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สรุปสาระส าคัญ 
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ V - Travel 

 
 

ค ำจ ำกดัควำมท่ีส ำคญั 
1. บริษทั  หมายถงึ บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2. ผู้เอำประกัน หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และ/หรอืเอกสารแนบซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รบัความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

3. อบุติัเหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกดิขึน้อย่างฉับพลนั จากปจัจยัภายนอก
รา่งกายและท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อาประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั 

4. กำรบำดเจบ็  หมายถงึ การบาดเจบ็ทางรา่งกาย อนัเป็นผลโดยตรงจาก
อุบตัเิหตุ ซึง่เกดิขึน้โดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตุอื่น 

5. กำรเจบ็ป่วย  หมายถงึ อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติด
โรคทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้อาประกนัภยั 

6. สภำพท่ีเป็นมำก่อน  หมายถงึ  โรคเรือ้รงั การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย  
รวมถงึภาวะแทรกซอ้นการเอาประกนัภยั ทีย่งัมไิดร้กัษาใหห้ายภายใน 24 
เดอืน ก่อนวนัทีค่วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะมผีลบงัคบัซึ่งมี
นยัส าคญัเพยีงพอทีท่ าใหบุ้คคลทัว่ไปพงึแสวงหาการวนิิจฉัยดูแลหรอืรกัษา 
หรอืท าใหแ้พทยพ์งึใหก้ารวนิิจฉยั ดแูล หรอืรกัษา 

 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดทัว่ไปท่ีส ำคญั 
1. ระยะเวลำเอำประกนัภยั   ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อา

ประกนัภยัซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 
1.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความ

คุม้ครองใหเ้ริม่ต้นก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย  2  ชัว่โมง 
นับจากเวลาตามตารางการเดนิทางของยานพาหนะนัน้ๆ (Departure Time) และ
ด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึประเทศภายใน 2 
ชัว่โมงนับจากเวลาตามตารางการเดนิทางของยานพาหนะนัน้ๆ (Arrival Time) หรอื
จนกระทัง่วนัสิน้สดุระยะเวลาประกนัภยัแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน (เวน้แต่
จะมกีารระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี) 

1.2 ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครอง
การเดนิทางหลายครัง้ โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัขอ้ 
1.1 และระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสดุไมเ่กนิ 180 วนั   

หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกนัภยัมผีลบงัคบั และจ าเป็นต้องรบัการรกัษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูป้่วย
ใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยั
ออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม  
2. กำรแจ้งและกำรเรียกร้อง ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทน

ของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึการบาดเจบ็ 
หรอืการเจบ็ป่วยโดยไมช่กัช้า ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบ
ทนัทเีวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่ามเีหตุจ าเป็นอนัสมควรจงึไมอ่าจแจง้ใหบ้รษิทั
ทราบในทนัทไีด ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะกระท าไดแ้ล้ว 

 
3. กำรจ่ำยค่ำทดแทน  บรษิทัจะจา่ยค่าทดแทน ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัหลกัฐานแสดงความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีค่รบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
โดยค่าทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ ส่วนค่า
ทดแทนอยา่งอื่นจะจา่ยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า  การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอกีไดต้ามความ
จ าเป็น  แต่ทัง้น้ีจะไมเ่กนิ  90 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบรษิทัไมอ่าจจา่ยคา่ทดแทนใหแ้ล้วเสรจ็ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งต้น 
บรษิทัจะรบัผดิชดใช้ดอกเบี้ยใหอ้ีกในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงนิที่
ตอ้งจา่ย ทัง้น้ีนบัแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ 

หากการรกัษาพยาบาลไดเ้กดิขึน้ในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวช
กรรม หรอืคลินิก นอกประเทศไทย บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ ที่ระบุ ไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า
รกัษาพยาบาล 
4. กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัและกำรคืนเบีย้ประกนัภยั 

4.1 ผู้เอาประกนัภยั ต้องช าระเบี้ยประกนัภยัทนัที หรอืก่อนความ
คุม้ครองจะเริม่ตน้ 

4.2 ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลกิ
กรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบรษิทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแล้วจะไม่มกีาร
คนืเบี้ยประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดร้บัอนุมตัวิซี่า (VISA) 
โดยมหีลกัฐานยนืยนัจากสถานฑูตและผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบ
ก่อนวนัเริม่คุม้ครอง 

4.3 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอา
ประกนัภยั หรอืบรษิทั ต่างสามารถใช้สทิธใินการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้ดงัน้ี 
 1) บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสอืบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั
ตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายที่แจง้ให้บรษิทัทราบในกรณีน้ีบรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผู้
เอาประกนัภยั โดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัแลว้ออกตามสว่น 
 2)  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได้ โดยการแจง้
ใหบ้รษิทัทราบ  เป็นหนังสอื และมสีทิธไิดร้บัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกั
เบี้ยประกันภัยส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับ
มาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปน้ี  
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 ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 
ระยะเวลำประกนัภยั 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบีย้ประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื่อนไขในขอ้น้ี  ไม่ว่าจะกระท าโดยฝา่ย

ใดกต็ามต้องเป็นการบอกเลกิทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไม่สามารถเลอืกยกเลกิความคุม้ครองเพยีง
สว่นหน่ึงสว่นใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ ความสูญเสยี 

หรือความเสียหายอนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา 
ดงัต่อไปน้ี 
1. การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการท ารา้ยรา่งกายตนเอง 
2. สงคราม การรกุราน การกระท าที่มุ่งรา้ยของศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระท าที่มุ่งรา้ย

คล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มกีารประกาศสงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงคราม
กลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล   การนัดหยุดงาน การก่อ
ความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การรฐัประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ
เหตุการณ์ใดๆ    ซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3. การก่อการรา้ย 
4. การแผร่งัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกาก

นิวเคลยีรใ์ดๆอนัเน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลงินิวเคลยีร์ และจาก
กรรมวธิีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วย
ตวัเอง 

 
 
 
 
 
 

 
 
5. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรอืวตัถุ

อนัตรายอื่นใด ทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการนิวเคลยีรไ์ด ้
6. ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัปฏบิตัิหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร 

และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 
7. ขณะที่เกดิขึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตที่ยกเวน้ความคุม้ครองตามที่ระบุ

ไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 
8. ขณะทีเ่กดิขึน้บรเิวณแท่นขดุเจาะน ้ามนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบงัคบั ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เงื่อนไขทัว่ไป 

และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง 
ดงัต่อไปน้ี 

     

1. ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล 
2. ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวร

สิน้เชงิเน่ืองจากอุบตัเิหตุ 
3. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ 
4. ผลประโยชน์คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรอือฐักิลบัประเทศ 
5. ผลประโยชน์ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

 

หมำยเหต ุ: 
1. ความคุม้ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ทีร่ายละเอยีดครบถ้วนใหเ้ป็นไปตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ V-Travel ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(คปภ.) 

2. ทัง้น้ี บรษิทัสามารถเลอืกขอ้ตกลงคุม้ครอง /เอกสารแนบทา้ยเพื่อจดัท า
แผนประกนัภยัได ้

 


