เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ เงื่อนไขทัว่ ไป ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ ประกันภัยท่ องเทีย่ วสุ ขใจ สาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
ข้ อตกลงคุ้มครอง :
หมวด 1 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
คุม้ ครองอุบตั ิเหตุจากการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ
1.1 การเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้อง
รักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสี ยชี วิตเพราะความบาดเจ็บนั้น รวมถึงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู ้ อาประกันภัย
ล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรื อแข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสาร
อยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ปี นหรื อไต่เขาที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือช่วย ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า และขณะขับขี่หรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1.1.1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชี วิต
1.1.2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่า ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
1.1.3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
1.1.4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
1.1.5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่ งข้าง
1.1.6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
1.1.7 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
1.1.8 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
1.1.9 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่ งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
1.2 ค่ารักษาพยาบาล: บริ ษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันได้จ่ายไปจริ ง ซึ่ งเกิดขึ้ยภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการ
พยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินที่บริ ษทั ต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
หมวด 2 การประกันภัยโจรกรรม
2.1 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่ งปลูกสร้าง
คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินภายในสถานที่ต้ งั ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิ ดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
ซึ่งได้เข้าไปหรื อออกจากสถานที่ต้ งั ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยการใช้กาลังรุ นแรงและทาให้เกิ ดร่ องรอยความเสี ยหายที่เห็ นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ต้ งั ของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่ องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้ า เคมี หรื อเกิดจากการชิ งทรัพย์ หรื อการปล้นทรัพย์ รวมทั้งความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิ ดจาก
ความพยายามกระทาการดังกล่าว
2.2 ความเสี ยหายต่อสิ่ งปลูกสร้างและ/หรื อค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสี ยหายอันเกิ ดจากการกระทาซึ่ งได้รับความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 2.1 ข้างต้นและมีความเสี ยหายต่อสิ่ ง
ปลูกสร้าง บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสิ่ งปลูกสร้าง รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่างที่จาเป็ น
หมวด 3 การประกันอัคคีภยั และภัยเพิ่มเติม
ความคุ้มครอง
3.1 ไฟไหม้
3.2 ฟ้ าผ่า (รวมถึงความเสี ยหายต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า)
3.3 ภัยระเบิด
3.4 ภัยอันเนื่องมาจากการเฉี่ ยวและหรื อการชนของยวดยานพาหนะ
3.5 ภัยเนื่องมาจากอากาศยาน และ/หรื อวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
3.6 ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม)
ระยะเวลาคุม้ ครอง : ขึ้นอยูก่ บั แผนความคุม้ ครองที่เลือกซื้ อ
 5 วัน

 7 วัน

 14 วัน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง :
หมวด 1 : ขึ้นอยูก่ บั แผนความคุม้ ครองที่เลือกซื้อ
 ผูเ้ อาประกันภัย
 ผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ ่ วมเดินทางที่ระบุชื่อในตารางกรมธรรม์ ( รวม 2 คน)
 ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ่ วมเดินทางที่ระบุชื่อในตารางกรมธรรม์ และสมาชิ กในครอบครัว (รวม 3 คน)

หมวด 2 : เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง สิ่ งติดตั้งตรึ งตรา เครื่ องมือ เครื่ องใช้ภายในบ้าน เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน เครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง
เครื่ องครัว เครื่ องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยูอ่ าศัยของผูเ้ อาประกันภัย ที่มิได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้น
หมวด 3 : สิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราคา) เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง สิ่ งติดตั้งตรึ งตรา เครื่ องมือ เครื่ องใช้ภายในบ้าน เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน
เครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง เครื่ องครัว เครื่ องนุ่งห่ ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยูอ่ าศัยของผูเ้ อาประกันภัย ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
จานวนเงินเอาประกันภัย :
หมวด 1 :
- สาหรับการเสี ยชีวิต
200,000.- บาท/คน
- สูญเสี ยมือ 2 ข้าง หรื อเท้า 2 ข้าง หรื อ
200,000.- บาท/คน
สายตา 2 ข้างหรื อมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง
หรื อเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง
- สูญเสี ยมือ 1 ข้าง หรื อ เท้า 1 ข้าง หรื อ
120,000.- บาท/คน
สายตา 1 ข้าง
- ค่ารักษาพยาบาล
20,000.- บาท/คน/ครั้ง
หมวด 2 :
50,000.00 บาท
หมวด 3 :
จานวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่ งปลูกสร้าง
 500,000 บาท สิ่ งปลูกสร้างเป็ นคอนกรี ต มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด
 200,000 บาท สิ่ งปลูกสร้างเป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้ : มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด
 100,000 บาท สิ่ งปลูกสร้างเป็ นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรื อครึ่ งตึกครึ่ งไม้และไม่เป็ นห้องแถวไม้ : มีผนังเป็ นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด
เบีย้ ประกันภัย : ขึ้นอยูก่ บั แผนความคุม้ ครองที่เลือกซื้ อ
ข้ อยกเว้นทั่วไป :
1. ภัยจากสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย
2. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิ วเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
เงือ่ นไขที่สาคัญ :
1. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิ ดข้อเท็จจริ ง จะทาให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ตน้
2. หากเกิดความเสี ยหายบริ ษทั จะชดใช้ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
3. บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหายหากความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการทุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อเกิดจากการกระทาโดยเจตนาของผูเ้ อาประกันภัย
หรื อผูร้ ับประโยชน์
หมายเหตุ :
1. ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยท่องเที่ยวสุ ขใจ สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถเลิอกข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย เพื่อจัดทาแผนประกันภัยได้

