทัและได้บนัทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีหรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
2.3 ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง 

2.3.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาการเดินทางทั้งน้ีจะจ ากดัระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังไม่เกิน 30 วนัติดต่อกนั กรณีมี
เหตุฉุกเฉินทางการแพทยก์ารจ้ีเคร่ืองบินการล่าชา้หรือขดัขอ้งของเคร่ืองบินท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองใชโ้ดยสารซ่ึง
ท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่สามารถเดินทางกลบัไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยักรมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีจะขยายความคุ้มครองออกไปจนกระทัง่ผูไ้ด้รับความคุ้มครองเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางตามความ
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั 

2.3.2 ระยะเวลาเดินทางแต่ละคร้ังของผูไ้ด้รับความคุม้ครองจะเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

2.3.3 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ One Way ตามท่ีระบุอยูใ่นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ
หนงัสือรับรองการประกนัภยั ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
หรือสถานีขนส่ง หรือท่าเรือ (แลว้แต่กรณี) และด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางถึง
อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบินหรือสถานีขนส่ง หรือท่าเรือ ท่ีจุดหมายปลายทาง(แลว้แต่กรณี) 

2.3.4ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ Round Trip ตามท่ีระบุอยูใ่นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ
หนงัสือรับรองการประกนัภยั ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
หรือสถานีขนส่ง หรือท่าเรือ (แลว้แต่กรณี) และด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางถึง
อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบินหรือสถานีขนส่ง หรือท่าเรือ จุดหมายปลายทาง(แลว้แต่กรณี)ในเท่ียวขากลบั
ของการเดินทาง 
2.4 การเปลีย่นแปลงยานพาหนะในการเดินทาง 
 ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนยานพาหนะในการเดินทางในส่วนหน่ึงของการเดินทาง
ท่ีคุม้ครองเน่ืองจากสาเหตุท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ีจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยูเ่สมือนกบัไม่ไดเ้ปล่ียนยานพาหนะ 
2.5 การแจ้งและการเรียกร้อง 
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 ผูเ้อาประกนัภยัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้ง
แจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัช้าในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
ทนัทีเวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีไดแ้ต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
2.6 หน้าทีใ่นการรักษาสิทธิของบริษัทเพือ่การรับช่วงสิทธิ 
 โดยค่าใช้จ่ายของบริษทัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งกระท าทุกอยา่งเท่าท่ีจ  าเป็นหรือเท่าท่ีบริษทัร้องขอให้
ท าตามสมควรไม่วา่ก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัเพื่อรักษาสิทธิของบริษทัในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกแทนผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
2.7 หน้าทีใ่นการรักษาซากทรัพย์ทีไ่ด้รับความเสียหาย 
 เม่ือเกิดความเสียหายกบัทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งไม่ละทิ้งทรัพยสิ์นนั้นและตอ้ง
ส่งมอบต่อบริษทัหากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชซ้ากทรัพยสิ์นนั้นเพื่อการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 
2.8 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีการเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ส่วนค่าสินไหมทดแทน
อย่างอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน15วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐาน
แสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 
 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยัระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีก าหนดไวอ้าจ
ขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นแต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว            
หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยัขา้งตน้บริษทัจะรับผิด
ชดใช้ดอกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ15ต่อปีของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีตอ้งจ่ายทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว้แต่กรณี 
2.9 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทขอ้ขดัแยง้หรือขอ้เรียกร้องใดๆภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการบริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
2.10 การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 
 ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัส าหรับผูไ้ด้รับความคุ้มครองท่ี          
ก่ออาชญากรรมหรือขณะถูกจบักุมหรือหลบหนีการจบักุม 
2.11 เงื่อนไขบังคับก่อน 
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 บริษทัจะรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีหากผูเ้อาประกนัภยั 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้น 
ตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.12 การช าระเบีย้ประกนัภัย 

เบ้ียประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระทนัทีหรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ 
2.13 การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
 ทั้งบริษทัและผูเ้อาประกนัภยั สามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้
 2.13.1 การบอกเลิกดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางล่วงหนา้ 48 ชัว่โมง โดยบริษทัฯ จะคืน
เบ้ียประกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 2.13.2 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืน                 
เบ้ียประกันภัย ยกเวน้เป็นการบอกเลิกเน่ืองจากผูข้นส่งเป็นผูย้กเลิกตั๋วเดินทางของผูไ้ด้รับความคุ้มครอง                 
บริษทัฯจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความรับผดิส่วนแรกทีผู้่ได้รับความคุ้มครองต้องรับผดิเองตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

2.1 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า
จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศเดียวกนั การแข็งข้อ การกบฏ การก่อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวตัิ การรัฐประหารการประกาศกฎอัยการศึก 
หรือเหตุการณ์ใดๆซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

2.2 อาวุธนิวเคลียร์การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆอัน
เน่ืองจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการ
ติดต่อกนัไปโดยตัวของมันเอง 
3. การก่อการร้าย (ไม่ใช้กบัข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การจีเ้คร่ืองบิน) 
4. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณชิย์ 
5. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
6. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมหรือขณะทีถู่กจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
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7. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารต ารวจหรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ
ปราบปราม 

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 
 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ยกเวน้เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไปและเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยัและเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระบริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครอง
ดงัต่อไปน้ี 
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DT 1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวติการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 
 
ค าจ ากดัความ 
 การสูญเสียอวัยวะ  หมายความถึง  การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้และให้หมายความ
รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่
สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา  หมายความถึง  ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  หมายความถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆใน
อาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุและท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดีบริษทัจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนใหด้งัน้ี 
1  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับการเสียชีวติ 
2  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงและการทุพพลภาพ
 ถาวรส้ินเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือมีขอ้บ่งช้ีทาง
 การแพทยช์ดัเจนวา่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
3  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือหรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้หรือ
 สายตาสองขา้ง 
4  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือและเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือและสายตาหน่ึงขา้ง 
6  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้และสายตาหน่ึงขา้ง 
7  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 
8  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้นตลอดระยะเวลาประกนัภยั
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้น

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 
 

ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั
บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ 
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี
ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติ โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพรับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจรับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

 
การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
 ผูเ้อาประกนัภยัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองและ/หรือผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่สูญเสียอวยัวะสายตา
หรือทุพพลถาวรส้ินเชิงโดยค่าใชจ่้ายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองและ/หรือผูรั้บประโยชน์ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นไดว้า่มี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า
ไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้น 
การประกนัภัยในข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1.1 การกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุราสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
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1.2 การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การได้รับเช้ือโรคเว้นแต่การติดเช้ือโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน ้าซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมเว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับ

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนีแ้ละได้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
1.5 การแท้งลูก 
1.6 อาหารเป็นพษิ 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิดแข่งม้าแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่ง 

สเก็ตชกมวยโดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือ
เคร่ืองร่อนเล่นบันจีจ๊ั้มพ์ด าน า้ทีต้่องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2.3 ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 

 
เงื่อนไขเฉพาะหมวด 

บริษทัมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผูไ้ด้รับความคุม้ครองในระหว่างท่ีบริษทัพิจารณาการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนตามท่ีเห็นสมควรรวมทั้งการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
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DT 2 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ 
 
ค าจ ากดัความ 
 ค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน  หมายถึง  ค่าห้องพกัผูป่้วยค่าอาหารผูป่้วยค่าบริการพยาบาลและค่าบริการใน
โรงพยาบาลท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั 
 ผู้ป่วยใน  หมายถึง  ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึง
เป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆและให้รวมถึงกรณีรับ
ตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 
 แพทย์ทางเลือก  หมายถึง  การตรวจวินิจฉยัการรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผน
ไทยการแพทยพ์ื้นบา้นไทยการแพทยแ์ผนจีนหรือวธีิการอ่ืนๆท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนัความคุม้ครอง 
 
ความคุ้มครอง 
 ถา้การบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูไ้ด้รับความคุม้ครองตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยห์รือตอ้งได้รับ           
การพยาบาลโดยพยาบาลซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐาน
ทางการแพทยส์ าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยในค่าห้องสังเกตอาการค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลให้ตาม
จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
ใบรับรองการประกนัภยั หกัดว้ยความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี) 
 แต่หากผู ้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจาก                
การประกนัภยัอ่ืนมาแลว้บริษทัจะรับผดิเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
 ผูไ้ด้รับความคุม้ครองจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีออกจาก
โรงพยาบาลสถานพยาบาลเวชกรรมหรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

1. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญัผลการวนิิจฉยัและการรักษา 
2. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายหรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
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 ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัและบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ผูไ้ด้รับความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืนแต่หาก          
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้
ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 
 
ข้อยกเว้น 
การประกนัภัยในข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1. การกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุราสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
1.2. การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3. การได้รับเช้ือโรคเว้นแต่การติดเช้ือโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลวัน า้ซ่ึงเกดิจากบาดแผลทีไ่ด้รับ 
มาจากอุบัติเหตุ 
1.4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมเว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับ

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนีแ้ละได้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
1.5. การแท้งลูก 
1.6. อาหารเป็นพษิ 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิดแข่งม้าแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่ง 

สเก็ตชกมวยโดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือ
เคร่ืองร่อนเล่นบันจีจ๊ั้มพ์ด าน า้ทีต้่องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.3. ค่าจ้างพยาบาลพิเศษเวชภัณฑ์ 2 อุปกรณ์ค า้ยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค า้ยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียม

ภายนอกร่างกายแพทย์ทางเลอืก (Alternative medicine) การฝังเข็ม 
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DT 3 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การยกเลกิการเดินทาง 
 
ค าจ ากดัความ 
 ผู้ขนส่ง  หมายถึง  สายการบินพาณิชยร์ถไฟเรือเดินสมุทรเรือเฟอร์ร่ีรถขนส่งผูโ้ดยสารรถโดยสารปรับ
อากาศประเภทรถโคช้ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยสารในการเดินทาง 
 
ความคุ้มครอง 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่าบริษทัจะชดเชยค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากการยกเลิกการเดินทางก่อนวนัออกเดินทางท่ี    
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดจ่้ายไปล่วงหนา้บางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อเป็นค่ามดัจ าหรือจองล่วงหนา้ส าหรับค่าเดินทาง
หรือค่าท่ีพกัท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการรวมทั้งค่าปรับส าหรับการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดข้ึนอนัมีสาเหตุมาจาก 

1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติบาดเจบ็สาหสัหรือเจบ็ป่วยท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากแพทยว์า่ไม่สามารถ
เดินทางได ้

2. การเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยซ่ึงอาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตของบิดามารดาคู่สมรสบุตรของ                  
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองบิดาหรือมารดาของคู่สมรสของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

3. ผูข้นส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได ้
4. การประทว้งหรือการนดัหยดุงานท่ีมีผลต่อการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

 ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเลกิการเดินทาง 

1. ใบรับรองแพทยข์องผูป่้วยหรือใบมรณบตัรของผูเ้สียชีวิตหรือเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผูข้นส่ง 
2. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัแสดงค่ามดัจ าหรือค่าจองล่วงหน้าส าหรับการเดินทางหรือท่ีพกัท่ียงัไม่ไดใ้ช้

บริการหรือใบแจง้หน้ีค่าปรับท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งช าระเพิ่มเติม 
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ข้อยกเว้น 
การประกนัภัยในข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองการยกเลกิการเดินทางซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 
1. การประท้วงหรือนัดหยุดงานทีเ่กดิขึน้ก่อนการประกนัภัย 
2. สาเหตุใดๆทีผู้่ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัยดังนี ้

2.1 ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวติบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วย 
2.2 การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยซ่ึงอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติของบิดามารดาคู่สมรสบุตรของผู้ได้รับความ

คุ้มครองบิดามารดาของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
2.3 ผู้ขนส่งประกาศยกเลกิการเดินทางเน่ืองจากสภาพอากาศทีเ่ลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้ 
2.4 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานทีม่ีผลต่อการเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3. ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวติบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากหรือสืบเน่ืองมาจาก 
3.1 อาการเร้ือรังสภาวะหรือการเจ็บป่วยใดๆที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ท าประกันภัย

รวมถึงอาการหรือภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจมีขึน้มาภายหลงัด้วย 
3.2 การตั้งครรภ์คลอดบุตรแท้งบุตรท าแท้ง 
3.3 โรคเอดส์การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV และโรค

อืน่ๆทีสั่มพนัธ์กบัเอดส์ 
3.4 โรคติดต่อหรือโรคระบาดใดๆที่ได้รับการประกาศโดยองค์การอนามัยโลกหรือการบริหารส่วนท้องถิ่น

น้ันๆว่าก าลงัอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
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DT 4 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัการเดินทาง 

 
ค าจ ากดัความ 

ภัยธรรมชาติ  หมายถึง  ภัยอนัตรายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาซ่ึงการสูญเสียหรือความเสียหาย            
ทั้งชีวติและทรัพยสิ์น อาทิเช่นไฟไหมป่้า น ้าท่วม พาย ุแผน่ดินไหวเป็นตน้ 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองถึงค่าใชจ่้ายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีไดช้ าระไปส าหรับค่าใชจ่้ายใน การ
เดินทางและค่าท่ีพกัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง และ/หรือค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามมา
จากการท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเดินทางกลบัภูมิล าเนาก่อนก าหนดเน่ืองจาก 

1. ผู ้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยท่ีได้รับ             
การยนืยนัจากแพทยว์า่การเดินทางต่อ อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตซ่ึงท าให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปไดแ้ละเป็น
ผลท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนาโดยตรงในขณะท่ีอยูใ่นระหวา่งการเดินทางนั้น 

2. ภยัธรรมชาติ ท่ีท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการต่อไปได ้
3. การนดัหยดุงาน การจลาจล การก่อความวุน่วายทางการเมือง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและ

อยูเ่หนือการควบคุมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
4. การถูกกกัตวัท่ีด่านกกักนัเช้ือโรคตามค าแนะน าของแพทย ์

 บริษทัจะชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกันภยัหรือหนังสือรับรองการประกันภยัน้ี ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีได้ช าระล่วงหน้าในการเดินทางโดยทาง
เคร่ืองบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได้) หรือค่าท่ีพกัท่ียงัไม่ได้ใช้บริการ 
ค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนาก่อนก าหนด หรือ
ค่าสูญเสียการสะสมไมล ์(Frequent flyer) หรือแตม้สะสมส าหรับการเดินทางโดยเคร่ืองบินท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ไดใ้ชซ้ื้อตัว๋เคร่ืองบินเพื่อเดินทางและตอ้งยกเลิกตัว๋เท่ียวนั้น  
 ทั้ งน้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการขยายเวลาการเดินทางเน่ืองจากการถูกกักด่านกักกันเช้ือโรค             
ตามค าแนะน าของแพทย ์ ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดขา้งตน้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้าก
ผูใ้หบ้ริการนั้นๆ  
 ความคุม้ครองน้ีมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดการลดจ านวนวนัเดินทางดงักล่าว 
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การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัการเดิน 
 ผูเ้อาประกนัภยัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้ส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ/หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
4. หลกัฐานแสดงค่าใชจ่้ายท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดจ่้ายไปล่วงหนา้ 
5. หนงัสือจากบริษทัทวัร์ หรือสายการบิน หรือบริษทัขนส่ง ระบุจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บ 
6. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบินพร้อมใบเสร็จรับเงิน 
7. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวติของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือสมาชิกในครอบครัว)  
8. ใบรับรองแพพย ์(กรณีท่ีตอ้งลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยของผูไ้ดรั้บ

ความคุม้ครองหรือสมาชิกในครอบครัว) ท่ีระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยัและการรักษา 
9. หลกัฐานแสดงการเกิดเหตุท่ีท าใหต้อ้งมีการลดจ านวนวนัเดินทาง 
10. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้

วา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้น 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการลดจ านวนวนัการเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครองอัน
เน่ืองมาจาก 
1. การเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวเน่ืองจากโรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
2. การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซ้ือบริการ
การเดินทาง 
3. สาเหตุใดๆ ทีผู้่ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าก่อนการเอาประกนัภัยนี้ 
4. การกระท าอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
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DT 5 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของการเดินทาง 
 
ความคุ้มครอง 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายให้ในกรณีท่ีการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกเล่ือนหรือล่าช้า
ออกไปตั้งแต่ 6 ชัว่โมงติดต่อกนัจากก าหนดการ โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากดัความรับ
ผดิท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองส าหรับทุก 6 ชัว่โมงเต็มต่อเน่ืองของการล่าชา้ ซ่ึง
มีสาเหตุมาจาก 
 1. สภาพอากาศเลวร้ายท าใหผู้ข้นส่งตอ้งเล่ือนการเดินทางออกไป 
 2. การช ารุดของเคร่ืองจกัรกลของผูข้นส่ง 
 3. การประทว้งหรือนดัหยุดงานซ่ึงเร่ิมข้ึนหลงัจากท่ีบริษทัไดต้กลงรับประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของการเดินทาง 
 ผูเ้อาประกนัภยัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร
หรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. เอกสารยืนยนัเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานท่ีออกโดยสายการบินหรือท่าอากาศยาน            

ท่ีระบุสาเหตุและระยะเวลาของการล่าชา้ของเท่ียวบิน 
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้น 

การประกันภัยในข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของการเดินทางซ่ึงมีสาเหตุมาจากการกระท า
อนัมีเจตนาร้ายเพือ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 
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DT 6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง 

ค าจ ากดัความ 
 ทรัพย์สินส่วนตัว  หมายถึง  ทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงน าติด
ตวัไปหรือซ้ือมาในระหว่างการเดินทาง และทรัพยสิ์นนั้นจะตอ้งบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางของผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง และมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ 
 ต่อรายการ  หมายถึง  ต่อจ านวน 1 ช้ิน หรือ 1 คู่ หรือ 1 ชุด 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน
ส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทาง ซ่ึงรวมถึงกระเป๋าเป้ท่ีบรรจุทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีใชใ้นการเดินทางของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั จากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
 1. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีใชค้วามรุนแรง 
 2. ความผิดพลาดในการขนกระเป๋าเดินทางของผูข้นส่ง หรือการขนยา้ยของกระเป๋าเดินทางท่ีอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม 
 3. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะภายในหอ้งพกัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ท่ีถูกล็อคไว ้ 
 โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ีตามความสูญเสียหรือความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัต่อรายการและชดเชยรวมกันไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัรวมตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 การประกันภายใต้ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี ผูไ้ด้รับความคุ้มครอง ไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง (ถา้มี) ในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
1. การรับช่วงสิทธิ 
 ในกรณีท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้บริษทัจะ
รับช่วงสิทธิของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเพื่อเรียกร้องต่อบุคคลหรือองคก์รใดท่ีรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความ
เสียหายนั้นเฉพาะในส่วนท่ีบริษทัได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป ผูไ้ด้รับความคุม้ครองตอ้งให้ความร่วมมือกับ
บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัสิทธิเช่นวา่นั้น และไม่กระท าการใดๆ อนั
เป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั 
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2. การเฉลีย่ความเสียหาย 
 ถา้ในขณะท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายข้ึนต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และปรากฏวา่ทรัพยสิ์นนั้นได้
เอาประกนัภยัไวก้บับริษทัอ่ืน บริษทัจะรับผดิจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ
ประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยัทั้งส้ินและไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้
3. หน้าทีข่องผู้ได้รับความคุ้มครองในการรักษาทรัพย์สิน 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งใช้ความระมดัระวงัในการดูแลรักษาและป้องกนัทรัพยสิ์นตามสมควรเพื่อความ
ปลอดภยัของทรัพยสิ์นนั้น  
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายใน
กระเป๋าเดินทาง 
  ผูไ้ด้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีเกิดเหตุ
กระเป๋าเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวัสูญเสียหรือเสียหายโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้ริหารของโรงแรมท่ีเกิดเหตุ กรณีความสูญเสียหรือความ

เสียหายนั้นเกิดข้ึนในขณะท่ีกระเป๋าเดินทางและทรัพยสิ์นในกระเป๋าเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองอยูใ่นความ
ดูแลของพนกังานโรงแรมหรือผูข้นส่ง  

3. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีเกิดเหตุในกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจาก
การใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือโดยการขู่เขญ็จากบุคคลอ่ืน 

4. ส าเนาบตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี 
จะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้น 
1. การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

1.1 กระเป๋าทีม่ีลกัษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ กระเป๋าที่มีลักษณะการใช้
ทีม่ิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่คอมพวิเตอร์ 
1.2 สัตว์เลีย้ง  
1.3 ยานพาหนะทีเ่ดินด้วยเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบจักรยาน  
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1.4 สกหิีมะ เคร่ืองใช้ภายในบ้าน เคร่ืองดนตรี โบราณวตัถุ เคร่ืองครัว  
1.5 ของทีร่ะลกึสินค้าหรือสินค้าตัวอย่าง  
1.6 สุราหรือเคร่ืองดื่มทีม่ีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  
1.7 โทรศัพท์เคลือ่นทีอุ่ปกรณ์ส่ือสาร อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคส์ทุกชนิด  
1.8 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) ข้อมูลทีบ่ันทกึอยู่ในเทป โปรแกรม 
แผ่นดิสก์ บัตรบันทกึข้อมูลหรือส่ิงอืน่ใดในลกัษณะเดียวกนั 
1.9 อุปกรณ์ทีเ่ช่าหรือให้เช่า 
1.10 ทองแท่ง เงินแท่ง เงินรูปพรรณ เคร่ืองเงิน เคร่ืองทองทั้งปวง เงินสด เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองประดับ
มีค่า เช่น เพชร อญัมณ ี
1.11 ใบหุ้น เอกสารต่างๆ ตั๋วเงิน เช็คเดินทาง เอกสารการเดินทาง 
1.12 คอนแทคเลนส์ ฟันปลอม ขาแขนปลอม 
1.13 ทรัพย์สินทีง่่ายต่อการแตกหัก (Fragile articles) เว้นแต่เป็นความเสียหายทีเ่กดิจากไฟไหม้ 
ยานพาหนะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองโดยสารอยู่ 
1.14 กระเป๋าเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครองทีส่่งไปล่วงหน้า หรือของที่ระลึก หรือทรัพย์สินที่ส่งทาง
ไปรษณย์ี หรือแยกขนส่งไปต่างหาก โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้ได้รับความคุ้มครอง 
1.15 ทรัพย์สินทีไ่ด้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่งแล้ว 

2. การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเน่ือง
จากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

2.1 การสึกหรอหรือการสึกกร่อน การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์ท าลาย การเส่ือมสภาพ
ในตัวเอง หรือความเสียหายทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากกระบวนการด าเนินการโดยผู้ได้รับความคุ้มครองเพื่อการ
ซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สิน 
2.2 การร่ัวหรือการซึมของทรัพย์สินที่เป็นผงหรือของเหลวทีเ่กบ็หรือบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง 
2.3 การถูกหน่วงเหน่ียว การถูกยึด การถูกริบ หรือการถูกท าลายทรัพย์สินโดยค าส่ังเจ้าหน้าที่
ศุลกากรหรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายการขนส่งสินค้าผดิกฎหมาย หรือการท าการอื่นใดที่ขัดต่อ
กฎหมาย 
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DT 7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ซ่ึงอยู่ในความดูแล
ของผูข้นส่งมาถึงล่าช้า หลงัจากท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามก าหนดการเดินทาง 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายให้ในกรณีท่ีการเดินทางของผูไ้ด้รับความคุม้ครองถูกเล่ือนหรือล่าช้าออกไป
ตั้งแต่ 6 ชัว่โมงติดต่อกนัจากก าหนดการ โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีระบุ
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองส าหรับทุก 6 ชัว่โมงเต็มต่อเน่ืองของการล่าชา้ของกระเป๋า
เดินทาง  
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลประโยชน์ภายใตข้้อตกลงคุ้มครองน้ี สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และผูไ้ด้รับความคุ้มครองไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากขอ้ตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตวัท่ีอยู่ภายใน
กระเป๋าเดินทาง (ถา้มี) ในเหตุการณ์เดียวกนัได ้
เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
  ในกรณีท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้บริษทั
จะรับช่วงสิทธิของผูไ้ด้รับความคุม้ครองเพื่อเรียกร้องต่อบุคคลหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดงักล่าว 
เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไป ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งให้ความร่วมมือกบับริษทัในการ
ส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัสิทธิเช่นว่านั้น และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ี
เสียหายต่อบริษทั 
การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุล่าช้า
ของกระเป๋าเดินทางโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยนืยนัการล่าชา้จากผูท้  าการขนส่งหรือสายการบิน 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัจากการซ้ือเส้ือผา้หรือของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

http://www.chubb.com/th
http://www.chubbtravelinsurance.co.th/
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้
แลว้ 
ข้อยกเว้น 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครอง 

1. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ภายหลังผู้ได้รับความคุ้มครองส้ินสุดการเดินทาง ตามที่ระบุตามตาราง
กรมธรรม์ประกนัภัย 

2. ค่าใช้จ่ายทีผู้่ได้รับความคุ้มครองสามารถเรียกร้องจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้ 
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DT 9 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
 
ค าจ ากดัความ 
 บุคคลภายนอก  หมายความถึง  บุคคลใดๆนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลท่ีอยู่ดว้ยกนักบั   
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองลูกจา้งของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขณะอยูใ่นระหวา่งทางการท่ีจา้งและบุคคลผูร่้วมเดินทางใน
คณะของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ี
เกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทางซ่ึงผูไ้ด้รับความคุม้ครองจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายตาม
จ านวนท่ีเสียหายจริงทั้งน้ีเน่ืองจาก 
 1. การเสียชีวติหรือการบาดเจบ็โดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 
 2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 
ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายทดแทนให้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
 ผูไ้ด้รับความคุม้ครองตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงชดใช้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือ
บุคคลอ่ืนหรือผูเ้สียหายหรือการกระท าอนัก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยินยอมเป็นหนงัสือ
จากบริษทั 
 ทั้งน้ีบริษทัจะแต่งตั้งตวัแทนเพื่อด าเนินการเจรจากบัผูเ้สียหายดงักล่าวเม่ือไดรั้บแจง้จากผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองถึงการรับผดิชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
1. กรณีท่ีบุคคลภายนอกเกิดการบาดเจบ็ 

• ใบรับรองแพทยเ์ก่ียวกบัการบาดเจบ็นั้น 
• ใบแจง้หน้ีค่ารักษาพยาบาล 
• ส าเนาบตัรประชาชนของบุคคลภายนอกท่ีบาดเจบ็นั้นพร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

2. กรณีทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหาย 
• ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเสียหายหรือใบเสร็จรับเงินกรณีจ าเป็นตอ้งซ้ือทรัพยสิ์นจากเจา้ของ
ทรัพยสิ์นนั้น 
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• รูปถ่ายแสดงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) 
ข้อยกเว้น 
การประกนัภัยในข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆซ่ึงเกีย่วข้องเป็นญาติและบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยหรือลูกจ้างหรือตาม
กฎหมายให้ถือว่าเป็นลูกจ้างของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้ได้รับความคุ้มครองเองหรือที่อยู่ในการครอบครองหรือการควบคุมตาม
กฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
3. ความรับผดิทางการค้าหรือวชิาชีพหรือการงานของผู้ได้รับความคุ้มครองหรือของครอบครัว 
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DT 10 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคลือ่นย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลือ่นย้ายกลบัภูมิล าเนา 

ความคุ้มครอง 
การประกันภยัน้ีให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหันและไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผูไ้ด้รับความคุ้มครองต้องเคล่ือนยา้ยเพื่อการ
รักษาพยาบาลไปอีกสถานท่ีหน่ึง หรือต้องส่งตวัผูไ้ด้รับความคุ้มครองกลบัสู่ภูมิล าเนา ตามความจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์

บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจจะเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมดเก่ียวกบัการด าเนินการจดัหาและก าหนดวิธีการหรือ
รูปแบบของการเคล่ือนยา้ย และจุดหมายปลายทาง เพื่อการเคล่ือนยา้ยผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดโดยพิจารณาจากความรุนแรงของอาการของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตามความจ าเป็นทางการแพทยเ์พียงอยา่ง
เดียว ซ่ึงอาจรวมถึงค่าพาหนะเพื่อใชข้นส่งคนเจบ็ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธีการขนส่งอยา่งอ่ืน
ท่ีเหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น โดยบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและ/หรือการด าเนินการดา้นการเดินทาง การบริการทางการแพทย ์และค่ายาท่ีจ าเป็นอนั
เกิดจากการเคล่ือนยา้ยการทางแพทยฉุ์กเฉิน เป็นตน้ ให้แก่บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจโดยตรง  รวมกนัแลว้ไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั 

ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งรีบแจง้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ ทราบโดยไม่ชกัชา้ ใน
กรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในถ่ินทุรกนัดาร ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองควรติดต่อแพทยท์อ้งถ่ิน
เพื่อท าการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid)หลงัจากนั้น ทางบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีการ
เคล่ือนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์ าหรับการรักษาคร้ังต่อไป 

แต่หากผูไ้ด้รับความคุ้มครองหรือผูร่้วมเดินทางไม่สามารถแจง้ให้บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจทราบและมี
เหตุผลอนัสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายเกินสมควรท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหว่างการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินในท่ีใดท่ีหน่ึง ในกรณีน้ี บริษทัจะชดใช้เงินท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดส้ ารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วน
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น โดยใหเ้ป็นไปตามค่าใชจ่้ายเช่นเดียวกนักบัในสภาวการณ์ท่ี
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจไดก้ าหนดไว ้
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 จ านวนเงินเอาประกนัภยัขา้งตน้น้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับการเดินทาง โดยทางเคร่ืองบิน ทางบก 
หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได)้ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบั
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจ านวน 1 คน  หากบุคคลนั้นไม่สามารถเดินทางไดต้ามก าหนดการท่ีไดว้างเอาไวเ้ดิมในการ
กลบัสู่ภูมิล าเนาเน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ยตวัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในคร้ังน้ี  
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเคลือ่นย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลือ่นย้ายกลบัภูมิล าเนา 
 ผูเ้อาประกนัภยัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือหนงัสือเดินทางของผู ้ไดรั้บความคุม้ครองพร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
4. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญัผลการวนิิจฉยัและการรักษา 
5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีได้เดินทางร่วมกบัผูไ้ด้รับความคุม้ครองใช้ใน                 

การเดินทางกลบัภูมิล าเนาตามแผนการเดินทางท่ีเตรียมไวเ้ดิม (ถา้มี) 
7. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีได้เดินทางร่วมกบัผูไ้ด้รับความคุม้ครองใช้ใน               

การเดินทางกลบัภูมิล าเนา (ถา้มี) 
8. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้

วา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้น 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจาก 
1.  การบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ได้รับความคุ้มครองซ่ึงผู้ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผดิชอบที่จะจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการ
เดินทางหรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
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2. การนัดหยุดงาน การจลาจลการกระท าอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความ
วุ่นวายทางการเมือง 

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 
 

DT 11 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัสู่ภูมิล าเนา 

 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหันและไม่สามารถ
คาดการณ์ไดใ้นระหวา่งการเดินทาง  ซ่ึงมีผลให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองไดรั้บการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยนั้น  
 บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะด าเนินการจดัเตรียมการน าศพหรืออฐิัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองกลบัสู่ภูมิล าเนา
หรือการจดังานศพตามประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเป็นสถานท่ีท่ีผูไ้ด้รับความคุม้ครองเสียชีวิต ในกรณีท่ีครอบครัวของ          
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองร้องขอ โดยบริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้แก่บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจโดยตรง ตาม
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรือ
หนงัสือรับรองการประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพ หรืออฐิั หรือค่าใช้จ่ายในการจดังานศพตามประเพณีทอ้งถ่ินท่ีไดมี้การ
ส ารองจ่ายไปก่อน บริษทัจะชดใช้คืนโดยเขา้เป็นกองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
ส าหรับการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผูจ้ดัการศพ  ทั้งน้ีให้รวมถึงการเตรียมการของผูจ้ดัการศพหรือ
สัปเหร่อค่าหีบศพ การดองหรืออาบน ้ายาศพ การเผา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้  

จ านวนเงินเอาประกนัภยัขา้งตน้น้ีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับการเดินทางโดยทางเคร่ืองบิน ทางบก 
หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได้)  ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีได้เดินทาง
ร่วมกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจ านวน 1 คน  หากบุคคลนั้นไม่สามารถเดินทางไดต้ามก าหนดการท่ีไดว้างเอาไวเ้ดิม
ในการเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนา เน่ืองมาจากการขนยา้ยศพหรืออฐิัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ีผูรั้บประโยชน์ ญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งรีบแจง้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจทราบโดยไม่ชกัช้า หลงัจาก
นั้นทางบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นผูพ้ิจารณาวธีิท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพหรืออฐิักลบัสู่ภูมิล าเนา  
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัสู่ภูมิล าเนา 
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หลกัฐานการเดินทางของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

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. ส าเนาใบมรณบตัร  
4. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานท่ีออกรายงาน  
5. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
7. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองใชใ้นการ

เดินทางกลบัภูมิล าเนาตามแผนการเดินทางท่ีเตรียมไวเ้ดิม (ถา้มี) 
8. ส าเนาบตัรโดยสารท่ีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีไดเ้ดินทางร่วมกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองใชใ้นการ

เดินทางกลบัภูมิล าเนา (ถา้มี) 
9. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  
การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้

วา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้น 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้  ไ ม่ คุ้มครองค่าใ ช้ จ่ายใน                    
การส่งศพหรืออฐิักลบัสู่ภูมิล าเนา อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจาก 
1. การบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ได้รับความคุ้มครองซ่ึงผู้ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผดิชอบที่จะจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการ
เดินทางหรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
2. การนัดหยุดงาน การจลาจลการกระท าอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความ
วุ่นวายทางการเมือง 
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Summary of Insurance 
Domestic Travel Accident Insurance 

(Sell through Electronic Channel (Online)) 

 
General Definitions 
Company refers to Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited. 
Insured Person refers to The person named as insured in the policy schedule 

and/or as insured person in attachment of this 
insurance policy. 

Accident refers to A sudden event occurs from external body factors and 
result in unintended or anticipated by the Covered 
Person. 

Injury refers to Bodily injury which caused directly and solely from an 
accident and occurred independently from other 
causes. 

Sickness refers to Symptom, abnormality, sickness, or inflection of the 
Covered Person. 

Deductible refers to The first damage cost where the Covered Person 
responsible for him/herself per each accident. 

Transporter refers to Commercial airline, train, ocean liner, ferryboat, 
coach, bus which the Covered Person has used for 
his/her travel. 

 
General Terms and Conditions 

 
TRAVEL DURATION AND PERIOD OF INSURANCE 

1. This insurance policy covers any loss or damage of the Covered Person which occurred within 
the period of the voyage, but limited to the travel duration of not exceeding to 30 consecutive days. 
In case of medical emergency, hijack, delay, or inoperative plane where the Covered Person is the 
passenger which made the Covered Person to not able to travel back within the specified period of 
insurance, this insurance policy will automatically extend the coverage until the Covered Person 
had arrived to the destination as per the coverage under this insurance policy. 

2. Travel duration of the Covered Person shall be started and ended within the period of 
insurance. 

3. In case of one-way coverage as stated in insurance schedule and/or the certificate of 
insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline counter service 
or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived to the arrival 
terminal building, bus terminal, or harbor at the destination (where applicable). 

4. In case of round trip coverage as stated in the insurance policy schedule and/or the certificate 
of insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline counter 
service or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived to the 
arrival terminal building, bus terminal, or harbor (where applicable) for the return trip. 
CHANGE OF VEHICLE DURING THE TRIP 
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If the Covered Person needs to change the vehicle during the trip as part of the covered trip 
caused by uncontrollable factor of the Covered Person, the coverage still be effective as if there is no 
change of the vehicle. 

 
NOTIFICATION AND CLAIMS 

The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of those 
aforementioned in each case, must inform the company in case of injury or sickness as soon. In case 
of loss of life, it has to be informed immediately, except there are any provable appropriate reasons 
for that inability to inform the company and the effort to do so as soon as possible. 
CLAIM COMPENSATION 

The company will make a claim payment in case of death to the beneficiary and for other 
compensations to the Covered Person within 15 days since the company receives the completed 
and corrected documents. 

In case that there is any reasonable doubt for company to make claim compensation as 
aforementioned which not followed in the coverage agreement of insurance policy, the period of 
insurance maybe shall be expanded as necessary, but not exceed 90 days since the company 
receives all completed documents. 

In case the company cannot make the claim payment within the specified period of insurance 
above, the company shall pay an additional 15% interests per year of the total compensation 
amount since payment due as per paragraphn1 or paragraph 2 depend on each case. 

General Exclusions 

This insurance policy will not covered for: 
1. Deductible where the Covered Person shall liable by him/herself as per specified on the 
policy schedule (if applicable). 
2. Any loss or damage incurred from or in consequential of the following causes: 

2.1 War, invasion, act of foreign enemies, any malicious acts with an aim similar to war 
whether announced or not, civil war which means war between people in the same country, 
mutiny, rebellion, insurrection, revolution, civil commotion, announcement of martial laws, 
or any events which may cause to announce or remain on the martial laws. 

2.2 Nuclear weapons, radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste 
arising from the combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear 
fission. 
3. Terrorism (not apply to the insuring agreement “Hijacking”). 
4. While the Covered Person is boarding or alighting from or traveling on an unregistered 
non-commercial passenger aircraft. 
5. While the Covered Person flies, or serves as officers on, any aircraft. 
6. While the Covered Person performs illegal or unlawful act, or indictable criminal offense, 
or being arrested or escape therefrom. 
7. While the Covered Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a war or to 
suppress crime. 
 
Insuring Agreements 

Under the condition, insuring agreement, exclusion, provision, general condition, and 
attachment under this insurance policy, and in consideration of the premium paid by the insured, 
the company agrees to cover for the coverage as follows: 

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


  

 

 
 
 

 

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for 

understanding.  The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.                

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 
 

1. BENEFITS FOR DEATH, DISMEMBERMENT, LOSS OF SIGHT, OR PERMANENT DISABILITY 
FROM ACCIDENT 

2. BENEFITS FOR MEDICAL EXPENSES ARISING FROM ACCIDENT 
3. BENEFITS FOR TRIP CANCELLATION 
4. BENEFITS FOR EXPENSES INCURRED FROM THE TRIP CURTAILMENT 
5. BENEFITS FOR THE TRIP DELAY 
6. BENEFITS FOR LOSS OR DAMAGE TO THE BAGGAGE AND PERSONAL PROPERTY 
7. BENEFITS FOR BAGGAGE DELAY 
8. BENEFITS FOR LEGAL LIABILITY TO THIRD PARTY 
9. BENEFITS FOR EMERGENCY MEDICAL EVACUATION OR DIRECT REPATRIATION TO HOME 

COUNTRY 
10. BENEFITS FOR THE REPATRIATION OF MORTAL REMAINS OR CREMAINS 

 
 
 
 
 
Remark:   1. This document just for the summary of General Terms and Conditions, 

Coverages and Exclusions, the Insured Person shall study protection and terms 
details. 

 2. The Company has the right to select coverages/ endorsement for plan 
packaging. 

***The completed details of converges and conditions relies to  Domestic Travel Accident 

Insurance (Sell through Electronic Channel (Online)) which is approved by Office of 

Insurance Commission (OIC).*** 
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Domestic Travel Accident Insurance 
(Sell through Electronic Channel (Online)) 

 
In reliance upon the statement made in the proposal for insurance which is considered as part of 
this Insurance Policy, and in consideration of the premium paid by the insured, and subjected to 
the terms, conditions, general insuring agreement, coverage, exclusions and endorsement of this 
insurance, the Company agrees to the Insured as follows: 
Section 1: Definitions 
Wordings and explanations with the specific meaning herewith in any part of insurance policy 
shall bear as one meaning for the whole thing whether appeared in any part whatsoever, unless it 
had been declared in other forms under an insurance policy 
1. Company refers to Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited. 
2. Insurance Policy refers to Insurance schedule, benefit schedule, condition, general 

insuring agreement, exclusion, attachment, warranty, 
certificate and endorsement which is stated as a part of 
insurance contract. 

3. Insured Person refers to The person named as insured in the policy schedule and/or as 
insured person in attachment of this insurance policy. 

4. Family Member refers to The following persons who are named as the Covered Person in 
the Policy schedule. 

  1. Spouse refers to the Covered Person’s spouse 
  2. Child refers to a legitimate child including an adopted child of 

the Covered Person or the Covered Person’s spouse. 
  3. Parents refer to the Covered Person’s father and/or mother. 
5. Covered Person refers to The Insured Person and/or Family Member who is named as 

the Covered Person in the Policy schedule and/or in the 
attachment. Family Member must not exceed the age specified 
in the Policy schedule. 

6. Accident refers to A sudden event occurs from external body factors and result in 
unintended or anticipated by the Covered Person. 

7. Injury refers to Bodily injury which caused directly and solely from an accident 
and occurred independently from other causes. 

8. Sickness refers to Symptom, abnormality, sickness, or inflection of the Covered 
Person. 

9. Deductible refers to The first damage cost where the Covered Person responsible 
for him/herself per each accident. 

10. Doctor refers to Person graduated from the doctor of medicine who registered 
legally from the Medial Council of Thailand and authorized for 
the medical profession in the area of medical service or surgery. 

11. Nurse refers to Person who is authorized for the license as a nurse practitioner 
legally. 

12. Hospital refers to Any clinics which provide medical services by providing an 
overnight accommodation for patients and fully equipped place 
and service management with enough medical professions. 
Especially the major surgery room facility and authorized from 
clinic registration of according to the law of clinic in those 
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territory 
 

13. Medical Center refers to Any clinic who provide the medical service with overnight 
accommodation and authorized from clinic registration of 
according to the law of clinic in those territory. 

14. Clinic refers to A conventional clinic who authorized legally under the 
operation of medical profession for medical treatment and 
diagnosis without overnight accommodation. 

15. Transporter refers to Commercial airline, train, ocean liner, ferryboat, coach, bus 
which the Covered Person has used for his/her travel. 

16. AIDS refers to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) caused by HIV 
virus and include infected from Opportunistic Infectious 
Microorganisms, Malignant Neoplasm, infections, or any 
sickness resulted from the red blood test shown as positive 
Human Immuno Deficiency Virus. The Opportunistic Infectious 
Microorganisms included but not limited to disease which 
caused pneumonia or Pneumocystis Carinii Pneumonia, disease 
cause Organism or Chronic Enteritis, Virus, and/or 
Disseminated Fungi Infection, Malignant Neoplasm. It includes 
but not limited to only Kaposi’s Sarcoma, Central Nervous 
System Lymphoma, and/or any pestilential where the present 
known as Acquired Immune Deficiency Syndrome or any cause 
of death immediately, sickness, or disablement. AIS include 
Human Immuno Deficiency Virus (HIV), or Encephalopathy 
Dementia, and virus epidemic. 

 
Section 2: General Conditions 
2.1 INSURANCE AGREEMENT 

This insurance agreement is arising from the trusting of company in the declaration by the 
Covered Person under insurance application and additional declaration (if there is any) wherein the 
Covered Person signed for an evidence in insuring agreement, thereby the company had issued this 
insurance policy. 

In the event that the Covered Person had already known, but declared false statements in the 
declaration upon paragraph 1 or had known in any representation but nondisclosed of that 
representation by not informing to the company. If the company had known that representation, it 
may influence the company to increase the premium or to reject for the agreement. This insurance 
contract is voidable according to the clause 865 of the Civil and Commercial Code. The company has a 
rights in avoidance of the contract, and the company shall not deny for the liability by using any 
declaration other than the one where the Covered Person declared in the document according to 
paragraph 1 
2.2 COMPLETION OF THE CONTRACT AND AMENDMENTS IN INSURANCE CONTRACT 

This insurance policy together with the insuring agreements and endorsement are forming as 
part of insurance contract. Any amendments of statements in the contract must be approved by the 
company and recorded in this insurance policy and endorsement before such changes became valid. 
2.3 TRAVEL DURATION AND PERIOD OF INSURANCE 
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2.3.1 This insurance policy covers any loss or damage of the Covered Person which occurred 
within the period of the voyage, but limited to the travel duration of not exceeding to 30 consecutive 
days. In case of medical emergency, hijack, delay, or inoperative plane where the Covered Person is 
the passenger which made the Covered Person to not able to travel back within the specified period 
of insurance, this insurance policy will automatically extend the coverage until the Covered Person 
had arrived to the destination as per the coverage under this insurance policy. 

2.3.2 Travel duration of the Covered Person shall be started and ended within the period of 
insurance. 

2.3.3 In case of one-way coverage as stated in insurance schedule and/or the certificate of 
insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline counter service 
or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived to the arrival 
terminal building, bus terminal, or harbor at the destination (where applicable). 

2.3.4 In case of round trip coverage as stated in the insurance policy schedule and/or the 
certificate of insurance, the coverage shall start when the Covered Person checks-in at the airline 
counter service or the harbor (where applicable) and continuously until the Covered Person arrived 
to the arrival terminal building, bus terminal, or harbor (where applicable) for the return trip. 
2.4 CHANGE OF VEHICLE DURING THE TRIP 

If the Covered Person needs to change the vehicle during the trip as part of the covered trip 
caused by uncontrollable factor of the Covered Person, the coverage still be effective as if there is no 
change of the vehicle. 
2.5 NOTIFICATION AND CLAIMS 

The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of those 
aforementioned in each case, must inform the company in case of injury or sickness as soon. In case 
of loss of life, it has to be informed immediately, except there are any provable appropriate reasons 
for that inability to inform the company and the effort to do so as soon as possible. 
2.6 DUTY IN KEEPING THE RIGHT OF THE COMPANY FOR THE SUBROGATION 

Under the company’s expenses, the Covered Person must do anything which is necessary or as 
it is a reasonable request from the company either before or after claim payment from the company 
in order to keep the right of the company in claiming from third party on behalf of the Covered 
Person. 
2.7 DUTY TO MAINTAIN FOR SALVAGE OF THE DAMAGED PROPERTY 

     Once the damage incurred to the property insured, the Covered Person must not leave those 
properties and must deliver those damage properties to the company, in case the company requires 
the damage properties for claim consideration. 
2.8 CLAIM COMPENSATION 

The company will make a claim payment in case of death to the beneficiary and for other 
compensations to the Covered Person within 15 days since the company receives the completed 
and corrected documents. 

In case that there is any reasonable doubt for company to make claim compensation as 
aforementioned which not followed in the coverage agreement of insurance policy, the period of 
insurance maybe shall be expanded as necessary, but not exceed 90 days since the company 
receives all completed documents. 

In case the company cannot make the claim payment within the specified period of insurance 
above, the company shall pay an additional 15% interests per year of the total compensation 
amount since payment due as per paragraphn1 or paragraph 2 depend on each case. 
2.9 DISPUTE BY ARBITRATOR 
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In case of any argument, dispute or appeal under this insurance policy between the person who 
is entitled for compensation versus the company and if so desired by that person to settle the 
disputed claim by use of arbitration, the company must conform and allow the case to be judged by 
the arbitrator according to the arbitrating regulation governed by the Office of Insurance 
Commission. 

 
2.10 AUTOMATIC TERMINATION OF THE CONTRACT 
This insurance policy shall be automatically terminated should the Covered Person is committing a 
felony or while the Covered Person is arrested, under arrest or escaping from the arrest. 
2.11 ANTECEDENT CONDITION 

The company shall not be liable to compensate under this insurance policy unless the 
policyholder, the Covered Person, the beneficiary or representative on each case has complied with 
the insurance contract and the conditions under this policy. 
2.12 Payment of Premium 

The premium must be paid immediately or before the insurance policy starts to cover. 
2.13 Termination of Policy 

Both the company and the Covered Person can cancel the policy as follows: 
2.13.1 The cancellation must be informed to the company within 48 hours before the departure 

time. The company will allow a refund premium to the Covered Person, less the operating expenses. 
2.13.2 The cancellation which is less than 48 hours before the departure time, the company will 

not allow for a refund premium except the transporter cancels the Covered Person’s ticket, then the 
company shall allow a refund premium to the Covered Person, less the operating expenses. 

 
Section 3: General Exclusions 
This insurance policy will not covered for: 
1. Deductible where the Covered Person shall liable by him/herself as per specified on the 
policy schedule (if applicable). 
2. Any loss or damage incurred from or in consequential of the following causes: 

2.1 War, invasion, act of foreign enemies, any malicious acts with an aim similar to war 
whether announced or not, civil war which means war between people in the same country, 
mutiny, rebellion, insurrection, revolution, civil commotion, announcement of martial laws, 
or any events which may cause to announce or remain on the martial laws. 

2.2 Nuclear weapons, radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste 
arising from the combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear 
fission. 
3. Terrorism (not apply to the insuring agreement “Hijacking”). 
4. While the Covered Person is boarding or alighting from or traveling on an unregistered 
non-commercial passenger aircraft. 
5. While the Covered Person flies, or serves as officers on, any aircraft. 
6. While the Covered Person performs illegal or unlawful act, or indictable criminal offense, 
or being arrested or escape therefrom. 
7. While the Covered Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a war or to 
suppress crime. 
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Section 4: Insuring Agreements 
Under the condition, insuring agreement, exclusion, provision, general condition, and 

attachment under this insurance policy, and in consideration of the premium paid by the insured, 
the company agrees to cover for the coverage as follows: 
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DT 1 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR DEATH, DISMEMBERMENT, LOSS OF SIGHT, OR PERMANENT DISABILITY 
FROM ACCIDENT 
Definitions 

Dismemberment refers to The loss of body organ from the wrist joint or the ankle joint and 
also the loss of use in that organ as per aforementioned by the medical indication for never be able 
to function at any time in the future. 
 Loss of Sight refers to Complete blindness which is permanently incurable. 

Total Permanent Disability refers to Disability to the extent of being unable to perform the 
normal duty in the Covered Person’s regular occupation or any other occupation totally and 
permanently. 
  

COVERAGE 

This insurance cover for loss or damage arising from bodily insured of the Covered Person from 
accident which caused the Covered Person to death, dismemberment, loss of sight or permanent 
disability within 180 days from the date of the accident or the injury causes the Covered Person to 
receive continuous medical treatment as an inpatient in the hospital and loss of life occurred later 
because of such injury, the company shall compensate in accordance with the sum insured as 
specified in the Schedule as follows: 

1. 100% of the sum insured for loss of life. 
2. 100% of the sum insured for permanent disability which continue consecutively for not less 

than 12 months after the date of accident or if there is any medical indication that the Covered 
Person suffers a permanent disability. 

3. 100% of the sum insured for loss of both hands from the wrist joint or both feet from the 
ankle joint or loss of sight for both eyes. 

4. 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and one foot from the ankle 
joint. 

5. 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and loss of sight for one eye. 
6. 100% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint and loss of sight for one eye. 
7.  60% of the sum insured for loss of one hand from the ankle joint. 
8.  60% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint. 
9.  60% of the sum insured for loss of sight for one eye. 
The company shall compensate only one item of loss which has the highest amount through the 

period of insurance. The company shall make a claim payment for the consequent of what happened 
under this insuring agreement where the total payment will not over than the amount as specified 
on insurance schedule. If the company had paid for the compensation herewith less than full 
amount of the sum insured, the company still covers the remaining amount until the end of 
insurance period. 

 
CLAIM PROCEDURE FOR DEATH 

The Insured Person, the beneficiary or the representative of aforementioned depend on each 
case have to submit the following evidences at their own expenses to the company within 30 days 
from the date of Covered Person’s death: 

1. Claim form as required by the company. 
2. Death Certificate. 
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3. Copy of perform postmodern report certified by the policeman or organization that issued 
the report. 

4. Copy of daily police record certified by the official on duty who is an owner of the case or 
organization that issued the report. 

5. Copy of identification card and census registration stamped “death” of the Covered Person. 
6. Copy of identification card and census registration of the beneficiary. 
 

CLAIM PROCEDURE FOR DISMEMBERMENT, LOSS OF SIGHT OR TOTAL PERMANENT 
DISABILITY 

The Insured Person, the beneficiary or the representative of aforementioned depend on each 
case have to submit the following evidences at their own expenses to the company within 30 days 
from the commencement date of the disability: 

1. Claim form as required by the company. 
2. Medical report with a certification on the dismemberment, loss of sight or total permanent 

disability. 
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not 

invalidate the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not 
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as 
practicable for an otherwise legitimate claim. 

 
ADDITIONAL EXCLUSION 

This insuring agreement will not covered for: 
1.1 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes: 

1. Action of the Covered Person while under the influence of alcohol, addictive drugs, 
narcotic drugs to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a 
blood/alcohol level of 150 mg percent and over. 

2. Suicide or attempted to commit suicide or self-inflicted injury. 
3. Infections except pyogenic infections, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered 

as a result of an accident. 
4. Medical treatment or surgical treatment except the necessary treatment for the injury 

which is covered under this insurance policy and occurring within the period as per specified 
in this insurance policy.  

5. Miscarriage and abortion.  
6. Food toxic. 

1.2 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes: 
1. While the Covered Person is on the racing of all kinds of cars or boat, horse racing, all 

kinds of skiing including jet skiing, skate racing, boxing, parachuting (except for the purpose 
of life saving), while boarding or travelling on the balloon or glider, bungee jumping, diving 
with oxygen tank and breathing equipment under water. 

2. While the Covered Person is riding or travelling on a motorcycle. 
3. While the Covered Person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 
 

ADDITIONAL CONDITION 
The company reserve the right to ask the Covered Person to get a physical checkup during the 

compensation’s consideration including perform autopsy if necessary. 
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DT 2 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR MEDICAL EXPENSES ARISING FROM ACCIDENT 
Definitions 

Inpatient Room Expense refers to Room, food, nursing expense, and any other service of the 
hospital as daily provided in the hospital or medical center. 
 Inpatient refers to The Covered Person, who has admitted for treatment in the  
hospital or medical center for more than 6 consecutive hours, and must be registered as an 
inpatient. By obtaining the diagnosis or advice from the doctor in accordance with the medical 
standard for the appropriate period of medical treatment for such injury, and herein includes any 
person who dies later within 6 consecutive hours after the confinement. 

Alternative Medicine refers to A diagnosis, medical treatment or prevention of disease by 
traditional Thai or Chinese medicine or any other medicine which is not classified as modern 
medicine. 
  

COVERAGE 

In the event that the Covered Person receive medical treatment by doctor or nurse as a direct 
result of accidental injury within 52 weeks from the accident date, the company will reimburse to 
the Covered Person for necessary and reasonable expenses, in accordance with medical necessary 
and standard for actual inpatient room, observation room, medical, and nursing service expenses, 
provided that, up to the maximum amount as specified in the Schedule or Certificate of Insurance, 
less deductible (if applicable). 

In the event that the Covered Person already reimbursed the portion of medical expenses from 
government benefit, any other benefit, or any other insurance, the company will only pay the 
Covered Person for the rest of medical expenses which are unable to reimburse from such benefit 
or insurance. 

 
CLAIM PROCEDURE 

The Covered Person have to submit the following evidences at their own expenses to the 
company within 30 days from the date of discharging from hospital or medical center, or the date 
obtaining medical treatment from clinic: 

1. Medical report with specific detail including the diagnosis and treatment. 
2. Original receipt showing list of medical expenses or summary sheet showing the closing 

statement of finance with the receipt. 
The receipt for list of medical expenses must be the original document and the company shall return 
the original receipt where the Covered Person had already paid for. So the covered person can 
reimburse the rest of medical expenses from other insurance companies. In the event that the 
Covered Person already reimbursed the portion of medical expenses from government benefit, any 
other benefit, or any other insurance, the Covered Person must submit a copy of the receipt to 
reimburse the rest of medical expenses from the company. 
 
ADDITIONAL EXCLUSION 

This insuring agreement will not covered for: 
1.1 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes: 
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1. Action of the Covered Person while under the influence of alcohol, addictive drugs, 
narcotic drugs to the extent of being unable to control one’s mind. 

The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a 
blood/alcohol level of 150 mg percent and over. 

2. Suicide or attempted to commit suicide or self-inflicted injury. 
3. Infections except pyogenic infections, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered 

as a result of an accident. 
4. Medical treatment or surgical treatment except the necessary treatment for the injury 

which is covered under this insurance policy and occurring within the period as per specified 
in this insurance policy.  

5. Miscarriage and abortion.  
6. Food toxic. 

1.2 Any loss or damage arising from or in consequence of the following causes: 
1. While the Covered Person is on the racing of all kinds of cars or boat, horse racing, all 

kinds of skiing including jet skiing, skate racing, boxing, parachuting (except for the purpose 
of life saving), while boarding or travelling on the balloon or glider, bungee jumping, diving 
with oxygen tank and breathing equipment under water. 

2. While the Covered Person is riding or travelling on a motorcycle. 
3. While the Covered Person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 
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DT 3 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR TRIP CANCELLATION 
Definitions 

Transporter refers to Commercial airline, train, ocean liner, ferryboat, coach, bus which 
insured has used for his/her travel. 
 

COVERAGE 

It is agreed that the company will indemnify for expenses incurred from cancellation of the trip 
before a journey date where the Covered Person had paid for in advance whether partially or 
wholly for deposits, advance booking for the trip, or accommodation cost that had not been used, 
including penalty fee arising from the trip cancellation, in the event that the Covered Person was 
forced to cancel any part of the trip as the direct and necessary result of the following causes: 

1. The death of the Covered Person, serious injury, or sickness certified by the doctor for being 
able to travel. 

2. The death of the Covered Person’s family member, or serious injury or sickness of such person 
which the doctor certified as being life-threatening. 

3. The transporter has reported for the trip cancellation from adverse weather conditions until 
cannot commencing the trip. 

4. Strike or riot which effected the trip of the Covered Person. 
Provided that, the company will reimburse to the Covered Person for an actual expenses up to 

the limit of liability amount as specified in the Schedule or the Certificate of Insurance. 
 

CLAIM PROCEDURE 

1. Medical certificate, or death certificate of the dead person or documents with confirmation of 
trip cancellation from the transporter. 

2. Original receipt for deposits or charges for advance payments which have not been or will not 
be used or the invoice of penalty fee which the Covered Person is liable to pay in addition. 
 
ADDITIONAL EXCLUSION 

This insuring agreement will not covered for the trip cancellation which arising from: 
1. Protest or strike before the start date of insurance. 
2. Any reasons as follow which the Covered Person had known before applying for this 
insurance policy: 

2.1 The Covered Person die, faced serious injury or sickness. 
2.2 Serious injury or sickness as being life-threatening of the Covered Person’s father and 

mother, spouse, children of the Covered Person, and father and mother of the Covered 
Person’s spouse. 

2.3 The transporter has reported for the trip cancellation from adverse weather 
conditions until cannot commencing the trip. 

2.4 Strike or riot which effected the trip of the Covered Person. 
3. Death, injury or sickness of the Covered Person due to or in consequential from: 

3.1 The chronic symptoms or any sickness, which is a pre-existing condition including 
symptoms or complication state that might be appeared later. 

3.2 Pregnancy, delivering of baby, miscarriage, abortion. 
3.3 AIDS, illness or injury in consequence of blood testing as HIV and others relate with 

AIDS. 
3.4 Contagious disease or epidemics by World Health Organization (WHO) or by any local 

Government agency at the period time of that epidemics. 
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DT 4 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR EXPENSES INCURRED FROM THE TRIP CURTAILMENT 
Definitions 

Natural Disaster refers to any disasters occurred naturally and brought loss or damage to life 
and property such as wildfire, flood, storm, earthquake, for example 
 

COVERAGE 

This insuring agreement provides cover for an advance expenses of the Covered Person for the 
travel and accommodation expenses while the Covered Person was on a trip and/or penalty fee or 
any other expenses in the event that the Covered Person was forced to return to their home country 
before the planned trip as the direct and necessary result of the following: 

1. The death, serious injury or sickness, of the Covered Person or the Covered Person’s family 
member which the doctor certified as being life-threatening if continuing with the trip, it may force 
the Covered Person to return to their home country directly while still on that trip. 

2. Natural disaster which prevents the Covered Person from continuing in the trip according to 
the plan. 

3. Strike, riot, or civil commotion which occurred beyond the Covered Person’s awareness and 
control. 

4. Quarantine due to the opinion of a doctor. 
The company will reimburse for the actual expenses, up to the sum insured amount as specified 

in the Schedule or Certificate of Insurance, for advance payments for travelling by the aircraft, land 
or ferry boat (economy class fare if applicable) or hotel accommodation which has not been  used 
and will not be used, or for penalty fee or any other expenses arising from the return to the Covered 
Person’s home country before the planned trip, or for loss of frequent flyer points or similar reward 
points which have been redeemed for air ticket and the air ticket is subsequently cancelled. 

Provided that the reimbursement will also include any other expenses as a result of quarantine 
due to the opinion of a doctor where the Covered Person is unable to reimburse for such expenses 
incurred as specified above from that service providers. 

 
CLAIM PROCEDURE 

The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured 
person depend on the case, have to submit the following documents or evidences at their own 
expenses to the company within 30 days from the date of accident: 

1. Claim form as required by the company. 
2. The Covered Person’s evidence of travel. 
3. Copy of the Covered Person’s identification card and/or passport with certified true copy. 
4. The Covered Person’s evidence of advance payment. 
5. Invoice from tour operator or airline or transporter. 
6. Copy of air ticket including the receipt. 
7. Copy of death certificate (in case of death of the Covered Person or the Covered Person’s 

family member) 
8. Medical certificate (in case of trip curtailment arising from serious injury or sickness of the 

Covered Person or the Covered Person’s family member) with details of an important symptom, 
diagnosis results, and the treatment. 

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


  

 

 
 
 

 

Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for 

understanding.  The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.                

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. Any other evidences to verify the causes of trip curtailment. 
10. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable). 
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not 

invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not 
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as 
practicable for an otherwise legitimate claim. 
 
ADDITIONAL EXCLUSION 

This insuring agreement will not covered for the trip curtailment arising from the 
following causes: 
1. Accidental sickness of the Covered Person’s family member as a result of AIDS, venereal 
disease or sexual transmitted disease.  
2. Failure to comply with any of the provisions of any person, representative or tour 
operator who the Covered Person purchased the service. 
3. Any causes which the Covered Person became aware before purchasing this Policy. 
4. Any malicious acts intentionally with the objective on political, religious or nationalistic 
interest or civil commotion. 
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DT 5 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR THE TRIP DELAY 
 

COVERAGE 

The company shall indemnify for expenses incurred in case that the Covered Person’s trip had 
been postponed or delayed for 6 consecutive hours from the time specified in the travel itinerary. 
The company shall pay to the Covered Person for the compensation which does not exceed to the 
limit of liability as specified in insurance schedule for every full 6 consecutive hours as a result of 
the delay, due to the following causes: 

1. Adverse weather conditions which affect the transporter to postpone the trip. 
2. Mechanical breakdown/derangement of the transporter. 
3. Strike or riot occurring after the company had agreed for the insuring of this insurance policy. 
 

CLAIM PROCEDURE 

The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured 
person depend on the case, have to submit the following documents or evidences at their own 
expenses to the company within 30 days from the date of accident: 

1. Claim form as required by the company. 
2. Copy of the Covered Person’s passport and/or evidence of the travel. 
3. Copy of identification card with certified true copy. 
4. Any evidences obtained from, or issued by an airline or airport authority to verify the reason 

for the delay and the number of hours delayed. 
5. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable). 
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not 

invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not 
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as 
practicable for an otherwise legitimate claim. 
 
ADDITIONAL EXCLUSION 

This insuring agreement will not covered for the travel delay from the following causes: 
1. A malicious intentional acts for the objective on political, religious or nationalistic interest 
or civil commotion. 
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DT 6 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR LOSS OR DAMAGE TO THE BAGGAGE AND PERSONAL PROPERTY 
Definitions 

Personal Property refers to personal goods belonging to the Covered Person, cloths, 
accessories, which are taken on the trip or acquired by the Covered Person, and those goods must 
be kept in the Covered Person’s baggage, and not defined in the exclusion. 

Each item refers to 1 piece, 1 pair or 1 set. 
 

COVERAGE 

This insuring agreement provides cover for loss or damage of baggage and personal property, 
which are kept in the baggage, including but not limited to backpack for keeping the Covered 
Person’s personal property while the Covered Person is on a trip, during the period of insurance, 
due to the following events: 

1. Robbery, burglary, or any attempt thereof. 
2. Loss of damage of property whilst in the custody of an airline or a hotel. 
3. Theft which appears the sign of breaking into the Covered Person’s locked hotel room. 
Provided that, the company will indemnify the Covered Person in respect of such actual loss or 

damage up to the sum insured amount of each item and in the aggregate as specified in the Schedule 
under this insuring agreement. 

Under this insuring agreement, the Covered Person are not entitled to make a claim from 
baggage delay benefit (if applicable) in the same circumstance. 
 
ADDITIONAL CONDITION 
1. SUBROGATION 

In the event of any payment are made by the company to the Covered Person under this 
insuring agreement, the company will subrogate all the Covered Person’s rights in recovery against 
any person or the organization that responsible for that loss or damage, only in the part that the 
company had already paid for. The Covered Person shall cooperate with the company in providing 
all related documents including any necessary execution in order to protect that rights and will take 
no actions which may prejudice to the company. 
2. AVERAGE CLAUSE 

In the occurrence of loss or damage to the property insured and it appeared that the property 
had been insured with other company, the company will liable for claim settlement for not more 
than the average amount of money which the company insured toward the total sum insured and 
not exceed for the money company had insured for. 
3. DUE DILIGENCE 

The Covered Person will exercise due diligence and precaution in doing all things for the 
purpose of safety of such property. 
 
CLAIM PROCEDURE FOR BENEFIT TOWARD LOSS OR DAMAGE TO THE BAGGAGE AND 
PERSONAL PROPERTY 

The Covered Person must submit the following documents to the company within 30 days from 
the date of loss or damage to baggage and personal property at their own expense: 

1. Claim form as required by the company. 
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2. Written confirmation letter which obtained from an executives of the hotel where such loss or 
damage taking place in the event that such loss or damage to baggage and personal property 
occurred whilst in the custody of the hotel or transporter. 

3. Copy of a police report which obtained from the local police evidencing such loss or damage 
arising from physical force or intimidation by other person. 

4. Copy of the Covered Person’s identification card and/or passport. 
5. Any other documents or evidences as required by the company (if applicable). 
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not 

invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not 
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as 
practicable for an otherwise legitimate claim. 
 
ADDITIONAL EXCLUSION 
1. This insuring agreement will not covered for any loss or damage to baggage and personal 
property if they are: 

1.1 Baggage which are not intended for travelling purpose such as wallet, handbag or 
laptop bag. 

1.2 Pets. 
1.3 Motor vehicles and other equipment or bicycles. 
1.4 Skiing equipment, indoor equipment, musical instruments, antiques or kitchenware. 
1.5 Souvenirs, goods or samples. 
1.6 Liquor or alcoholic beverage. 
1.7 Mobile phone, communication equipment or all kinds of electronic equipment. 
1.8 Computers (including hardware and software), data recorded on tapes, cards, discs 

or otherwise. 
1.9 Hired or leased equipment. 
1.10 Gold, bullion, jewelry, silver, cash, coin or precious stones such as diamonds or 

gems. 
1.11 Stocks and bonds, manuscripts, bank notes, travelers’ cheques or travel documents. 
1.12 Contact lenses, false teeth, or artificial limbs. 
1.13 Fragile articles except damage arising from fire to vehicles in which the Covered 

Person is boarding. 
1.14 Travel baggage of the Covered Person which shipped in advance, souvenir or 

property shipped as freight, or separate shipping with the Covered Person. 
1.15 Property that had reimbursed from the hotel or transporter already. 

2. This insuring agreement will not covered for any loss or damage arising from, or in 
consequence of the following causes: 

2.1 Wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, damage 
sustained while being worked upon, or damage sustained due to any process initiated by the 
Covered Person to repair, clean or modify that property. 

2.2 Leakage or penetration of property which is in the form of powder or liquid and 
stored in the baggage. 

2.3 Retention, confiscation or destruction of property by orders of the customs or other 
officials, illegal goods transportation or any other acts against the law. 
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DT 7 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR BAGGAGE DELAY 
 

COVERAGE 

This insuring agreement will provide cover in the event that the Covered Person’s baggage 
which is in the custody of the transporter is delayed after the Covered Person had arrived to the 
scheduled destination. The company will reimburse for an expenses in case that the trip of the 
Covered Person had been postponed or delayed for 6 consecutive hours from the schedule. The 
company shall compensate to the Covered Person for not more than the limit of liability as specified 
on insurance schedule for every full 6 consecutive hours of postponement or delay of such baggage. 

The company shall compensate for the benefit under this insuring agreement up to the 
maximum benefit amount as specified in the Schedule. The Covered Person will not be entitled to 
make a claim from the benefit of loss or damage to baggage or personal property (if applicable) in 
the same circumstance. 

 
ADDITIONAL CONDITION 

In the event of any payment made by the company to the Covered Person under this insuring 
agreement, the company will subrogate all the Covered Person’s rights of recovery against any 
person or organization who is responsible for such circumstance. The Covered Person shall 
cooperate with the company in providing all related documents including any necessary execution 
in order to protect that rights and will take no actions which may prejudice to the company. 
 
CLAIM PROCEDURE 

The Covered Person must submit the following documents to the company within 30 days from 
the date of baggage delay at their own expense: 

1. Claim form as required by the company. 
2. Letter from the transporter to verify the baggage delay. 
3. Original receipt from purchasing of necessary cloths or personal effects. 
4. Copy of the Covered Person’s passport. 
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not 

invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not 
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as 
practicable for an otherwise legitimate claim. 
 
ADDITIONAL EXCLUSION 
1. Baggage delay occurring after the end of the Covered Person’s trip as specified in the 
Schedule. 
2. Any expense incurred which the Covered Person is able to reimburse from the airline or 
transporter. 
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DT 9 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR LEGAL LIABILITY TO THIRD PARTY 
Definitions 

Third Party refers to any person other than family member, companion who lives with the 
Covered Person, employee under a contract of service of the Covered Person and any person who is 
travelling with the Covered Person’s group. 

 
COVERAGE 

This insuring agreement provides cover for legal liability to third party of the Covered Person 
arising from any accident during the trip which the Covered Person legally liable to pay 
compensation from the actual damage from: 

1. Death or Accidental Injury to any third party. 
2. Accidental property loss or damage to any third party. 
The company will indemnify the Covered Person up to the limit of liability as specified in the 

Schedule. 
 
ADDITIONAL CONDITION 

The Covered Person will not do anything to admit liability for or settle any claim to any third 
party, others, injured person, do things which may incur any litigation without the company’s prior 
written consent. The company will appoint legal representative to negotiate with injured third 
party when notice has been given by the Covered Person to pay claim under this Policy. 

 
CLAIM PROCEDURE  

1. In case of accidental injury to any third party: 
1.1 Medical certificate in connection with such injury. 
1.2 Invoice of medical expenses. 
1.3 Copy of identification card of such injured third party with certified true copy. 

2. In case of accidental property loss or damage to any third party: 
2.1 Receipt of repair of such damaged property or receipt in case of necessarily purchasing such 

property from the owner of that property. 
2.2 Photo indicating such loss or damage (if applicable). 

 
ADDITIONAL EXCLUSION 
This insuring agreement will not covered for: 
1. Damage to the property of any person who is the Covered Person’s relative or any person 
who is travelling with the Covered Person or employee or deemed by law to be the Covered 
Person’s employee. 
2. Damage to property belonging to or held in trust by the Covered Person, or while in the 
Covered Person’s custody or control. 
3. Liability arising out of trade or professional service of the Covered Person or the Covered 
Person’s family. 
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DT 10 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR EMERGENCY MEDICAL EVACUATION OR DIRECT REPATRIATION TO HOME 
COUNTRY 

 

COVERAGE 

This insuring agreement provides the cover for accidental injury or sickness which is emergency 
or unpredictable of the Covered Person during the trip, it may cause the Covered Person for 
emergency medical evacuation to other places, or direct repatriation to home country upon the 
requirement accordance with medical necessary and standard. 

All decisions as to the means, methods, format of the transportation and its final destination will 
be made by the company’s authorized representative in order to transfer the Covered Person 
suitably by considering of the intensity level of the Covered Person’s symptom upon medical 
necessity, including expenses incurred to transfer the injured patient which arising from air 
ambulance, surface ambulance, ferry boat, railroad or any other appropriate means for the 
necessary medical purpose. The company will pay directly to authorized representative in any 
expenses for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a 
result of the Covered Person’s evacuation, up to the sum insured as specified in the Schedule or 
Certificate of Insurance. 

Provided that, the Covered Person’s relative or related person must notify the company’s 
authorized representative as soon as practicable if the Covered Person is injured or ill in the remote 
area. The Covered Person must contact the local hospital to get a first aid. After that, the authorized 
representative will then make the necessary evacuation and future medical treatment 
arrangements at their own discretion. 

If the Covered Person is unable to notify the authorized representative to make the necessary 
evacuation arrangements due to reasons beyond reasonably incurred expenses and the Covered 
Person’s control during emergency medical treatment at anywhere, the company will reimburse the 
Covered Person for advance expenses incurred in relation to the evacuation, up to the amount 
which the authorized representative would have incurred for services provided under the same 
circumstances. 

Benefit amount under this insuring agreement will also include additional expenses for 
transportation by aircraft, land vehicle or ferry boat (economy class fare if applicable) of the family 
member or other person travelled with the Covered Person for 1 person. In the event that such 
person is unable to return to his home country within scheduled timeframe due to the Covered 
Person’s evacuation. 
 
CLAIM PROCEDURE 

The Insured Person, the Covered Person, the beneficiary or the representative of insured 
person depend on each case, must submit the following documents or evidences at their own 
expenses to the company within 30 days from the date of accident: 

1. Claim form as required by the company. 
2. The Covered Person’s evidence of travel. 
3. Copy of the Covered Person’s identification card and/or passport with certified true copy. 
4. Copy of medical report specified important symptom, diagnosis result, and treatment. 
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5. Copy of receipt of showing list of medical expenses or summary sheet showing the closing 
statement of finance with the receipt. 

6. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of 
returning to their home country within original scheduled timeframe (if applicable). 

7. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of 
returning to their home country (if applicable). 

8. Any documents or evidences as required by the company (if applicable). 
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not 

invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not 
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as 
practicable for an otherwise legitimate claim. 
 
ADDITIONAL EXCLUSION 
Except for general exclusion, this insuring agreement does not cover any expenses for any of 
the following: 
1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Covered 
Person are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip 
where the trip manager or transporter must responsible for. 
2. Strike, riot, or malicious acts for benefits in connection with political, religious, ideological 
or civil commotion. 
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DT 11 
INSURING AGREEMENT 

BENEFITS FOR THE REPATRIATION OF MORTAL REMAINS OR CREMAINS 
 

COVERAGE 

This insuring agreement provides the cover for accidental injury or sickness which is 
emergency or unpredictable of the Covered Person during the trip which cause the Covered Person 
to death within 30 days from the date of such injury or sickness. 

The company’s authorized representative will make the necessary arrangements for the return 
of the Covered Person’s mortal remains to their home country or the traditional cremation at the 
place where the Covered Person suffer death as required by the Covered Person’s family. The 
company will pay such actual expenses directly to the authorized representative up to the actual 
amount with the maximum not higher than the sum insured amount as specified in the Schedule or 
Certificate of Insurance. 

In addition to expenses for the transportation of the remains or traditional cremation, the 
company will reimburse to the Covered Person’s estate expenses actually incurred for services and 
supplies by a mortician, including but not limited to the preparation cost of mortician or 
undertaker, cost of a casket, the embalming, the enamel of body, cremation, and other expenses in 
the same type which had already performed. 

Benefit amount under this insuring agreement as mentioned above will include additional 
expenses for transportation by aircraft, land vehicle or ferry boat (economy class fare if applicable) 
of the family member or other person travelled with the Covered Person for 1 person in the event 
that such person is unable to return to his home country within scheduled timeframe due to the 
repatriation of mortal remains or cremains of the Covered Person in this time. 

Provided that the beneficiary, relative or the representative of the Covered Person must notify 
the company’s authorized representative as soon as practicable, the authorized representative will 
then make the best arrangements, at their own discretion, for repatriation of mortal remains. 

 
CLAIM PROCEDURE 

The Insured Person, the beneficiary or the representative of insured person depend on each 
case, must submit the following documents or evidences at their own expenses to the company 
within 30 days from the date of accident: 

1. Claim form as required by the company. 
2. The Covered Person’s evidence of travel. 
3. Copy of the Covered Person’s death certificate. 
4. Copy of autopsy report verified by relevant authority. 
5. Copy of police report which obtained from the local police. 
6. Copy of the Covered Person’s identification card and household registration stamped “death” 

on the Covered Person’s page. 
7. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of 

returning to their home country within original scheduled timeframe (if applicable). 
8. Copy of air ticket of the Covered Person’s relative or travel companion for the purpose of 

returning to their home country (if applicable). 
9. Any documents or evidences as necessarily required by the company (if applicable). 
Failure to submit the evidences as required above within the time limit prescribed will not 

invalidated the right to claim if it can be shown, to the company’s satisfaction, that it was not 
reasonably possible to submit such proof within the prescribed time limit but it was done as soon as 
practicable for an otherwise legitimate claim. 
 

http://www.chubb.com/th
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Note: This English version is a translation from the Thai Policy wording for 

understanding.  The Thai version shall prevail in the event of discrepancies.                

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 
 

 
ADDITIONAL EXCLUSION 
Except for general exclusion, this insuring agreement does not cover any expenses for 
repatriation of mortal remains arising from, or in consequence of the following: 
1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Covered 
Person are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip 
where the trip manager or transporter must responsible for. 
2. Strike, riot, or malicious acts for benefits in connection with political, religious, ideological 
or civil commotion. 
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