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    กรมธรรมป์ระกันภยัการเดนิทางตา่งประเทศ  V Travel 

International Travel Insurance – V Travel 

 

  โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  และเพื่อเป็นการตอบแทน

เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ้มครอง  ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 

  ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมาย

เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1 บริษัท หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

1.2 กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทั่วไปและ

ข้อก าหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ

พิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุป

สาระส าคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญา

ประกันภัย 

1.3 ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/

หรือเอกสารแนบซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ 

1.4 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้

เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบตัิเหต ุซึ่งเกิดขึ้นโดย

เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

1.6 การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ เอา

ประกันภัย 
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1.7 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพ

ประจ า และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

1.8 ความสูญ เสีย หรือ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุความเสียหาย

ใดๆ  และท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

   ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ 

1.9 ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุ

แต่ละครั้ง 

1.10 แพทย์ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต     ได้ขึ้น

ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบ

วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือ

ทางด้านศัลยกรรม 

1.11 พยาบาล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

1.12 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช

กรรม ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ

ค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ 

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 

ผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจ าเป็นตามข้อ

วินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ในการเข้ารักษาเป็น

ผู้ป่วยใน 

1.14 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้

ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่         มีจ านวนบุคลากรทาง

การแพทย์ที่เพียงพอตลอดจน     การจัดการให้บริการที่ครบถ้วน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จด

ทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ

อาณาเขตนั้นๆ 



 

 

3 

 

 

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 

โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาต          ให้จด

ทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม   ตามกฎหมายของ

อาณาเขตนั้นๆ 

1.16 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดย

แพทย์ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรคและไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้

ค้างคืนได้ 

1.17 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล 

และน ามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจ าเป็นทาง

การแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการเจ็บป่วย 

การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 

 

1.18 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็น  

   และสมควรเมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไป ของโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา

นั้น 

1.19 ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 

   (1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ

หรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ 

   (2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน เวชปฏิบัติ

ปัจจุบัน 

   (3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัวผู้รับบริการ 

หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ(4) ต้องเป็นการบริการ

รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นของ

ภาวะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย  ของผู้รับบริการนั้นๆ 
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1.20 สภาพทีเ่ปน็มาก่อนการเอาประกันภัยหมายถึง โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่ยังมิได้รักษา

ให้หายภายใน 24 เดือน ก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับซึ่งมีนัยส าคัญเพียงพอที่ท าให้บุคคลทั่วไปพึง

แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย 

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

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเชื้อที่ท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 

(Pneumocystis Carinii Pneumonia)  เชื้อที่ท าให้เกิดโรคล าไส้

อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/

หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้อ

งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเนื้องอก

Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง 

(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ง

เป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้คนที่เป็น

เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

(AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรค

ที่ท าให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาด

ของเชื้อไวรัส 

1.22 ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือนับแต่

วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป 

1.23 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซึ่งใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน 

หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใดซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง 

ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ

ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ

สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว 
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หมวดที่ 2 เงื่อนไข และข้อก าหนดทั่วไป 

2.1 สญั ญ าประกนัภยั 

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัยและข้อ

แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลง   รับประกันภัยตามสัญญา  บริษัทจึงได้ออก

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วใน

ข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ย

ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้  

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค

หนึ่ง 

2.2 ความสมบรูณ์แหง่สญั ญ าและการเปลีย่นแปลงขอ้ความในสญั ญ าประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็น สัญญาประกันภัยการ

เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  หรือใน

เอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย 

2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัย

เดินทางออกจากประเทศไทย  2  ชั่วโมง นับจากเวลาตามตารางการเดินทางของยานพาหนะนั้นๆ(Departure Time) และด าเนินต่อเนื่องกัน

ไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงประเทศภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาตามตารางการเดินทางของยานพาหนะนั้นๆ (Arrival Time) 

หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้) 

2.3.2 ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มี

ระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด 

ไม่เกนิ 180 วัน   

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และจ าเป็นต้อง

รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยออกจาก

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
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2.4 การแจง้และการเรยีกรอ้ง    

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการ

บาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึง

ไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 

2.5 การเรยีกรอ้งคา่ทดแทน 

  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ

สูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชักช้าและด าเนินการส่งหลักฐานตามที่บริษัทระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดโดยค่าใช้จ่ายของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัท

ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 

  บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอบุัติเหตุทีเ่กิดขึ้นได้หากเปน็การเรยีกร้องคา่

ทดแทนที่เกดิขึ้นกับรถยนต์หรือทรัพย์สินและความคุ้มครองของบรษิัทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ผู้เอาประกันภยัด าเนนิการโดยสจุริต 

2.6 การตรวจทางการแพทย ์

  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย เท่าที่จ าเป็นกับการ

ประกันภัยนี้ และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

2.7 การจา่ยคา่ทดแทน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วน

และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอา

ประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไป

ตามข้อตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน  90 วัน 

นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน

อัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 

หากการรักษาพยาบาลไดเ้กิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก นอกประเทศไทย บริษัท

จะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ที่ระบุไว้    ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
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2.8 การช าระเบีย้ประกนัภยัและการคนืเบีย้ประกนัภยั 

2.8.1 ผู้เอาประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที 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

หักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน 

2) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบ  เป็นหนังสือ และมีสิทธิ

ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย

ระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) รอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัเตม็ป ี

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 
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ระยะเวลาประกนัภยั (ไมเ่กนิ/เดอืน) รอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัเตม็ป ี

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้  ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น    การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น 

ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

 

2.9 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญ าโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อง

ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง

ยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

 

2.10 เงือ่นไขบงัคบักอ่น 

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์  หรือ

ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี ้ไม่คุม้ครองการบาดเจบ็ ความสญู เสยี หรือความเสยีหายอนัเกดิจากหรือสืบเนื่อง

จากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้ 

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 

2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการ

ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล   การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ

ปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ    ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

3. การก่อการร้าย 
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4. การแผร่งัส ีหรือการแพรก่มัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์หรือจากกากนวิเคลยีรใ์ดๆอนัเนือ่งมาจากการเผา

ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

5. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรือสว่นประกอบของนวิเคลยีร ์หรือวตัถอุนัตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิด

ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม 

7. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

8. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 

 

 

หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เงื่อนไขทั่ว ไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล 

 

ความคุม้ครอง 

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อก าหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 

หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง

ระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล  ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร       ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

ตามจ านวนเงิน    ที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย   

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง          ในประเทศไทย

หลังจากที่กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระท าภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และจ านวน

เงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น         ในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จ านวนเงินใดจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและ

จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเคลื่อนย้าย        เพื่อ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ  

ค่าใชจ้่ายที่คุม้ครอง มีดงัตอ่ไปนี ้ 

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 ส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ 

4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน  

5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ส าหรับผู้ป่วย และค่า

การพยาบาลประจ าวัน   
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การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1) แบบฟอรม์การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 

2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษา 

3) ใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใชจ้่าย หรือใบสรปุปดิหนา้งบกับใบเสร็จรบัเงิน 

4) ส าเนาหนังสือเดนิทางของผู้เอาประกันภัย 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง

ยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่นแต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการ

ของรัฐ หรือสวัสดกิารอืน่ใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการ

ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น   เพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์คา่รักษาพยาบาล) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

  1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 

2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ก าเนิด 

3. การรกัษาตวัเพือ่พกัผอ่นหรอืเพือ่อนามยั การพกัฟืน้ การตรวจสขุภาพ ค่าตรวจรกัษาใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการ

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

4. การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติดโรคทางพันธุกรรม 

  5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

6. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 

7. การรกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดเ้ปน็การรกัษาแผนปจัจบุนั รวมถงึ การรกัษาแพทยท์างเลอืก (Alternative Treatment) 

เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น 

8. กาย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด 

(Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

9. ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรมยกเวน้เพือ่บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ไม่รวมถึงการบูรณะ

ฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม 

10. การบรกิารหรอืการผา่ตดัเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรอืปว่ยไขอ้นัเกดิขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจากกรมธรรม์ประกันภัย 

11. การรกัษาเพือ่ความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อ

แก้ไขความบกพรอ่งของรา่งกาย การผา่ตดัตกแตง่ (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็น   การผ่าตัดตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผล

จากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาท างานได้อย่างเดิม 
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12. ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ

บุตรของผู้เอาประกันภัย 

13. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ท า

ร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ 

14. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอืแขง่เรอืทกุชนดิ แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี

ด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้ า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ใน

บอลลูน หรือเครื่องร่อน 

15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

16. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อาประกันภัยก่ออาชญ ากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกุม 

17. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสตไิด ้ ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ซึ่งต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ

บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารเสยีชวีติ การสญู เสยีอวยัวะ สายตา  

หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิเนือ่งจากอบุตัเิหตุ 

 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 

การสูญ เสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้รวมถึง    การสูญเสียสมรรถภาพใน

การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า  ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสญู เสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 

 

ความคุม้ครอง 

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย  ของผู้เอาประกันภัย โดย

อุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการ

บาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้ 

1  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรบัการเสยีชีวติ 

2  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

นั้น ได้เป็นไปตดิตอ่กันไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน นับแตว่ันที่เกิดอุบตัิเหตุ หรือมีข้อ

บ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนวา่  ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบคุคลทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง 

3  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรบัมอืสองข้างตัง้แตข่้อมอื หรือเท้าสองข้างตัง้แต่ขอ้เท้า หรือสายตาสองข้าง 

4  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรบัมอืหนึง่ข้างตัง้แต่ขอ้มอื และเท้าหนึง่ข้างตัง้แต่ขอ้เท้า 

5  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรบัมอืหนึง่ข้างตัง้แต่ขอ้มอื และสายตาหนึ่งขา้ง 

6  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรบัเท้าหนึ่งขา้งตั้งแต่ข้อเทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 

7   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรบัมอืหนึง่ข้างตัง้แต่ขอ้มอื  

8   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรบัเท้าหนึ่งขา้งตั้งแต่ข้อเทา้ 

9   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรบัสายตาหนึ่งขา้ง 
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   บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามข้อนี้เพยีงรายการที่สงูสดุรายการเดียวเท่านัน้  

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน

จ านวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 

บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 

 

การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

 

1. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบตัิเหต ุ

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1) แบบฟอรม์การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 

2) ใบรายงานแพทย์ทีย่ืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสญูเสียอวยัวะ 

3) ส าเนาหนังสือเดนิทางของผู้เอาประกันภัย  

2. กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอบุัติเหตุ 

ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่าย

ของผู้รับประโยชน์ 

1) แบบฟอรม์การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 

2) ใบมรณบัตร 

3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 

4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ  

5) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย”  

ของผู้เอาประกันภัย 

6) ส าเนาหนังสือเดนิทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง 

7) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผู้รบัประโยชน์  

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน

สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 
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ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสยีชวีิต การสูญเสยีอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ

เนื่องจากอบุัติเหต)ุ 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญ เสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือ

สืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้ 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครอง

สติได้   

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 

150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

2. การไดร้บัเชือ้โรค ปรสิต เว้นแตก่ารตดิเชือ้โรค หรือบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน้ า ซึ่งเกดิจากบาดแผลทีไ่ด้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 

3. การแท้งบุตร 

 

4. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ

บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

6. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 

7. ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

8. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญ ากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ารเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉกุเฉนิ 

และการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ 

 

ความคุม้ครอง 

  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอา

ประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน า ของ.....(ระบุช่ือบริษทัผู้ให้บริกา รเคลื่อนย้า ย) เพื่อท าการรักษาทาง

การแพทย์ที่เหมาะสม หรือเพื่อน าผู้เอาประกันภัย  กลับสู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ตามที่.....(ระบุช่ือบริษทัผู้

ให้บริกา รเคลื่อนย้า ย)เรียกเก็บกับบริษัท  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนค์า่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรอือฐักิลบัประเทศ 

 

ความคุม้ครอง 

 ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 

วัน นับจากวันที่เกิดการบาดเจบ็หรือเจ็บปว่ยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัท

จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจดัการเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่

ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ด าเนินการโดย......(ระบุช่ือบริษทัผู้ให้บริกา ร) ที่ได้รับมอบอ านาจ

จากบริษัทและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนค์วามรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิ 

“บคุคลภายนอก” หมายถงึ บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติหรอืบคุคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยูด่้วยกันกับผู้เอา

ประกันภัย ลูกจา้งของผู้เอาประกันภยัขณะอยู่ในการทางที่จา้ง และบคุคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภยั 

ความคุม้ครอง 

 การประกันภยันี้ให้การคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เอาประกันภัยโดยอุบตัิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น

ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภยั โดยบริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามจ านวนความเสยีหายที่แทจ้ริง แต่ไม่เกินจ านวนเงนิเอาประกันภัยที่

ระบุไว้ในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย ส าหรับความเสยีหายดังต่อไปนี้ 

1. การเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็โดยอบุตัเิหตขุองบคุคลภายนอก  

2. ความสญู เสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิโดยอบุตัเิหตขุองบคุคลภายนอก 

 

เงือ่นไขความคุม้ครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุม้ครองผลประโยชนค์วามรับผิดต่อบคุคลภายนอก)หนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภยั 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึง่อาจก่อให้เกิดการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุม้ครองนีผู้้เอาประกันภัยต้องแจง้ให้

บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และส่งเอกสารแจง้การเรียกร้องใหบ้ริษัท 

 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการตกลงยนิยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้คา่เสียหายตอ่บคุคลภายนอก 

หรือกระท าการอนัก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรอืตอ่สู้คดี โดยไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิัท ทั้งนีม้บีริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการ

ต่อสูค้ดีท าการประนปีระนอมในการเรียกร้องใดๆ หรอืฟ้องบุคคลใดให้ชดใช้ความเสยีหายเพื่อประโยชนข์องบริษัทในนามของผู้เอา

ประกันภัย ในการนี้ผู้เอาประกันภัยตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืตามที่บรษิัทตอ้งการ 

การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

1. กรณีเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็ตอ่รา่งกายของบคุคลภายนอก 
1.1 กรณีเสยีชวีติ 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจง้ให้บรษิัททราบโดยทนัทีทีบุ่คคลภายนอกเสียชวีติ และผู้เอาประกันภยัจะตอ้งส่งหลักฐาน

ดังตอ่ไปนี้ให้แกบ่ริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุเสียชวีิตโดยอุบตัิเหตุนของบุคคลภายนอก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1) แบบฟอรม์การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 

2) ส าเนาใบมรณบตัรผู้เสยีชีวติ 

3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 

4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ 
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5) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผู้เสยีชีวติ (ถ้าม)ี 

1.2 กรณีบาดเจบ็ตอ่รา่งกาย 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แกบ่ริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการบาดเจบ็ทางรา่งกาย

ของบคุคลภายนอก โดยค่าใชจ้่ายของผู้เอาประกันภัย 

1) แบบฟอรม์การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 

2) ใบเสร็จรบัเงินค่ารักษาพยาบาล 

3) ใบรับรองแพทย ์

4) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของบคุคลภายนอก 

1.3 กรณีความสญู เสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของบคุคลภายนอก 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจง้ให้บรษิัททราบโดยทนัทีที่ทรัพย์สนิของบุคคลภายนอกได้รับความสูญเสยีหรือเสยีหาย และผู้

เอาประกันภยัจะตอ้งส่งหลักฐานดงัตอ่ไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันทีค่วามสูญเสยีหรอืเสียหายต่อทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก โดยค่าใชจ้่ายของผู้เอาประกันภัย 

1) แบบฟอรม์การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 

2) รูปถ่ายของความสูญเสยีหรอืความเสยีหาย 

3) ใบเสนอราคาซอ่ม (ถ้าม)ี 

4) ใบเสร็จรบัเงินของทรัพย์สินที่เกิดความสญูเสียหรือเสยีหาย (ถ้าม)ี 

5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจ าเปน็ 

การไม่สง่หลักฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกรอ้งเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตอุันสมควร

ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดงักลา่วไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้สง่โดยเร็วที่สุดเทา่ที่จะกระท าได้แลว้ 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดตอ่บบุคคลภายนอก) 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครอง 

1. ความรบัผดิจากการมกีรรมสทิธิ ์ การครอบครอง การใชย้านพาหนะ อากาศยาน อาวธุปนื หรอืสตัวเ์ลีย้ง 

2. ความรบัผดิทางการคา้ หรอืวชิาชพี หรอืเจา้ของทีด่นิ หรอือาคาร 

3. ความรบัผดิซึง่เกดิจากสญั ญ าทางแพง่อืน่ๆ ทีผู่เ้อาประกนัภยัท าขึน้ ซึง่ถา้ไมม่สีญั ญ าดงักลา่ว ความรบัผดิของผูเ้อาประกนัภยั

จะไมเ่กดิขึน้ 

4. ความสญู เสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการปลอ่ยวตัถ ุหรอืสารทีท่ าลายสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้การปลอ่ยสารพษิ หรอืสารที่

เปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ หรอืสวสัดภิาพของคนหรอืสตัวห์รอืสิง่แวดลอ้ม 

5. ความสญู เสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระท าโดยเจตนามุง่รา้ย หรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 
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