กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ V Travel
International Travel Insurance – V Travel

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทน
เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1

บริษัท

หมายถึง

บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)

1.2

กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ประกั นภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไขทั่ วไปและ
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ ยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ
พิเศษ ข้ อรั บรอง ใบสลั กหลังกรมธรรม์ประกั นภั ย และเอกสารสรุ ป
สาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญา
ประกันภัย

1.3

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/
หรือเอกสารแนบซึ่งเป็นบุค คลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้

1.4

อุบัติเหตุ

หมายถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทาให้
เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

1.5

การบาดเจ็บ

หมายถึง

การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

1.6

การเจ็บป่วย

หมายถึง

อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ หรื อการติ ด โรคที่ เกิ ด ขึ้ นกั บผู้ เอา
ประกันภัย
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1.7

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง

ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชี พ
ประจา และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

1.8

ความสูญ เสีย หรือ
ใดๆ

หมายถึง

การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุความเสียหาย
และทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ

1.9

ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง

1.10

แพทย์

หมายถึง

ผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทย์ศ าสตร์บัณฑิต
ได้ขึ้น
ทะเบี ยนอย่ างถู กต้ องจากแพทยสภา และได้ รั บอนุ ญาตให้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม

1.11

พยาบาล

หมายถึง

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

1.12

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
คาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ

1.13

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

ผู้ ที่ รั บ บ ริ ก า ร อั น เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ใ น แ ผ น ก
ผู้ป่ ว ยนอก หรื อ ในห้ องรั ก ษาฉุก เฉิ น ของโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจาเป็นตามข้อ
วินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ในการเข้ารักษาเป็น
ผู้ป่วยใน

1.14

โรงพยาบาล

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่
มีจานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เพียงพอตลอดจน การจัด การให้บริการที่ค รบถ้ว น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนดาเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ
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1.15

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

ส ถ า น พ ย า บ า ล ใ ด ๆ ซึ่ ง จั ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
โดยสามารถรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น และได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ จ ด
ทะเบียนดาเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ

1.16

คลินิก

หมายถึง

สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรคและไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนได้

1.17

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล
และนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจาเป็นทาง
การแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการเจ็บป่วย
การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

1.18

ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น

หมายถึง

ค่ า รั ก ษาพยาบาล และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ ค วรจะเป็ น
และสมควรเมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไป ของโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา
นั้น

1.19

ความจาเป็นทางการแพทย์

หมายถึง

การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน เวชปฏิบัติ
ปัจจุบัน
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัวผู้รับบริการ
หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ(4) ต้องเป็นการบริการ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจาเป็นของ
ภาวะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ของผู้รับบริการนั้นๆ
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1.20

สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัยหมายถึง

โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่ยังมิได้รักษา
ให้ ห ายภายใน 24 เดื อ น ก่ อ นวั น ที่ ค วามคุ้ ม ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับซึ่งมีนัยสาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทั่ วไปพึง
แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย
ดูแล หรือรักษา 1.21 เอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ
เจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส
HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้
อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/
หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก
Kaposi’s Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ าเหลื องที่ระบบศู นย์ ประสาทส่วนกลาง
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ง
เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน นี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired
Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้ คนที่เป็น
เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรค
ที่ทาให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาด
ของเชื้อไวรัส

1.22

ปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือนับแต่
วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป

1.23

การก่อการร้าย

หมายถึง

การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใดซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่งผลให้ รั ฐบาลและ/หรื อ สาธารณชน หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไข และข้อกาหนดทั่วไป
2.1 สัญ ญ าประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัยและข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลง รับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วใน
ข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้
บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค
หนึ่ง
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญ ญ าและการเปลีย่ นแปลงข้อความในสัญ ญ าประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็น สัญญาประกันภัยการ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือใน
เอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย
2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง นับจากเวลาตามตารางการเดินทางของยานพาหนะนั้นๆ(Departure Time) และดาเนินต่อเนื่องกัน
ไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงประเทศภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาตามตารางการเดินทางของยานพาหนะนั้นๆ (Arrival Time)
หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
2.3.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด
ไม่เกิน 180 วัน
หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และจาเป็นต้อง
รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
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2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการ
บาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจึ ง
ไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
2.5 การเรียกร้องค่าทดแทน
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชักช้าและดาเนินการส่งหลั กฐานตามที่บริษัทระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนดโดยค่าใช้จ่ายของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัท
ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุทเี่ กิดขึ้นได้หากเป็นการเรียกร้องค่า
ทดแทนที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หรือทรัพย์สินและความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ ผู้เอาประกันภัยดาเนินการโดยสุจริต
2.6 การตรวจทางการแพทย์
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย เท่าที่จาเป็นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2.7 การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก นอกประเทศไทย บริษัท
จะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ที่ระบุไว้ ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
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2.8 การชาระเบีย้ ประกันภัยและการคืนเบีย้ ประกันภัย
2.8.1 ผู้เอาประกันภัย ต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น
2.8.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยัน
จากสถานฑูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
2.8.3 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัท ต่างสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
1) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดย
หักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน
2) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบ เป็นหนังสือ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย
ระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)
ร้อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
1
15
2

25

3

35

4

45

5

55

7

ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น
ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
2.9 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญ าโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
ยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงือ่ นไขบังคับก่อน
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองการบาดเจ็บ ความสูญ เสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่อง
จากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3. การก่อการร้าย
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4. การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนือ่ งมาจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม
7. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
8. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน หรือเหมืองใต้ดิน

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง
ภายใต้ ข้อบังคั บ ข้อตกลงคุ้ มครอง ข้ อยกเว้น ข้อกาหนด เงื่อนไขทั่ว ไป และเอกสารแนบท้ ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ความคุม้ ครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและสมควร
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
ตามจานวนเงิน ที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีความจาเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง
ในประเทศไทย
หลังจากที่กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทาภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และจานวน
เงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สาหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนเงินเอาประกันภัย
หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จานวนเงินใดจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่นามาใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและ
จาเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเคลื่อนย้าย
เพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่คมุ้ ครอง มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียม
และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ
ระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยใน
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจาเป็นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้สาหรับผู้ป่วย และค่า
การพยาบาลประจาวัน
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง
ยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่นแต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการ
ของรัฐ หรือสวัสดิการอืน่ ใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการ
ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาล)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กาเนิด
3. การรักษาตัวเพือ่ พักผ่อนหรือเพือ่ อนามัย การพักฟืน้ การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องกับการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
4. การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติดโรคทางพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบนั รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Treatment)
เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น
8. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด
(Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
9. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรมยกเว้นเพือ่ บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ไม่รวมถึงการบูรณะ
ฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม
10. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่ วกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อนั เกิดขึ้นเพื่อหวังผลกาไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
11. การรักษาเพือ่ ความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อ
แก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็น การผ่าตัดตกแต่งที่จาเป็นต้องกระทาอันเป็นผล
จากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้อย่างเดิม
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12. ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้เอาประกันภัย
13. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทา
ร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
14. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี
ด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน
15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
16. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญ ากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม
17. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้ คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ซึ่งต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญ เสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ
คาจากัดความเพิ่มเติม
การสูญ เสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพใน
การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญ เสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ความคุม้ ครอง
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ของผู้เอาประกันภัย โดย
อุบัติเหตุและทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการ
บาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
1

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับของจ
การเสีานวนเงิ
ยชีวติ นเอาประกันภัย

2

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับของจ
การตกเป็
านวนเงิ
นบุนคเอาประกั
คลทุพพลภาพถาวรสิ
นภัย
น้ เชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
นั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรือมีข้อ
บ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง

3

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับของจ
มือสองข้
านวนเงิ
างตันง้ เอาประกั
แต่ข้อมือนหรื
ภัยอเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง

4

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับของจ
มือหนึ
านวนเงิ
ง่ ข้างตันง้ เอาประกั
แต่ขอ้ มือนภัและเท้
ย าหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า

5

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับของจ
มือหนึ
านวนเงิ
ง่ ข้างตันง้ เอาประกั
แต่ขอ้ มือนภัและสายตาหนึ
ย
่งข้าง

6

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง

7

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ

8

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

9

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
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บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สงู สุดรายการเดียวเท่านัน้
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2) ใบรายงานแพทย์ทยี่ ืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
3) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
2. กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประโยชน์
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2) ใบมรณบัตร
3) สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
4) สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”
ของผู้เอาประกันภัย
6) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รบั ประโยชน์
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญ เสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือ
สืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครอง
สติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้รับมาจาก
อุบัติเหตุ
3. การแท้งบุตร
4. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
6. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
7. ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญ ากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ
ความคุม้ ครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอา
ประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจาเป็นตามความเห็นหรือคาแนะนา ของ.....(ระบุชื่อบริษัทผู้ให้บริกา รเคลื่อนย้า ย) เพื่อทาการรักษาทาง
การแพทย์ที่เหมาะสม หรือเพื่อนาผู้เอาประกันภัย กลับสู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ตามที่.....(ระบุชื่อบริษัทผู้
ให้บริกา รเคลื่อนย้า ย)เรียกเก็บกับบริษัท
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์คา่ ใช้จา่ ยในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศ
ความคุม้ ครอง
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30
วัน นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัท
จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทาศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดการเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่
ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ดาเนินการโดย......(ระบุชื่อบริษัทผู้ให้บริกา ร) ที่ได้รับมอบอานาจ
จากบริษัทและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คาจากัดความเพิม่ เติม
“บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยูด่ ้วยกันกับผู้เอา
ประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในการทางที่จา้ ง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย
ความคุม้ ครอง
การประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เอาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับความเสียหายดังต่อไปนี้
1. การเสียชีวติ หรือบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุของบุคคลภายนอก
2. ความสูญ เสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ โดยอุบตั เิ หตุของบุคคลภายนอก
เงือ่ นไขความคุม้ ครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)หน้าทีข่ องผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซงึ่ อาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุม้ ครองนีผ้ ู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้
บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และส่งเอกสารแจ้งการเรียกร้องให้บริษัท
ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทาการอันเป็นการตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้คา่ เสียหายต่อบุคคลภายนอก
หรือกระทาการอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดี โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนีม้ บี ริษัทมีสิทธิเข้าดาเนิน การ
ต่อสูค้ ดีทาการประนีประนอมในการเรียกร้องใดๆ
หรือฟ้องบุคคลใดให้ชดใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษัทในนามของผู้เอา
ประกันภัย ในการนี้ผู้เอาประกันภัยต้องให้ความช่วยเหลือตามที่บริษัทต้องการ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. กรณีเสียชีวติ หรือบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอก
1.1 กรณีเสียชีวติ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทบี่ ุคคลภายนอกเสียชีวติ
และผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุเสียชีวิตโดยอุบตั ิเหตุนของบุคคลภายนอก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1)
2)
3)
4)

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
สาเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวติ
สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
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5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เสียชีวติ (ถ้ามี)
1.2 กรณีบาดเจ็บต่อร่างกาย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการบาดเจ็บทางร่างกาย
ของบุคคลภายนอก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
3) ใบรับรองแพทย์
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลภายนอก
1.3 กรณีความสูญ เสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีที่ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย และผู้
เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันทีค่ วามสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2) รูปถ่ายของความสูญเสียหรือความเสียหาย
3) ใบเสนอราคาซ่อม (ถ้ามี)
4) ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย (ถ้ามี)
5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจาเป็น
การไม่สง่ หลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควร
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้สง่ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบบุคคลภายนอก)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไ้ ม่คมุ้ ครอง
1.

ความรับผิดจากการมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะ อากาศยาน อาวุธปืน หรือสัตว์เลีย้ ง

2.

ความรับผิดทางการค้า หรือวิชาชีพ หรือเจ้าของทีด่ นิ หรืออาคาร

3.

ความรับผิดซึง่ เกิดจากสัญ ญ าทางแพ่งอืน่ ๆ ทีผ่ เู้ อาประกันภัยทาขึน้ ซึง่ ถ้าไม่มสี ญั ญ าดังกล่าว ความรับผิดของผูเ้ อาประกันภัย
จะไม่เกิดขึน้

4.

ความสูญ เสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการปล่อยวัตถุ หรือสารทีท่ าลายสภาพแวดล้อม รวมทัง้ การปล่อยสารพิษ หรือสารที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของคนหรือสัตว์หรือสิง่ แวดล้อม

5.

ความสูญ เสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการกระทาโดยเจตนามุง่ ร้าย หรือการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
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