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กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางภายในประเทศส าหรับกลุ่มผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชีย 
(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

 โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภยัน้ีและเพื่อเป็น      
การตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไข
ทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญากบั         
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและ

ข้ อ ก าห น ด  ข้ อ ต ก ล ง คุ้ ม ค ร อ ง  ข้ อ ย ก เว้น  ข้ อ ก าห น ด 
เอกสารแนบท้าย  ข้อระบุพิ เศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บริษัทไทยแอร์เอเชีย จ  ากัด ซ่ึงเป็นผู ้จ ัดการให้ท าประกันภัย       
เพื่อประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.5 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจยัภายนอกร่างกายและ    
ท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึน
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.7 การเจ็บป่วย หมายถึง อาการความผิดปกติการป่วยไข้หรือการติดโรคท่ี เกิดข้ึนกับ           
ผูเ้อาประกนัภยั 
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1.8 ความสูญเสีย หรือความ
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้
ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ไดรั้บบาดเจ็บหรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
ผูเ้อาประกนัภยั 

1.9 ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อ
อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

1.10 แพทย์ หมายถึง ผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ข้ึน
ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภาและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม 

1.11 พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

1.12 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดรั้บการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือ 
การเจบ็ป่วยนั้นๆ   

1.13 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก 
หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล     
เวชกรรมหรือคลินิกซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วนิิจฉยัและขอ้บ่งช้ี
ท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

1.14   โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ
ผู ้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการ     
ท่ีครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

1.15   สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ  
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1.16 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายด าเนินการ
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรคและไม่สามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.17 

 

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็น
สากลและน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวติัการ
บาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.18 ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ า เป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบั
การให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือ
คลินิกเรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมหรือคลินิกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น   

1.19 ค ว า ม จ า เ ป็ น ท า ง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิ จฉัย  และการรักษาตามภาวะ          
การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่ ง ช้ีทางการแพทย์อย่างชัด เจนตามมาตรฐาน          
เวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วย
ท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ของผูรั้บบริการนั้นๆ 

1.20 สภาพทีเ่ป็นมาก่อน 
การเอาประกนัภัย 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบั
ผู ้เอ าป ระกันภัยภ ายใน  24 เดื อน ก่อนวัน ท่ี ความ คุ้มครอง            
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะมีผลบงัคบัซ่ึงมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีท า
ให้บุคคลทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษาหรือท าให้
แพทยพ์ึงใหก้ารวนิิจฉยัดูแลหรือรักษา 

1.21 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired  Immune  Deficiency Syndrome) ซ่ึง
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือ
จุลชีพฉวยโอกาส  เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือ 
การติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดง
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เป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) 
การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ  ากัดเฉพาะเช้ือท่ี   
ท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ  (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism 
Or Chronic Enteritis) เ ช้ื อ ไ ว รั ส  (Virus) แ ล ะ /ห รื อ เช้ื อ ร า ท่ี
แพร่กระจายอยู่ทั่วไป  (Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอก
ร้ายแรง  (Malignant Neoplasm) ให้ รวม ถึงแต่ไม่ จ  ากัด เฉพาะ      
เน้ื องอก  Kaposi’s Sarcoma เน้ื องอก เซลล์น ้ า เห ลืองท่ี ระบบ      
ศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) 
และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็นอาการ
ของภูมิคุ้มกนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึง
เช้ือไวรัส  HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้
เยื่อสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ
เช้ือไวรัส 

1.22 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัหรือ
นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 

1.23 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง        
การกระท าการแทนหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใดซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกันรวมทั้ งเพื่ อต้องการส่งผลให้ รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

1.24 บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน หมายถึง บริษทัท่ีให้บริการแก่ผูเ้อาประกนัภยัในขณะท่ีอยู่ในประเทศไทย
ในเร่ืองค าแนะน าเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การให้บริการทาง  
การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ย
กลบัภูมิล าเนา การส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 
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หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
2.1 สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกันภัยน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                
ผู ้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม(ถ้ามี) ท่ีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                 
ผูเ้อาประกันภัยลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได ้       
ออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลง
ตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทั
ทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้ง
สัญญาประกนัภยัได ้ 
             บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ             
ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้ งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย        
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีหรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
 ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 

2.3.1 ความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) 
      1) ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ One Way Trip ตามท่ีระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/
หรือ ใบรับรองการประกันภัย ความคุ้มครองให้เร่ิมต้นเม่ือผูเ้อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน        
แอร์เอเชีย หรือกรณีเช็คอินโดยวิธีอ่ืนจะใหค้วามคุม้ครองเร่ิมตั้งแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาออกท่ี
สถานีตน้ทาง และด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบิน
จุดหมายปลายทางในประเทศไทย  
      2) ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ Round Trip ตามท่ีระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ  
ใบรับรองการประกนัภยั ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์เอเชีย 
หรือกรณีเช็คอินโดยวิธีอ่ืนจะให้ความคุ้มครองเร่ิมตั้ งแต่ผู ้เอาประกันภัยเดินทางถึงอาคารผู ้โดยสารขาออกท่ี         
สถานีตน้ทางและด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบินใน
เท่ียวบินขากลบัของการเดินทาง ทั้งน้ี ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 30 วนั 
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 2.3.2 ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) 
 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปีเพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ังโดยให้มีระยะเวลาเอาประกนัภยัในแต่
ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 90 วนั 
 ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้ ณ วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและจ าเป็นตอ้ง
รับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยั
ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
 

2.4 การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน    
 ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
ทนัทีเวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได้แต่ได้แจง้โดยเร็วท่ีสุด    
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

2.5 การเรียกร้องค่าทดแทนและการส่งหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหาย 
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ  
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  
2.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตาเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตาโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
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4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง  
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.5.3 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    
นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 6. ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแล้วให้ผูเ้อาประกนัภยัส่ง
ส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

2.5.4 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยเพื่อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลับ
ภูมิล าเนา 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ผูเ้อาประกันภัย ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา         
จ่ายค่าทดแทนดงัต่อไปน้ี 

1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัหรือบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ 
2. ในกรณีผูเ้อาประกันภัยบาดเจ็บในถ่ินทุรกันดาร ผู ้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถ่ินเพื่อท าการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid) หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีในการเคล่ือนยา้ยและ
ประสานงานกบัแพทยส์ าหรับการรักษาในขั้นต่อไป 

2.5.5 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ผูรั้บประโยชน์ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา          

จ่ายค่าทดแทนดงัต่อไปน้ี 
1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือ บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน ทราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวธีิท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพกลบัภูมิล าเนา 
2. ให้ผูรั้บประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้ก่ียวข้องรวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน        

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติใหค้รบถว้นส่งบริษทัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเสียชีวติ 
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2.5.6 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาใบมรณบตัร ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ 

สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.7 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาใบมรณบตัร ในกรณีท่ีตอ้งการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั และ/

หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.8 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
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4. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษทั     
ผูข้นส่งกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยูใ่นความควบคุมของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง 

 5. รายการและราคาของท่ีสูญเสียหรือเสียหาย 
6. ใบบนัทึกประจ าวนัของเจา้หน้าท่ีต ารวจทอ้งถ่ิน กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญหรือ

บงัคบัในลกัษณะรุนแรง 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.9 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบิน / ผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบินแบบพิเศษ      

(ออนไทมก์ารันตี) / ผลประโยชน์การล่าชา้ของบริษทัขนส่งสาธารณะ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. จดหมายแจง้การล่าชา้จากสายการบินหรือบริษทัขนส่งสาธารณะ ระบุวนัเกิดเหตุ เหตุผล และระยะเวลาล่าชา้ 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. หนังสือรับรองจากผูท่ี้มีอ านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น พร้อมระบุวนัท่ีเกิดเหตุ เหตุผลและ

ระยะเวลาท่ีล่าชา้ 
6. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

 2.5.10 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.11 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
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4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.12 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตวั 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.13 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

  ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
6. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.14 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบิน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หลกัฐานแสดงการพลาดการต่อเท่ียวบิน ท่ีออกโดยผูท่ี้มีอ านาจรับผดิชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
ทั้งน้ี การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่า  

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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2.6 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกันภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกับ      
การประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้าย
ของบริษทั 
 

2.7 การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหาย     
ท่ีครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วโดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทน    
อยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแต่ทั้งน้ี  
จะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบ้ีย    
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
  

2.8 การช าระเบีย้ประกนัภัยและการคืนเบีย้ประกนัภัย 
 2.8.1 เบ้ียประกันภยัจะถึงก าหนดช าระทันทีโดยผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยั และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 
 2.8.2 การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและ /หรือใบรับรอง              
การประกันภยั และกรมธรรม์ประกันภยัมีผลคุ้มครองไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกและไม่มีการคืนเบ้ีย
ประกนัภยัได้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีสาเหตุมาจากสายการบินโดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสายการบินและผูเ้อาประกนัภยั    
ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเวลาท่ีเร่ิมคุม้ครอง 
 

2.9 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท  ข้อขัดแยง้หรือข้อเรียกร้องใดๆ  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 

2.10 เง่ือนไขบังคับก่อน 
 บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุหรือทีเ่กดิขึน้ในเวลาดังต่อไปนี ้

3.1  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.2  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะ 

ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน      
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้             
มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.3  การก่อการร้าย 
3.4  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจาก

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลีย ร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไป         
ด้วยตัวเอง 

3.5  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดที่อาจเกิด         
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

3.6  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม 

3.7  ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)                                              
 3.8  ขณะทีเ่กดิขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะน า้มัน หรือเหมืองใต้ดิน 

3.9  ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีสภาพความผดิปกติทางจิตใจ วกิลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท 
3.10 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือท างานดังต่อไปนี้ ช่างปะปา ช่างไฟฟ้า ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี        

ช่างตกแต่ง หรือช่างก่อสร้าง หรืองานที่เกี่ยวกับการติดตั้ ง งานประกอบ บ า รุงรักษา หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือเคร่ืองจักรไฮโดรลิก หรือท างานในสถานที่มีความเส่ียงสูง หรืองานใช้แรงงานอ่ืนๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึง
งานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการหรืองานประกอบอาหาร 

  3.11 ขณะที่ ผู้เอาประกันภัยกระท าการเองที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือ การเป็นสมาชิกขององค์กร        
การก่อการร้าย หรือการลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าที่เกี่ยวเน่ืองกับยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์       
อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ 
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หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนดและเอกสารแนบท้าย                 

แห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ถ้ ือกรมธรรม ์ประกนัภยัและ/ห รือ                           
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีและมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยัเท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง             

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น         
โดยส้ินเชิง และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าไม่สามารถกลับมา     
ใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุ พพลภาพ ถึ งขน าดไม่ ส าม ารถประกอบหน้ า ท่ี ก ารงาน ใดๆ                  

ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
เน่ืองจากอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกันภัย         
ตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่าย      
ค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าห รับก ารตก เป็ น บุ คคล ทุพพลภาพ ถาวร ส้ิ น เชิ ง  และ              

การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า   
12 เดือนนับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์
ชดัเจนวา่ ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น   
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 ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน
จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวน
เงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยั    
ท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ        
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ความสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1. การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ  
ครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีทีม่ีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 2. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้าซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมา
จากอุบัติเหตุ 
 3. การแท้งบุตร 
 4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต       
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 
 5. ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 6. ขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุก
ผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 
 7. ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 8. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
 9. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมทีม่ีความผดิสถานหนักหรือขณะทีถู่กจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน

อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับ         
การรักษาพยาบาลไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก  

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็น
ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีการบาดเจ็บเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยและจ าเป็นต้องรักษาโดยแพทย์ทางเลือก           
การฝังเขม็เพื่อการรักษา ยกเวน้การแตกหรือหกัของกระดูก บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ี ผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจริง
แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ทั้ งน้ี หากผู ้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเน่ืองหลังจากท่ีระยะเวลา             
เอาประกนัภยัส้ินสุดจะตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจากท่ีระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุด บริษทั
ยงัคงคุม้ครองให้โดยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ10 ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั หรือไม่เกิน 
7 วนั นับจากระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุด แลว้แต่จ านวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตามเง่ือนไขในวรรคน้ีจะไม่
น ามาใชใ้นกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บอุบติัเหตุและจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยกลบัภูมิล าเนาเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบัภูมิล าเนา 
 ค่าใชจ่้ายท่ีคุม้ครอง มีดงัต่อไปน้ี  
 1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 
 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก 
จดัเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการและพยาธิวิทยา     
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือ
ให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ (เวชภณัฑ์ 1)            
ค่าห้องผา่ตดั และอุปกรณ์ในห้องผา่ตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหวา่งท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน  
 3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์
 4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่ 14 วนั 
 5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนกัหรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐานรวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลจดัให้ส าหรับผูป่้วยและ   
ค่าการพยาบาลประจ าวนั 
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ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใดหรือแหล่งอ่ืนใด บริษทั
จะชดใชค้่ารักษาพยาบาลเฉพาะจ านวนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีเบิกคืนได ้

ข้อจ ากดัเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
เท่าน้ัน) 
 1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ 5,000 บาท ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษาใน
หอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือ             
การเจ็บป่วยเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย     
อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions)  
 2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตั้งแต่ก าเนิด 
 3. การรักษาตัวเพ่ือพกัผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การพกัฟ้ืน ค่าตรวจรักษาใดทีม่ิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บ 
 4. การแท้งบุตร 
 5. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน และไม่ใช่การรักษาแพทย์ทางเลือก  (Alternative 
Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น 
 6. กายอุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน  (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการพูด 
(Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 
 7. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึง 
การบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม ซ่ึงรวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับการรักษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 
 8. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บอนัเกดิขึน้เพ่ือหวงัผลก าไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
 9. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพ่ือแก้ไข
ความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่งเพ่ือศัลยกรรมเสริมความงาม (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัด
ตกแต่งทีจ่ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวยัวะดังกล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดิม 
 10. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้เอาประกนัภัย 
 11. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์  
ท าร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ  
     

 12. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง    
เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล า้ โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือ
ก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 
 13. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
 14. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม 
 15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด  หรือยาเสพติดให้โทษ          
จนไม่สามารถครองสติได้  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้   
จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์  
 17. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 18. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation)  
ก ระ ดู ก สั นหลั ง เค ล่ื อน  (Spondylolisthesis) หมอน รองกระ ดู ก สันหลั ง เส่ื อม  (Degenerative disc disease)            
กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน             
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง
อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ  
     

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลบัภูมิล าเนา 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน

อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภยัและจ าเป็นต้องเคล่ือนยา้ย            
ผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน าของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทน 
ผู ้มีอ านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ท่ี เหมาะสมหรือเพื่อน าผู ้เอาประกันภัย             
กลบัภูมิล าเนา บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ีบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของ
บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกเก็บกบับริษทั 
 วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินน้ีถูกก าหนดโดยบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินหรือตัวแทน            
ผูมี้อ  านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินซ่ึงอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก          
ทางรถไฟ หรือวิธีการขนส่งอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสม การตดัสินใจทั้งหลายเก่ียวกบัวิธีการรูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและ
จุดหมายปลายทางจะไดรั้บการด าเนินการโดยบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน
และอยูบ่นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น 
 ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดน้ีเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการบริการซ่ึงก าหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดย บริษทั
ช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับการขนส่งหรือการบริการการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนตามความ
จ าเป็นซ่ึงเป็นผลของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามลกัษณะท่ีไดร้ะบุไวใ้นท่ีน้ี 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้าย        
กลบัภูมิล าเนาเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ 
การเคล่ือนย้ายกลบัภูมิล าเนาอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

  1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติและจัดการโดยบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผู้แทน        
ผู้มีอ านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ร่วมเดินทางของผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งต่อ 
บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินและมีเหตุผลอนัสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายเกินสมควรทีเ่กิดขึน้และไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่าง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในที่ใดที่หน่ึง ในกรณีนี้บริษัทสงวนสิทธิการชดใช้เงินที่ผู้เอาประกันภัยได้ส ารองจ่ายไปก่อน
เฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่าน้ันซ่ึงก าหนดตามภาวะอันเดียวกันโดยบริษัทช่วยเหลือ
ฉุกเฉินหรือผู้แทนผู้มีอ านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินและมีจ านวนเงินสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที ่
ระบุไว้ในตามตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือ

การเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ไดซ่ึ้งเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยับริษทัจะจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการท าศพและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจดัการเก่ียวกบัศพไดแ้ก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ 
ณ  สถานท่ี ท่ี เสี ยชีวิต  ค่ าใช้ จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู ้เอาประกันภัยกลับ ภู มิล าเนาท่ีด าเนินการโดย                  
บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทัและเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายโดยตรงกบับริษทั ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนาเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิล าเนาอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

  1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทั้งปวงที่บุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัยหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดินทางหรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
  2. ค่าใช้ จ่ายใดๆ เพ่ือการขนส่งศพของผู้ เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้ รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดย              
บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การบอกเลกิการเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การบาดเจ็บสาหัสหรือการ
เจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
ไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 
และการบาด เจ็บส าหัส ห รือการเจ็บ ป่ วย รุนแรงนั้ น เป็นผลให ้                 
ผูเ้อาประกันภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ของผูเ้อาประกันภัย
ได้รับการรับรองโดยแพทยว์่าเป็นอนัตรายต่อชีวิตและไม่สมควรท่ีจะ
เดินทางหรือเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา พี่ น้อง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั
และบิดา มารดาของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 
 การประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางของผู ้เอาประกันภัยซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 30 วนั          
ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตามขอ้ 3) เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถ
เดินทางตามก าหนดการได ้
 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย รุนแรงของผู ้เอาประกันภัยและ/หรือสมาชิก               
ของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง การก่อความวุ่นวายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและ             
อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 

3. เม่ือท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม ้น ้าท่วม
หรือภยัธรรมชาติคล้ายกันได้แก่ พายุไต้ฝุ่ น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วนัก่อนวนัออกเดินทางท าให้ผูเ้อาประกันภัย        
ไม่สามารถเดินทางตามก าหนดเวลาได ้

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนคืนให้แก่ผูเ้อาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของการบอกเลิก       
การเดินทางท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้อนัไดแ้ก่ ค่าตัว๋โดยสารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดซ้ื้อไว้
ล่วงหน้าซ่ึงรวมถึงค่าภาษีและค่าน ้ ามันท่ีรวมอยู่ในค่าตั๋วโดยสารด้วย ความคุ้มครองน้ีมีผลบังคับเฉพาะเม่ือ                  
ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการบอกเลิกการเดินทางนั้น 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีแล้ว กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีถือเป็น  
อนัส้ินสุดความคุม้ครอง 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางภายในประเทศส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ  
     

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์บอกเลกิการเดินทางเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการควบคุมหรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล การล้มละลาย         
การขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้สินหรือการขาดการช าระหนี้สินของบริษัทจัดการท่องเที่ยวหรือผู้ท าการขนส่ง   
อนัเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลกิการเดินทาง 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนที่ยังมีผลบังคับหรือ
การทีจ่ะได้รับการชดใช้จากสายการบิน บริษัทจัดการท่องเทีย่วหรือผู้ด าเนินการอ่ืนใดทีเ่กีย่วกบัการเดินทาง 

3. โรคเอดส์หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆ ทีสั่มพนัธ์กบัโรคเอดส์  
4. กามโรคหรือโรคใดๆ ทีต่ิดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
5. โรคระบาดทุกชนิดหรือการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
6. การท าประกันภัยนี้ภายในเวลาต ่ากว่า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ

สาหัสจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย) 
7. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
8. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากสภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 
9. การบอกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย              

ถูกด าเนินคดีอาญา 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ  
     

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การบาดเจ็บสาหัสหรือ
การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งไดรั้บ
การรักษาโดยแพทย์ท่ี มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและ           
การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงนั้นเป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยั และ/
หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกันภยัได้รับการรับรองโดยแพทยว์่า 
เป็นอันตรายต่อชีวิตและไม่สมควรท่ีจะเดินทางหรือเดินทางต่อไปส าหรับ     
การเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ยา่ ตา ยาย บุตร ธิดา พี่ นอ้ง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา 
มารดา ของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้คุม้ครองถึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนของผูเ้อาประกนัภยัท่ีได้ช าระไปส าหรับค่าตัว๋โดยสารซ่ึง
รวมถึงค่าภาษีและค่าน ้ ามนัท่ีรวมอยู่ในค่าตัว๋โดยสารในการเดินทางกลับก่อนก าหนดเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี        
ซ่ึงเป็นเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้ 

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู ้เอาประกันภัย และ/หรือสมาชิก              
ของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 

2. ภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ พายไุตฝุ้่ น หรือแผน่ดินไหว  
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง การก่อความวุ่นวายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและ             

อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 
4. การถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามค าแนะน าของแพทย ์
ทั้ งน้ีผูเ้อาประกันภัยคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย       

การลดจ านวนวนัเดินทาง และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง(ถ้ามี) พร้อมกันส าหรับ
เหตุการณ์เดียวกนัได ้

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเน่ือง

จากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้
1. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยมีผดิปกติทางจิตใจ วกิลจริต โรคในระบบเส้นประสาท 
2. โรคเอดส์หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆทีสั่มพนัธ์กบัโรคเอดส์ 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางภายในประเทศส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย 
 (ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 24/43 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ  
     

3. กามโรคหรือโรคใดๆทีต่ิดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
4. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
5. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากสภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 
6. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย           

ถูกด าเนินคดีอาญา 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ  
     

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัท่ีน าติดตวัไปดว้ยในการเดินทางท่ีมิไดร้ะบุไว้

ในขอ้ยกเวน้ 
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ท่ีใช้ประจ าในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่น าติดตัวไป

ในขณะเดินทางได้แก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จ  าเป็นส าหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว 
เคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในบา้น เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เป็นตน้ 

ของที่ระลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ 
ท่ีจ  าหน่ายหรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

ส่ิงของมีค่า หมายถึง เคร่ืองประดับท าด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอ่ืนๆ ผ้าขนสัตว์ นาฬิกา 
และอญัมณีหรือหินมีค่า 

เคร่ืองประดับ หมายถึง ส่ิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จ้ี และนาฬิกาท่ีสวมใส่
เป็นเคร่ืองประดบัตามร่างกาย 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั
ของผูเ้อาประกนัภยัภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ในกรณีต่อไปน้ี 
 1. ขณะท่ีกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษัท          
ผูข้นส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่น้ีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรม
นั้น หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่งนั้น หรือ 

2. เป็นผลจากการด าเนินการโดยการบงัคบัในลกัษณะรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย
ต่อผูเ้อาประกนัภยัเพื่อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวันั้น และความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นตอ้งแจง้
ความด าเนินคดีต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายโดยการเรียกร้องให้ชดใชค้่าทดแทน
ตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเช่นวา่นั้น 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) ส าหรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวท่ีอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกันภัยภายใน
ระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวต้ามหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงบริษทัจะชดใชใ้หด้งัน้ี 

1. บริษทัจะชดใชค้วามสูญเสียหรือความเสียหายของส่ิงของไม่เกินจ านวนเงินต่อช้ิน คู่ หรือชุด หรือไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัไวต้ามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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2. โดยความเห็นของบริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ซ่อมแซมในกรณีท่ีส่ิงของนั้นๆ มีอายไุม่เกิน 1 ปี 

3. โดยความเห็นของบริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซมซ่ึงบริษทัจะหักค่าเส่ือมราคา เม่ือเป็นท่ียอมรับกนัว่ามีการสึกหรอ และเส่ือมราคาในกรณีท่ี
ส่ิงของนั้นๆ มีอายเุกิน 1 ปี 

 ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสีย
หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋า
เดินทาง(ถา้มี) พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

เง่ือนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
 1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความด าเนินคดีส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจ
หรือแจง้เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของอากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัเดินทางและไดรั้บหลกัฐาน
การแจง้ความสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนงัสือจากผูมี้อ  านาจของยานพาหนะนั้นๆ เวน้เสียแต่วา่ไม่อาจจะกระท า
การดงักล่าวได ้เน่ืองจากเหตุจ าเป็นหรืออยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและท าใหท่ี้ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้
 2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการท่ีมีมาตรการอนัสมควรทั้งปวงเพื่อป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์น      
ท่ีเอาประกันภัย และถ้าหากทรัพย์สินท่ีว่านั้ นได้ความสูญหายหรือความเสียหาย ผูเ้อาประกันภัยจะต้องแจ้งต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ เจา้หนา้ท่ีโรงแรม บริษทัขนส่งหรือผูมี้อ  านาจของท่ีท าการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 
 3. ในกรณีบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกันภัย          
ท่ีไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายทดแทนไปในการน้ีผูเ้อาประกนัภยั
จะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัสิทธิทั้งหลาย      
เช่นวา่นั้นและจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั 
 4. ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ฟ้องร้องด าเนินคดีหลงัจากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลท่ีท าให้เกิด 
ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นั้น 
 5. ผูเ้อาประกันภัยต้องด าเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอนเพื่อให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพย์สินส่วนตัว        
ของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้
 1.  ความรับผดิส่วนแรกทีผู้่เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 
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 2.  สัตว์ ยานพาหนะทีเ่ดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะน้ันด้วย) 
3.  รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอ่ืนใด สกหิีมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ เคร่ืองประดับและส่ิงของ    

มีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินทั้งปวง เป็นต้น คอนแทคเลนส์ เก้าอี้มีล้อส าหรับคนพิการ     
ฟันปลอม ขาปลอม แขนปลอม ใบหุ้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วซ่ีา ใบขับขี่ 
ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือหรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปมิใช่อย่าง
กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของที่ระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ แท๊ปเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา (รวมอุปกรณ์
ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 
           4.  ความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุที่มีสาเหตุจากการสึกกร่อน การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน 
สัตว์ที่ชอบท าลายพืช ได้แก่ หนู มด การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการ
ด าเนินการโดยผู้เอาประกนัภัยเพ่ือการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือ การดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
       5.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรือให้เช่า 
       6.  การยดึทรัพย์สิน หรือการกกักนัทรัพย์สินภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล 
       7.  การขนส่งสินค้าผดิกฎหมาย หรือการท าการอ่ืนใดทีข่ัดต่อกฎหมาย 
       8.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน กล่าวคือ ทรัพย์สินที่                 
เอาประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืน การได้รับการชดใช้จากบริษัทรับจ้างขนส่ง หรือโรงแรม หรือสายการบิน 
       9.  ความสูญเสียต่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้า 
ของทีร่ะลกึ และส่ิงของทีส่่งทางพสัดุไปรษณย์ี หรือส่งทางเรือโดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
 10.  การที่ผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะหรือความสูญเสียหรือ
ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกัน ไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือ  
ความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน 

 11.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า 
 12.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือ

ส่ิงอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
 13. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

14. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัยอ่ืนหรือได้รับการชดใช้
จากสายการบินพาณชิย์แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของเที่ยวบิน 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ 

หมายถึง สภาพอากาศไม่ เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภัยธรรมชาติ กรณี                
ผูเ้อาประกันภยัถูกปฏิเสธไม่ให้ข้ึนเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเต็มหรือเน่ืองจาก 
การเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองกรณีก าหนดการเดินทางของอากาศยานสายการบินแอร์เอเชียล่าช้าออกไป
อยา่งนอ้ยสุด 4 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีไดแ้จง้ผูเ้อาประกนัภยัแลว้ เน่ืองจาก 

1.  เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ไดอ้นัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติงานอ่ืนโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ ท่ีท  าให้ไม่สามารถเดินทาง        

ตามก าหนดการได ้
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับการล่าช้า

ของเท่ียวบินนั้นทุกเวลา 4 ชัว่โมงเตม็  
ทั้ งน้ีรวมไปถึงการท่ีสายการบินแอร์เอเชียแจ้งเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเท่ียวบินของผู ้เอาประกันภัยซ่ึง         

ส่งผลกระทบให้การเดินทางในเท่ียวกลับของผู ้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปโดยบริษัทจะขยายระยะเวลา               
เอาประกนัภยัเป็นจ านวน 3 วนั เพื่อให้ความคุ้มครองจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุด 
ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนวนัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของเทีย่วบินเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 

ดังต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานตัวกบัสายการบินแอร์เอเชียภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
2. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานสายการบินพาณิชย์เกิดก่อนหรือ

ก าลงัด าเนินอยู่ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขอเอาประกนัภัยการเดินทาง 
3. การล่าช้าทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิบริการของสายการบินพาณชิย์ค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

กบัการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศ 
4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิเที่ยวบินที่เป็นสาเหตุเดียวกนัหรือสืบเน่ืองมาจากผลประโยชน์การล่าช้าของ

เทีย่วบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองในกรณีการออกเดินทางของอากาศยานสายการบินแอร์เอเชียล่าช้าออกไป

อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีไดแ้จง้ผูเ้อาประกนัภยัแลว้ เน่ืองจากเคร่ืองยนต์
ของเคร่ืองบินขดัขอ้ง ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การปฏิบติังานผิดพลาดของสายการบินสายการบินแอร์
เอเชีย บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใหไ้ม่เกิน 1 คร้ัง เป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 
เท่าน้ัน) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี)         
อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ความล่าช้าน้ันเกดิจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของอากาศยานสายการบินพาณชิย์ 
ในขณะทีผู้่เอาประกนัภัยส ารองทีน่ั่งโดยสารกบัสายการบินแอร์เอเชีย 

2. การล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการของสายการบินพาณิชย์โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงาน        
ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศ 

3. การที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้ หรือไม่สมควรจะเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางน้ันเน่ืองจาก
การเจ็บป่วยซ่ึงรับรองโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

4. การล่าช้าเน่ืองมาจากเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินแอร์เอเชีย ซ่ึงได้แก่ สภาพอากาศ    
ไม่อ านวย การปิดสนามบินและการนัดหยุดงานของลูกจ้าง การปฏิบัติการอ่ืนโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์       
ทีท่ าให้ไม่สามารถเดินทางได้และภัยธรรมชาติต่างๆ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงไม่ใช่ญาติท่ีพกัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และหุ้นส่วน

ของผูเ้อาประกนัภยั 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหก้ารคุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในนามของ      
ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายท่ีจะชดใชเ้ป็นค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงหกัดว้ย
ดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับ
ผลของความเสียหาย ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็โดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 
2.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เง่ือนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอ่ืนผูเ้สียหาย 

หรือกระท าการอนัก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผดิส่วนแรกที่ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย(ถ้ามี) 
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเองหรือที่อยู่ในความครอบครองหรือ

การควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กีย่วกบัความรับผดิซ่ึงถือเอาสิทธิตามสัญญา 
4. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจเจตนามุ่งร้ายหรือการกระท า

ทีผ่ดิกฎหมาย 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีอาญา 
6. ค่าเสียหายทีก่ าหนดขึน้เพ่ือลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวคูีณ 
7. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรือให้เช่า 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

เอกสารที่เกีย่วข้อง
กบัการเดินทาง 

หมายถึง หนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วซ่ีา ใบขบัข่ี ตัว๋เดินทาง หรือตัว๋ท่องเท่ียว บตัรโดยสาร
ในการเดินทาง 

บัตรโดยสารในการ
เดินทาง 

หมายถึง บตัรโดยสารท่ีผูโ้ดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการขนส่งทางบก ทางน ้ า 
หรือทางอากาศ ซ่ึงด าเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลักทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เข้าไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัโดยการใชก้ าลงัอยา่งรุนแรงและท าให้เกิด
ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตวัสถานท่ีท่ีเก็บทรัพย์สินท่ีเอา
ประกนัภยัจากการใช้เคร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์
หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้ งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
พยายามกระท าดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยก์ารพาทรัพยน์ั้นไปหรือให้ยื่นให้
ซ่ึงทรัพยน์ั้นหรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระท าความผิดนั้นหรือให้
พน้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางจนเป็น

เหตุให้ไม่สามารถใช้การเอกสารดงักล่าวได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลา      
เอาประกนัภยั 

1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะของสถานท่ีพกัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกล็อกไว ้ 
2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 
3. ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น แผน่ดินไหว เป็นตน้ 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ไม่สามารถเรียกร้องไดจ้ากผูรั้บผดิชอบหรือการรับประกนัภยัประเภทอ่ืนส าหรับ  
  1)  ค่าใชจ่้ายในการท าเอกสารใหม่  
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  2) ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัเพิ่มเติมส าหรับเหตุจ าเป็นท่ีตอ้งเล่ือนการเดินทางขากลบัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการ
เดินทางเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้ 

1. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยส้ินสุดการเดินทาง
ตามทีร่ะบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  

2. การสูญหายหรือเสียหายต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ขณะถูกทิง้ไว้ในที่สถานที่สาธารณะโดยไม่มี
ผู้ดูแล  หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ  หรือการสูญหายหรือเสียหายที่ เป็นผลมาจากการละเลยของบุคคล                   
ผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษาและป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน  

3. ความเสียหายหรือการถูกท าลายอันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของเอกสารที่เกีย่วข้องกับการเดินทางรวมทั้ง
ความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการซ่ึงด าเนินการโดย       
ผู้เอาประกนัภัยเพ่ือการซ่อมแซมท าความสะอาดหรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ  

4. การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือทาง
ราชการต ารวจของประเทศ  

5. การสูญหายหรือเสียหายในกรณีที่ไม่มีการแจ้งความด าเนินคดี และการรายงานการสูญหายที่เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจทีม่ีอ านาจในท้องทีเ่กดิเหตุ และ/หรือไม่มีบันทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ี่เกดิเหตุ 

6. การสูญหายหรือเสียหายขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
7. การสูญหายหรือเสียหายขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะทีถู่กจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
8. การสูญหายหรือเสียหายการสูญหายทีไ่ม่ทราบสาเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญเสียของเงินส่วนตัว 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัโดยการใชก้ าลงัอยา่งรุนแรงและท าใหเ้กิด
ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตวัสถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอา
ประกนัภยัจากการใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์
หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้ งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความ
พยายามกระท าดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไปหรือให้
ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้นหรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไวห้รือปกปิดการกระท าความผิดนั้น 
เพื่อใหพ้น้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองกรณีหากผูเ้อาประกนัภยัเกิดการสูญเสียเงินสด ธนบตัร เช็คเดินทาง ธนาณัติ 

จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 
1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะจากตูนิ้รภยัท่ีถูกล็อกไว ้ภายในหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ไดล้งทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของโรงแรม  
2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์การโจรกรรม หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหักดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) คืนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัโดยมีเง่ือนไขวา่  

1. ทรัพยสิ์นเหล่านั้นอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูเ้อาประกนัภยัตลอดเวลา  
2. ทรัพยสิ์นเหล่านั้นตอ้งไม่ถูกละเลยหรือถูกทิ้งไวโ้ดยผูเ้อาประกนัภยั  
3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความด าเนินคดีส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

โดยการเรียกร้องใหช้ดใชค้่าทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียของเงินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียของเงินส่วนตัว อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผดิส่วนแรกที่ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย(ถ้ามี) 
2.  บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทเีอม็ทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น และเอกสารตั๋วเงิน 
3. ในกรณีที่การสูญเสียที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแล

รักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน ตลอดจนถึงการสูญเสียอันเน่ืองมาจาก
การแลกเปลีย่นสกุลเงินหรือการลดค่าของเงิน 

4. ในกรณีที่การสูญเสียของเช็คเดินทางโดยที่ไม่ได้มีการรายงานการสูญเสียต่อธนาคารหรือตัวแทนที่ออกเช็ค
เดินทางดังกล่าวให้ภายหลงัเกดิเหตุทนัท ี

5. ในกรณกีารสูญเสียทีไ่ม่สามารถพสูิจน์หลกัฐานได้ 
6. การสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถ

ครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

7. การสูญเสียทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
8. การสูญเสียทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
9. ความสูญเสีย ของเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง ธนาณตัิทีอ่ยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกนัภัย  
10.  การสูญเสียทีเ่กดิขึน้โดยคนในครอบครัวและ/หรือบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
11.  ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งความด าเนินคดี การรายงานการสูญหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอ านาจใน

ท้องทีเ่กดิเหตุ และ/หรือไม่มีบันทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องที่ทีเ่กดิเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีเจา้หน้าท่ีของสายการบิน
พาณิชยรั์บไปกบัเท่ียวบิน (Check - In) มาถึงล่าช้า หรือส่งมอบไปผิดจุดหมายปลายทางชัว่คราว โดยความผิดพลาด
ของผูข้นส่งของสายการบินพาณิชย ์ 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อการล่าชา้ทุก  ๆ4 ชัว่โมงเต็ม 
นบัจากเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางตามก าหนดการเดินทางจนกระทัง่ไดรั้บส่งมอบกระเป๋าเดินทาง
โดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ผูเ้อาประกันภัยคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนส าหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้า        
ของกระเป๋าเดินทาง และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตวั(ถ้ามี)   
พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานทนัทต่ีอสายการบินพาณชิย์ถึงการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางน้ัน 
2. การถูกยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือ 

เจ้าหน้าทีส่นามบิน หรือทางราชการ หรือต ารวจประจ าประเทศ 
3. การที่ผู้ เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาหนังสือยืนยัน หรือจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก        

สายการบินใดๆ หรือผู้รับขน ณ วนัและเวลาทีไ่ด้รับกระเป๋าเดินทางใบทีล่่าช้าน้ันคืน  
4. การทีผู้่เอาประกนัภัยไม่ได้ท าการเช็คอนิกระเป๋าภายในเวลาทีส่ายการบินก าหนด 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบิน 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
 “เที่ยวบินก่อนหน้า” หมายถึง เท่ียวบินของสายการบินแอร์เอเชียท่ีผูเ้อาประกนัภยัโดยสารมาจากประเทศตน้ทาง

ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองประกนัภยั 
“เทีย่วบินต่อ” หมายถึง เท่ียวบินตามตารางการบินของสายการบินพาณิชยท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัไดจ้องไวเ้พื่อโดยสาร

ต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง หลงัจากท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบินโดยเท่ียวบินก่อนหนา้ของสายการบินแอร์เอเชีย 
ความคุ้มครอง 

การประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองในกรณีผูเ้อาประกันภัยพลาดการต่อเท่ียวบิน ณ จุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบิน 
เน่ืองจากการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินก่อนหน้า และไม่มีเท่ียวบินอ่ืนของสายการบินพาณิชยใ์ดๆ     
ท่ีสามารถเดินทางทดแทนได้ทุกๆ 4 ชั่วโมง นับแต่เวลาท่ีเท่ียวบินของสายการบินพาณิชยท่ี์เดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่าย
เคร่ืองบินมาถึง  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการพลาดการต่อเท่ียวบินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ใน              
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการพลาดการต่อเท่ียวบินทุกๆ 4 ชัว่โมง หรือตามเวลา (ถา้มี)  
แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 โดยบริษทัจะชดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีท่ีการมาถึงล่าชา้ของสายการบินแอร์เอเชียเท่ียวบินก่อนหนา้เป็นผล
มาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. สภาพอากาศไม่อ านวย ณ จุดเปล่ียนถ่ายล าเคร่ืองบิน หรือ ณ ตน้ทางของเท่ียวบินก่อนหนา้ 
2. กรณีเท่ียวบินก่อนหนา้เกิดอุบติัเหตุ 
3. ระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์การบิน และ/ หรือเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินเท่ียวบินก่อนหนา้เกิดการขดัขอ้ง 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบินเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบินอนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ

ดังต่อไปนี ้
1. ความล่าช้าที่เกิดจากความผดิพลาดในการตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาของเที่ยวบินก่อนการเดินทางของ

ผู้เอาประกนัภัยเองท าให้ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานตัวกบัสายการบินแอร์เอเชียภายในเวลาทีก่ าหนด 
2. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานสายการบินพาณิชย์ ซ่ึงเกิดก่อน

หรือก าลงัด าเนินอยู่ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขอเอาประกนัภัยการเดินทาง 
3. การล่าช้าที่ เกิดจากการยกเลิกบริการของสายการบินแอร์เอเชียโดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงาน               

ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ  
     

4. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้หรือไม่สมควรจะเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางน้ันเน่ืองจาก  
การเจ็บป่วยซ่ึงรับรองโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

5. การทีผู้่เอาประกนัภัยยกเลกิก าหนดการเดินทางโดยความสมัครใจ 
6. ระยะเวลาตามตารางเวลาบินระหว่างสายการบินแอร์เอเชียที่เป็นเที่ยวบินก่อนหน้า และสายการบินพาณิชย์

เทีย่วบินต่อห่างกนัน้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
7. กรณีที่การต่อเคร่ืองบินของเที่ยวบินต่อไม่ได้เกิดขึ้น  ณ สนามบินเดียวกันกับที่เที่ยวบินของสายการบิน 

แอร์เอเชียเทีย่วบินก่อนหน้ามาถึง 
8.  ความล่าช้าน้ันเกิดจากภัยธรรมชาติ  รวมถึง  พายุไต้ ฝุ่น แผ่นดินไหว ภู เขาไฟระเบิดและสาเหตุ                 

ต่อเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติเหล่าน้ัน  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ 

หมายถึง ผู ้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตให้บริการขนส่งแก่สาธารณะชนท่ีมี   
ตารางก าหนดเวลาการเดินทางและเส้นทางอย่างชัดเจน ได้แก่ รถลีมูซีน  
ของสนามบิน, รถบสั, รถโคช้, แท็กซ่ี, เรือเฟอร่ี, เรือโฮเวอร์คราฟ์, ไฮโดร
ฟอยล,์ เรือโดยสาร, รถไฟ, รถราง, รถไฟใตดิ้น  

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองกรณีการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัก าหนดไว้
เม่ือการเดินทางถูกเล่ือนออกไปอย่างน้อยสุด 4 ชั่วโมงนับจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีได้แจ้ง             
ผูเ้อาประกนัภยัแลว้เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย เคร่ืองอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนดัหยุดงานหรือการจ้ีปลน้หรือ
การประทว้งแรงงานของพนกังานผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะท่ีท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่                  
ผูเ้อาประกันภัยส าหรับการล่าช้าของผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะทุกๆ 4 ชั่วโมง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน          
เอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การล่าช้านับจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางเดิมของผูใ้ห้บริการจนกระทัง่ผูใ้ห้บริการสามารถ
จดัหายานพาหนะสาธารณะอ่ืนๆ มาทดแทนได ้

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งได้รับจดหมายยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการถึงระยะเวลาท่ีล่าช้าและ
เหตุผลของการล่าชา้ดงักล่าวเพื่อเป็นหลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความล่าช้าที่ เกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาของการเดินทางขอ ง                  
ผู้เอาประกนัภัยเอง  

2. ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาจดหมายยืนยันเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้บริการถึงระยะเวลาที่ล่าช้าและ
เหตุผลของการล่าช้าดังกล่าวได้ 

3. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของผู้ให้บริการ ซ่ึงเกิดก่อนหรือ
ก าลงัด าเนินอยู่ ในระหว่างก าหนดการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
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4. การมาถึงล่าช้าของผู้เอาประกันภัยจากสนามบิน (ยกเว้นความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วง
แรงงานของพนักงานของสายการบินพาณชิย์) 

5. การล่าช้าที่เกิดจากการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบิน เว้นแต่การล่าช้าน้ันเกิดจาก
ภัยพบิัติทางธรรมชาติหรือการขัดข้องของอุปกรณ์การบิน 
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หมวดที ่5 เอกสารแนบท้าย 
ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายดงัต่อไปน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน  
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองส าหรับทารก 
(ส าหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางภายในประเทศ 
ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย(ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))) 

รหสับริษทั 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                   วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั  

ช่ือ-นามสกุล 
ของทารก 

ความสัมพนัธ์กบั 
ผูเ้อาประกนัภยั 

ช่ือผูรั้บผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 
กบัทารก 

    
    
ระยะเวลามีผลบงัคบั : เร่ิมตน้วนัท่ี                          เวลา           น.              ส้ินสุดวนัท่ี              เวลา            น. 

 

เป็นท่ีตกลงกนัวา่ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยั
ให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัยงัคง
ใชบ้งัคบัตามเดิม 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
“ทารก” หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตั้ งแต่ 7 วัน จนถึง 2 ปีบริบูรณ์และเป็นทารกท่ีอยู่ในความดูแลของ                   

ผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบท้ายน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว

ข้างต้นได้ขยายความคุ้มครองถึงทารกของผู ้เอาประกันภัย โดยมีข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเง่ือนไขอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยัโดยไม่คิดค่าเบ้ียประกนัภยัเพิ่ม เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ี โดย
บริษทัจะให้ความคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครองตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่างต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) ความรับผดิส่วนแรก 
เป็นไปตามหมายเหตขุองเอกสารสรุป

ความคุม้ครองแผนประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีเลือกซ้ือ 

เป็นไปตามหมายเหตขุองเอกสารสรุป 
ความคุม้ครองแผนประกนัภยัการเดินทาง 

ท่ีเลือกซ้ือ 

เป็นไปตามหมายเหตขุองเอกสารสรุป
ความคุม้ครองแผนประกนัภยัการเดินทาง

ท่ีเลือกซ้ือ 

การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 
ความคุม้ครองส าหรับทารกแต่ละราย จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี แลว้แต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
1. เม่ือทารกส้ินสภาพการเป็นทารกตามค าจ ากัดความเพิ่มเติมท่ีก าหนดไวใ้นวนัครบรอบปีของกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. เม่ือทารกเสียชีวติ 
3. เม่ือความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลง 
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เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 
(ส าหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางภายในประเทศ 
ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย(ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))) 

รหสับริษทั 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                            วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั  
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามีผลบงัคบั :              วนั      เร่ิมตน้วนัท่ี                  เวลา            น.   ส้ินสุดวนัท่ี                     เวลา          น. 

 

 เป็นท่ีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ให้ใช้ขอ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยั
ยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

ค าจ ากดัความเพิ่มเติม 
“เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภยัธรรมชาติ 

ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน กรณีเคร่ืองยนต์เคร่ืองบินขดัขอ้ง การเปล่ียนขนาดของเคร่ืองบิน เอกสารการเดินทาง 
สูญหาย กรณีผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ให้ข้ึนเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเต็ม หรือเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทาง
ร่างกายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

การขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว
ขา้งตน้ ไดข้ยายความคุม้ครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งล่าชา้ออกไป เน่ืองจาก
มีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้อนัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัไดบ้งัเกิดข้ึนโดยบริษทัจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้ความคุม้ครองจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยั
ส้ินสุดลงโดยไม่คิดเบ้ียประกนัภยัหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนวนัท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี 
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Domestic Travel Group Insurance for AirAsia Airline’s Guests (Online) 

 In reliance upon the statements made in the application for insurance forming part of this insurance 

Policy and in consideration of the premium to be paid by the insured person and subject to the terms, general 

conditions, insuring agreements, exclusions and endorsements of this insurance Policy, the Company agrees 

with the insured person as follows: 

Section 1 Definitions 

 Words or expressions to which specific meanings have been given in any parts of this Policy shall 

have such specific meaning wherever they shall appear, unless specified otherwise in the Policy. 

1.1 Policy means the Insurance Schedule, Schedule of Benefits, Conditions, Insuring 

Agreement, Exclusions, Attachments, Special Provisions, Warranties, 

Endorsements and Summary of Policy are considered as parts of this 

Insurance Contract. 

1.2 Company means Tune Insurance Public Company Limited 

1.3 Policyholder means Thai AirAsia Company Limited who provides the insurance for the insured 

persons’ benefits. 

1.4 Insured Person means the person named as the Insured person in this policy schedule and/or 

Endorsement who is under the coverage of this Policy. 

1.5 Accident means an incident happens suddenly from external factor causes the result insured 

person unintended or unexpected. 

1.6 Injury means bodily injury as directly resulted by accident solely and is independent from 

other causes. 

1.7 Sickness means symptom, abnormality, sickness or contact disease of the Insured person. 

1.8 Loss or Damage means bodily injury of the Insured person caused by accident, and leading to 

death, dismemberment, loss of sight, disability or injury or cause the 

damage to the insured person’s property. 

1.9 Deductible means the first part of loss which shall be borne by the Insured Person. 

1.10 Physician means any person licensed to practice modern medicine with the Medical Council 

who can render medical treatment and surgery within the territory he/she is 

licensed.    

1.11 Nurse means a person who is legally licensed to engage in the nursing profession. 

1.12 Inpatient means the person who is necessary to attend medical treatment in hospital or 
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medical center and registered as inpatient by diagnosis and advice of the 

physician based on indication of medical standard and in the period suitable 

for treatment of such injury or sickness. 

1.13 Outpatient means the person who received medical service in an outpatient department or 

emergency room of the hospital, medical facility or clinic, for a condition 

which by diagnosis and indication of the Medical Standard does not need to 

be admitted as an Inpatient. 

1.14 Hospital means any medical facility that provides medical services, can accommodate 

overnight patients, has an adequate number of medical personnel and 

facilities and a complete range of services, particularly a major operating 

room, and is registered as a Hospital in accordance with the law on medical 

facilities in that locality. 

1.15 Medical Facility means any medical facility that provides medical services, can accommodate 

overnight patients, and is permitted to be registered as a Medical Facility in 

accordance with the law in that locality. 

1.16 Clinic means the modern type clinic duly permitted by law to be operated for medical 

treatment and diagnosis by the physician but cannot accommodate 

overnight patient. 

1.17 Medical 

Standards 

means international rules or practices of modern medical service that provides 

suitable treatment plan for the patient according to the medical necessity 

and correspond with the summary from the injury and sickness background, 

findings, autopsy result or others (if any). 

1.18 Necessary and 

Reasonable 

Expense  

means medical treatment costs and/or other expenses that correspond to the 

amounts normally charged to general patients for similar services by the 

Hospital, Medical Facility or Clinic where the insured person has been 

treated.     

1.19 Medical 

Necessity 

means medical service provided under the following conditions: 

(1) the services correspond with diagnosis, and the treatment is consistent 

with the treated person’s Injury or Sickness; 

(2) there are clear medical indications based on current Medical Standards; 

(3) the services must not be solely for the convenience of the treated person 
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or his or her family or the treatment provider; and 

(4) Conform to standard medical treatment and is necessary for the injury or 

sickness suffered by the person being treated. 

1.20 Pre-existing 

Conditions 

means any disease (including complications), symptom or abnormality of the 

insured person occurring within 24 months preceding the effective date of 

coverage of this Policy with sufficient indication for a genera person to seek 

for diagnosis, care or treatment, or for which a Physician shall provide 

diagnosis, care or treatment. 

1.21 AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome which is caused by HIV virus 

infection, and shall include opportunistic infection, Malignant Neoplasm, 

infections or any Sickness that reveals an HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) positive blood test result. 

Opportunistic infection shall include, but is not limited to, Pneumocystis 

Carinii Pneumonia, Organism of Chronic Enteritis, virus, and/or Disseminated 

Fungi Infection. Malignant Neoplasm shall include Kaposi’s sarcoma, Central 

Nervous System Lymphoma, and/or other severe disease which is presently 

known to be a symptom of Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which 

causes sudden death, Sickness, or disability to infected persons. 

AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency Virus), Encephalopathy 

Dementia, and outbreak of virus. 

1.22 Policy Year means the period of one year commencing on the effective date of the Policy or 

commencing on the anniversary of the Policy year. 

1.23 Terrorism means violent action and/or threat by any person or group of persons regardless of 

such action is done alone or in representation or in connection with any 

organization, government for political or religious result, ideology faith or 

similar objective, including to impact the government and/or public or partial 

thereof to become in panic. 

1.24 Emergency 

Assistant 

means a company providing services to the insured person while being overseas in 

terms of medical care advice, emergency medical evacuation, body or bone 

ash repatriation. 
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Section 2 General Conditions 

2.1 Insurance Contract   

This Insurance Contract is executed based on the reliance on the statement declared by the 

policyholder and/or the insured person in the Application Form and additional declaration (if any) duly signed 

by the insured person as an evidence to accept such insurance according to the Insurance Contract; this 

Policy is thus issued by the company as an evidence. 

In case of the policyholder and/or insured person has already known but provided false statement in 

the declaration or already known any fact but concealed thereof, of which if it is known to the company, it may 

motivate the company to demand higher premium or refuse to execute insurance contract. In this regard, this 

insurance contract shall become void pursuant to Section 865 of Civil and Commercial Code and the 

company is entitled to terminate this insurance contract. 

The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations made in 

the documents in accordance with paragraph one. 

2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract  

This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of the 

insurance contract. Any change of wording in the insurance contract must be approved by the Company and 

recorded in the Policy or attachments before such change becomes valid. 

2.3 Period of Insurance  

Each insuring period of the insured person which begins and ends within the period of insurance. 

2.3.1 Single trip coverage:  

1)  In case of One Way Trip Coverage stated in the policy schedule and/ or the insurance 

certificate. The coverage shall start when the insured person checks in at the counter of AirAsia Airline or if the 

insured person checks in by the other check-in channels, the coverage shall start when the insured person 

arrives the departure at terminal and continues until the insured person has arrive the arrival terminal at the 

destination airport if check in by the other check-in channels. 

2)  In case of Round Trip Coverage stated in the policy schedule and / or the insurance 

certificate. The coverage shall start when the insured person checks in at the counter of AirAsia Airline or if the 

insured person checks in by the other check-in channels, the coverage shall start when the insured person 

arrives the departure at terminal and continues until the insured person has arrive the arrival terminal at the 

destination airport of the return trip. The maximum of each insuring period shall not exceed 30 days.  
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2.3.2 Annual Trip Coverage  

In case of the Annual Trip Coverage to cover multiple trips, each insuring period shall be as 

mentioned in 2.3.1 and the maximum of each insuring period shall not exceed 90 days. 

For insuring agreement of trip cancellation benefit, the coverage shall start at the date the insured 

person purchases this insurance policy. 

In case the insured person is hospitalized during the effective period of the insurance and requires to 

continue the treatment as an inpatient, this Policy shall extend the coverage until the insured person is 

discharged from the Hospital or Medical Facility. 

2.4 Notification and Claims 

The policyholder and/or the insured person, beneficiary or representative of mentioned persons, as 

the case may be, must inform the company in case of injury or sickness without delay. In the event of death, 

an immediate notice must be made to the Company, unless it can be proven that immediate notice was not 

practicable but was given as soon as possible. 

2.5 Claim and Submission of Evidence of Loss or Damage 

2.5.1 Claim for Death Benefit resulting from Accident  

The policyholder and/ or the beneficiary shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date the insured person dies. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Death certificate. 

3. Copy of postmortem report.  

4. Copy of Police report. 

5. Copy of identification card and house registration (stamp “death”) of the insured person. 

6. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

7. Copy of Identification card and house registration of beneficiary. 

2.5.2 Claim for Permanent Disability or Dismemberment Benefits resulting from an Accident 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date on which the Physician concludes that the insured person suffers 

permanent disability or dismemberment. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of Police report. 

3. Physician’s report indicating the permanent disability or dismemberment. 
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4. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

5. Copy of Identification card of the insured person. 

2.5.3 Claim for Medical Expense Benefits resulting from a Sickness or Injury 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date on which the insured person is discharged from the Hospital, 

Medical Facility or Clinic. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment. 

3. Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt. 

4. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

5. Copy of Identification card of the insured person. 

6. The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts 

that certify the paid amount to the insured person to further claim the remaining amount from another insurer. If 

the insured person has been indemnified by government welfare, other welfare, or other insurance, the insured 

person shall submit a copy of the receipt certifying the paid amount by government welfare or other agency to 

further claim the remaining amount from the Company. 

2.5.4 Claim for Emergency Medical Evacuation and Repatriation to Country of Domicile Benefits 

        The policyholder and/or the insured person shall submit the following document to the Company for 

reimbursement consideration. 

1. Contact and inform the emergency assistant without delay. 

2. In case the insured person is injured in a remote area, the insured person should contact a local 

physician for first aid then the emergency assistant shall consider transportation methods and cooperate with 

the Physician for further treatment. 

         2.5.5 Claim for Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefits 

         The policyholder and/or the insured person shall submit the following document to the Company for 

reimbursement consideration. 

1. Contact and inform the emergency assistant without delay then the emergency assistant shall 

consider the best transportation for repatriation of body or ashes to country of domicile. 

2. In case of the death of the insured person, the beneficiary, relative or related person shall gather 

necessary documents for claim and submit them to the Company within 30 days from the date of death. 
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          2.5.6 Claim for Trip Cancellation Benefits 

          The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. The letter from the airline of the insured person. 

3. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

4. Copy of Identification card of the insured person. 

5. Medical certificate in case that the trip cancellation resulting from the critical injury or sickness of 

the insured person and/or family member of the insured person. 

6. Copy of death certificate in case of trip cancellation is resulting from the death of the insured 

person and/or family member of the insured person. 

7. Other evidence the company requires as necessary. 

         2.5.7 Claim for Trip Curtailment Benefits 

        The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. The letter from the airline of the insured person. 

3. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

4. Copy of Identification card of the insured person. 

5. Medical certificate in case that the trip curtailment resulting from the critical injury or sickness of 

the insured person and/or family member of the insured person. 

6. Copy of death certificate in case of trip curtailment is resulting from the death of the insured 

person and/or family member of the insured person. 

7. Other evidence the company requires as necessary. 

          2.5.8 Claim for Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefits 

         The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 
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4. Letter certifying Loss or Damage incurred from the management of the hotel or transport company 

in the case that such Loss or Damage is under supervision of the hotel staff or Transport 

Company. 

5. List and prices of the lost or damaged items.  

6. Daily report of a local police officer in the case that Loss or Damage incurs due to threat or violent 

force. 

7. Other evidence the company requires as necessary. 

         2.5.9 Claim for Flight Delay Benefits / On Time Guarantee Benefits / Common Carrier Delay Benefits 

         The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Letter of notification from the airline and public logistic company specifying the date of delay, 

reason and the duration of the delay.  

3. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

4. Copy of Identification card of the insured person. 

5. Letter of notification from the authorize person to be responsible for the trip specifying the date of 

delay, reason and the duration of the delay.  

6. Other evidence the company requires as necessary. 

        2.5.10 Claim for Personal Legal Liability Benefits 

       The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. Copy of Daily report of a local police officer. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

2.5.11 Claim for Loss or Damage to Travel Document Benefits 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 
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3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. Copy of Daily report of a local police officer. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

         2.5.12 Claim for Loss of Personal Money Benefits 

        The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. Copy of Daily report of a local police officer. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

2.5.13 Claim for Baggage Delay Benefits 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. The letter from airline of the insured person. 

5. Copy of Daily report of a local police officer. 

6. Other evidence the company requires as necessary. 

2.5.14 Claim for Missed Connection Flight Benefits 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. The letter to certify flight connection missing issued by the authorized person of that flight. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

        Nevertheless, non-compliance within the specified time shall not jeopardize the right to claim if it can 

be proved that there is reasonable explanation why a claim could not be made in a timely manner and that the 

claim was filed as soon as possible. 
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2.6 Medical Examination 

The Company has the right to examine the insured person’s medical record and diagnosis records as 

may be necessary for this insurance. The Company also has the right to conduct an autopsy, if necessary and 

not contrary to the law, at the Company’s expense. 

2.7 Compensation Payment 

The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the Company has 

received a complete and correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for death will be paid to 

the beneficiary while other types of compensation will be paid to the insured person.  

       In case a reasonable doubt that the said claim was not made in accordance with the insuring 

agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be extended 

as necessary but not exceed than 90 days from the date the company received the documents. 

       If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable to pay 

interest at 15 percent per annum of the amount due accrued from the due date of the compensation. 

2.8 Payment of Premium and Premium Refund 

2.8.1 The insured person must pay the premium promptly and the insurance policy shall start the 

coverage as the date specified in the schedule and/or the insuring certificate. 

2.8.2 The cancellation of insurance policy after the company issues the insurance policy and/or the 

insuring Certificate and the policy had been effective cannot be cancelled and the premium shall not be 

refunded. It excepts in the case resulting from the airline with the letter from the airline. The insured person 

must inform the company before the coverage starts. 

2.9 Dispute Resolution by Arbitration 

In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to claim 

under the Policy and the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of arbitration, the 

Company shall comply and allow the case to be decided by an arbitrator according to the Arbitration 

Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration. 

2.10 Conditions Precedent 

The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the insured person, the 

beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, has fully complied with the 

insurance contract and the conditions of the Policy.  
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Section 3 General Exclusions 

This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of the 

following causes or which occurs at the times as follows: 

3.1 Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury. 

3.2 War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations whether war is declared or not, civil 

war, uprising, insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’etat, proclamations of martial law, or 

any events which lead to the proclamation or maintenance of martial law. 

3.3 Terrorism. 

3.4 Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion of 

nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear fission/fusion. 

3.5 Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause an 

explosion in a nuclear process. 

3.6 While the insured person serves as a soldier, police, or a volunteer and participates in war or 

crime suppression. 

 3.7 At any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the attachment 

(if any). 

 3.8 While the event occurs in the area of oil platform or underground mine. 

 3.9 While the insured person is suffering from mental disorder, insanity or nervous system disease. 

 3.10 While the insured person works as plumber, electrician, engine mechanic, carpenter, painter, 

decorator or building contractor or job related to installment, forming, maintenance or repairing machine, 

electric device or hydraulic machine or working in high risk area or labor work but not include management, 

controlling selling and catering or cooking.  

3.11 The insured person commits the act related to terrorism or being a member of a terrorist 

organization or smuggling drugs or trade related drugs or smuggling nuclear weapons, chemical or biological 

weapon. 
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Section 4 Insuring Agreements 

Subject to the insuring agreement, the exclusion, general terms and conditions and endorsement of 

the insurance policy and in consideration for the premium will be paid by the policyholder and/or the insured 

person.  The company agrees to cover only the insuring agreement attached with this insurance policy and 

provide sum insured as specified in the schedule and/ or insurance certificate. 
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Insuring Agreement 

Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from accident  

Additional Definitions 

Dismemberment means the loss of body organ from the wrist joint or the ankle joint and also the 

loss of use of that organ which according to the medical indication will 

never be able to function at any time in the future. 

Loss of sight means complete blindness which is permanently incurable. 

Total permanent disability means disability to the extent of being unable to perform the normal duty in the 

insured person’s regular occupation or any other occupation totally and 

permanently. 
 

Coverages 

This insurance covers loss or bodily injury of the insured person caused by travel accident leading to 

death of the insured person, dismemberment, loss of sight or total permanent disability within 180 days 

commencing from the date of accident or injury requiring the insured person to attend continuous treatment 

as inpatient in hospital or medical center and subsequently dies at any time, the Company will compensate as 

follows: 

1. 100% of the sum insured In case of death. 

2. 100% of the sum insured In case of total permanent disability and such total permanent disability is 

existed for not less than 12 consecutive months commencing from the date of 

accident or there is any clear medical indication that the insured person is 

becoming total permanent disability. 

3. 100% of the sum insured           For both hands from wrist joints or feet from ankle joints or both sights. 

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

5. 100% of the sum insured           One hand from the wrist joint and one sight. 

6. 100% of the sum insured             One foot from the ankle joint and one sight. 

7. 60% of the sum insured                One hand from wrist joint. 

8. 60% of the sum insured              One foot from ankle joint. 

9. 60% of the sum insured              One sight. 

The company shall compensate only one item of loss which has the highest amount. 
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Through the period of insurance, the company will pay the compensation under this insuring 

agreement totally not over the amount specified in the insurance schedule.  If the company pays the 

compensation less than 100% of sum insured, the company still covers the rest amount until end of period of 

insurance. 

Specific Exclusions (Only comply with Insuring Agreement for Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total 

Permanent Disability from accident) 
This insuring agreement does not cover Loss of Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total 

Permanent Disability resulting from:  

1. Action of the insured 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. Parasite infections except pyrogenic infection, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered as 

a result of an accident. 

3. Miscarriage and abortion. 

4. While the insured person is racing of all kinds of car 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 

traveling on the balloon/glider. 

5. While the insured person is riding or traveling on a motorcycle. 

6. While the insured person is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying 

passengers or does not operate as commercial aircraft. 

7. While the insured person pilots or works as a crew in any aircraft. 

8. While the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

9. While the insured person is committing a felony or while the insured person is being arrested or 

escaping arrest. 
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Insuring Agreement 

Medical Expenses from injury or sickness Benefits 

Coverages 

This insurance cover if the insured person sustains injury from an accident or suffers from sickness 

which is sudden and unforeseeable during the travel period resulting the insured person to seek medical 

treatment either as an in-patient or an out-patient. 

The Company will pay for the customary and reasonable medical charges according to the medical 

necessity. The amount to be compensated is the actual expenses paid up to the maximum limit of liability as 

stated in the policy schedule.  

In case the insured person is injured in an accident in Thailand and needs the medical treatment 

from alternative treatment, quack doctor, acupuncture except the broken bone, the Company shall 

compensate the actual paid amount but not exceed the limit liability as stated in the policy schedule. 

If the insured person requires follow-up treatment after the insurance period end, such medical 

treatment must be given with twelve (12) hours upon the insurance period end. The maximum benefit under 

this follow-up visit occurring is ten (10)% of the normal sum insured or a maximum of seven (7) consecutively 

days treatment provided from the end of the insurance period, whichever amount is smaller.  However, this 

limitation will not apply in case the insured person is evacuated due to medical emergency to receive medical 

treatment according to the insuring agreement “Emergency Medical Evacuation and Repatriation”.  

Covered expenses are:  

1. Physician’ fee.  

2.  Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the 

separation, preparation or analysis of blood or blood components, laboratory tests and pathology fees, 

radiology diagnosis, other special diagnostic methods, including Physician’s reading fee, expenses related to 

the use or provision of services, medical tools and equipment outside the operating room, medical 

consumables (medical supplies 1) , operating room fees and equipment, excluding cost of hiring a special 

Nurse while in a Hospital or a Medical Facility as an Inpatient. 

3. Ambulance fee in case of emergency, to transport the insured person to or from a Hospital or a 

Medical Facility for Medical Necessity.  

4. Take-home drugs for Medical Necessity, but not for more than 14 days.  

5. Cost for an ICU room or standard single room plus meals provided for the patient by the Hospital 

or Medical Facility, and daily nursing service fee.  
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In the case that the insured person is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or 

source, the company will reimburse the insured person the medical expenses only for the amount exceeding 

the amount that may be claimed. 

Specific Condition (Only comply with the insuring agreement for Medical Expenses from accident or sickness 

Benefits) 

1.  In-patient room and board limits not exceed 5,000 Baht per day this condition does not comply 

with the medical treatment in Intensive Care Unit (ICU) as the medical standard. 

Specific Exclusions ( Only comply with the insuring agreement for Medical Expenses from accident or 

sickness Benefits) 

This insurance does not cover the medical expense arising from injury or sickness the following 

conditions: 

1. Pre-existing conditions. 

2. Congenital abnormalities, growth development abnormalities and genetic disorders. 

3.  Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 

checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness. 

4. Miscarriage and abortion. 

5.  Treatment which is not considered a modern medicine, including alternative treatment e. g. 

acupuncture, natural therapy, chiropractic, etc. 

6. Artificial aids i.e. crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemakers, etc. 

7.  Expense relating to dental except to relief the injury from accident but not include dental 

restoration, braces, crowns and bridges, scaling or polishing, filling, or dentures.  This include the medical 

expense for the treatment which is necessary for natural pronunciation from dental treatment resulting from 

an accident. 

8. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy. 

9. Any cosmetic surgery or beautification treatment including treatment of acne, freckles, dandruff, 

weight reduction and gain, hair loss. Reconstructive surgery is also excluded unless injury is sustained as a 

result of an accident to reactivate the function of such organ. 

10. Any medical treatment given by a medical practitioner who is the insured person or the parent, 

spouse or child/children of the insured person. 

11.   Any inoculations or vaccinations, except rabies vaccine needed after an animal attack or 

tetanus shots needed after injured. 

12. While the insured person is racing of all kinds of car 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 

traveling on the balloon/glider. 
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13. While the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

14. While the insured person is committing a felony or while the insured person is being arrested or 

escaping arrest. 

15. Action of the insured 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. 

16. While the insured person is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying 

passengers or does not operate as commercial aircraft. 

17. While the insured person pilots or works as a crew in any aircraft. 

18. Back pain resulting from Disc herniation, Spondylolisthesis, Degenerative disc disease, 

Spondylosis and the defect from breaking or Pars interarticularis except the fracture or dislocation of the 

spine resulting from accident. 
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Insuring Agreement 

Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile Benefits 

Coverages 

This insurance provides benefit coverage when the insured person suffers injury or sickness during 

his or her overseas trip and it is necessary to evacuate the insured person by the method suitable for necessity 

based on opinion or advice of Emergency Assistant, or its authorized representative, in order to receive 

appropriate medical treatment; or to evacuate the insured person back to the Country of Domicile.  The 

Company shall pay the evacuation expense directly to Travel Assistant. 

With respect to the movement method for emergency medical treatment, Travel Assistant or its 

authorized representative will decide and determine the method and type of movement, and the destination, 

which may include cost of patient transport vehicle by air, sea, land, train or other suitable transport methods, 

and based on necessary medical treatment. 

The coverage specified herein is for expenses for services which are determined and/or prepared 

by Travel Assistant with respect to transport or medical treatment, and cost of medical tools incurred out of 

necessity as a result of the transport for emergency medical treatment of the insured person specified 

herein. 

Specific Exclusions ( Only comply with the Insuring Agreement for Emergency Medical Evacuation or 

Repatriation to Country of Domicile Benefit) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for emergency medical 

evacuation and repatriation to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which the insured person is not obligated to pay or any expense 

already included in the expenses specified in the traveling schedule. 

2. Any expense related to service that is not approved or managed by Emergency Assistant, or its 

authorized representative, unless the insured person or his or her traveling companion is unable to notify 

Emergency Assistant and has a reasonable cause for the immoderate and incontrollable expense incurred 

during emergency medical treatment at any place.  In this case, the Company reserves the right to 

compensate the amount advanced by the insured person only for the expenses incurred from those services 

under the situation specified by Emergency Assistant, and in the maximum amount not exceeding the sum 

insured specified in the policy schedule. 
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Insuring Agreement 

Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefits 

Coverages 

This insurance provides coverage when the insured person dies within 30 days from the date of such 

injury or sickness which is sudden and unforeseeable during the insuring period. The Company shall pay the 

expenses incurred from repatriation of the body and any expenses necessary for funeral ceremony including 

costs of casket, embalming, cremation at the place the insured person dies and the expenses incurred from 

repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile by Emergency Service Assistant or the 

representative of Emergency Service Assistant who is authorized by the company and charges the expenses 

directly to the company that it does not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Repatriation of Body or Ashes to Country of 

Domicile Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for the repatriation of the 

body or ashes to the Country of Domicile Benefits arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which another person must be legally responsible for the insured 

person or any expense already included in traveling expenses for which the person arranging the trip or the 

transport company must be responsible. 

2.  Any expense for the repatriation of the body of the insured person that is not approved or 

arranged by Emergency Service Assistant. 
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Insuring Agreement 

Trip Cancellation Benefits 

Additional Definitions 

Serious Injury or Sickness  means the insured person and /or family member of the insured person who 

requires medical treatment by a legally licensed Physician and Serious 

Injury or Sickness causes the insured person and / or family member of 

the insured person being certified by the Physician as unfit for the trip or 

continue with the trip. 

Family Member means father, mother, grandfathers, grandmothers, son, daughter, spouse of 

the insured person, and father, mother of the spouse. 
 

Coverages 

This insurance provides coverage in case of the insured person’ s trip cancellation occurs within      

30 days before the date of departure which causes the insured person cannot travel as scheduled resulting 

from these specified events (except the event in 3) as follows: 

1. Death or Serious Injury or Sickness of the insured person or his or her Family Member. 

2. Strike, riot, or civil war, political turmoil which is unexpected and uncontrolled by the insured 

person. 

3. The insured person’s permanent residence is seriously damaged from fire, flood or similar natural 

disasters such as typhoon and earthquake within 7 days before departure, resulting in the insured 

person being unable to travel as scheduled. 

The Company shall reimburse the insured person for Loss or Damage of trip cancellation occurring 

after the Policy has become effective, i.e. advanced ticket purchase including tax and fuel surcharge. This 

coverage shall be effective only when the insured person has been insured before becoming aware of any 

event which may cause the trip cancellation. 

In case the insured person claims for the reimbursement from this insuring agreement, the coverage 

of this insurance policy shall become terminated. 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Trip Cancellation Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover trip cancellation arising from or as a 

result of the following causes: 
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1. Any Loss or Damage arising from the government’s control or rules and regulations bankruptcy, 

lack of liquidity in debt repayment, or lack of debt repayment by the travel agency or carriers which causes 

trip cancellation. 

2. Any Loss or Damage covered under other policies which are effective or compensation from 

airlines, travel agencies, or any other operator of business related to travel. 

3. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

4. Venereal disease or any sexually transmitted diseases (STD). 

5. Epidemic disease or the disease transmission. 

6.  Being insured under this insuring agreement less than seven ( 7)  days before the date of 

departure (except in the case of death or serious injury of the insured person or his or her Family Member). 

7. Trip cancellation resulting from any causes that the insured person being aware before applying 

for this insuring agreement. 

8. Trip cancellation resulting from the Pre-existing conditions. 

9. Trip cancellation resulting from the illegally action committed by the insured person or the insured 

person being prosecuted. 
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Insuring Agreement 

Trip Curtailment Benefits 

Additional definitions 

Serious Injury or Sickness  means the insured person and /or family member of the insured person who 

requires medical treatment by a legally licensed Physician and Serious 

Injury or Sickness causes the insured person and / or family member of 

the insured person being certified by the Physician as unfit for the trip or 

continue with the trip. 

Family Member means father, mother, grandfathers, grandmothers, son, daughter, spouse of 

the insured person, and father, mother of the spouse. 

Coverages 

This insurance covers additional expenses for ticket including tax and fuel surcharge paid by the 

insured person for the premature return which causes the insured person being unable to travel as scheduled 

by any of the following: 

1. Death, or Serious Injury or Sickness of the insured person or his or her Family Member. 

2.  A natural disaster such as typhoon or earthquake. 

3.  Strike, riot, or civil war, political turmoil which is unexpected and uncontrolled by the insured 

person. 

4. The insured person’s permanent residence is seriously damaged from fire, flood or similar natural 

disasters such as typhoon and earthquake within 7 days before departure, resulting in the insured person 

being unable to travel as scheduled. 

5. Being quarantined as the Physician’s advice. 

An insured person may not claim trip curtailment benefit and trip postponement or cancellation 

benefit (if any) for the same event at the same time. 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Trip Curtailment Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover trip curtailment arising from or as a 

result of the following causes. 

1. Curtailment due to the insured person being disturbance from mental disorder, insanity and 

peripheral neuropathy. 

2. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

3. Venereal disease or any sexually transmitted diseases (STD). 

4. Trip curtailment resulting from any causes that the insured person being aware before applying 
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for this insuring agreement. 

5. Trip curtailment resulting from the Pre-existing conditions. 

6. Trip curtailment resulting from the illegally action committed by the insured person or the insured 

person being prosecuted. 
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Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefits 

Additional Definitions 

Personal Effects means the insured person’s effects carried with the insured person while traveling 

which are not be specified in the exclusion. 

Household Effects means articles for household use which are not usually carried with a person while 

traveling, i.e. clothes unnecessary for traveling, kitchenware, and household 

facilities, furniture, fixture and fittings. 

Souvenirs means articles that are a symbol or reminder of an event, place or things, and that are 

sold or given as souvenirs. 

Valuables means accessories made of gold, silver or precious metals, wool cloths, watch 

jewelry, or precious stones. 

Accessories means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, earrings, pendants, and 

watches worn as body accessories. 

 

Coverages 

This insurance covers Loss or Damage of the insured person’s baggage or Personal Effects which 

are carried with the insured person during the insuring period in the following cases: 

1.  While the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a transport 

company.  Such Loss or Damage must be certified in writing by management of the hotel or transport 

company; or  

2. away the baggage or Personal Effects, and such Loss or Damage must be reported by the insured 

person to a police officer at the place of the loss or damage which the claim for indemnity must have the 

police report.  

The Company shall compensate as agreed for this insuring agreement deducted the deductible       

( if any) for Loss or Damage of baggage or Personal Effects carried in the insured person’s baggage during 

the insuring period as specified in the policy schedule. The Company shall compensate as follows: 

1.  The Company shall compensate for Loss or Damage of items which does not exceed the sum 

insured per item, pair or set, as specified in the schedule. 

2. The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair in the 

case that such item is no more than one year of age. 
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3.  The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair, in 

which the Company shall deduct depreciation upon wear and tear being accepted, and depreciation in the 

case that such item is more than one year of age. 

The insured person shall not claim for the reimbursement under the insuring agreement of Loss or 

Damage of Baggage or Personal Effects Benefit and the delay of baggage benefit at the same time. 
 

Specific Conditions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss or Damage of Baggage or Personal 

Effects Benefits) 

1. The insured person must report Loss or Damage incurred to a police officer or any officer 

responsible for aircraft, ship or vehicle on which the insured person is traveling, and must obtain written 

evidence of the report thereof from an authorized person of that vehicle, unless such act cannot be done due 

to necessity or being in the incident which prevents the insured person from doing so. 

2. The insured must take all reasonable acts to prevent and protect the insured property, and if the 

property is lost or damaged, the insured person must immediately report a police officer, officer of a hotel or 

transport company, or authorized person of the office of terminal. 

3.  If the Company has paid indemnity under this Policy, the Company shall be subrogated to the 

insured person’s rights to exercise claims against any person or organization only for the part for which the 

Company had paid indemnity.  The insured person shall cooperate with the Company by submitting 

documents and taking necessary actions to protect all such rights and shall not take any action which 

damages the company. 

4. The insured person must not bring any charge against the person who causes such loss or 

damage after the occurring of loss or damage. 

5. The insured person must take every procedural step to ensure that the insured person’s baggage 

or personal effects are reasonably taken care of. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss or Damage of Baggage or Personal 

Effects Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage or 

Personal Effects resulting from the causes as followings: 

1. The deductible which the insured person must be responsible as specified in the policy schedule 

(if any). 

2. Animals, automobile (including accessories). 
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3.  Motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skiing, household effects, antiques, 

accessories, valuables i.e.  diamond, gold, silver includes all gold ornament and silver ornament, contact 

lenses, wheelchairs, dentures, artificial limbs, share certificates, travel documents i.e. passport green card 

visa, driving license, traveling ticket or ticket trip, transportation ticket, handbag or the bag which is not 

traveling, purse, cash, banknotes, coin or souvenirs, glasses, food or supplementary and electronics device 

i.e., mobile phone, camera, VDO camera, tablet, compact computer (include accessories and program) and 

extension cord set. 

4.  Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, biting by insects or rodents, hidden 

defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property. 

5. Loss or Damage of equipment that is rented or for rent. 

6. Seizure or destruction of property under the regulations of customs, forfeiture of property under 

the order of a government. 

7. Carriage of illegal goods or any other conduct contrary to the law. 

8. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured person 

under other policies, compensation from a transport company, hotel or airline. 

9. Loss or Damage to the insured person’s baggage or personal effects in the baggage that are sent 

in advance, souvenir and thing mailed by post, or shipped, or sent separately and not with the insured 

person. 

10.  Insured person forgets the baggage in any vehicles or public place or loss or damage as a 

result of the insured person’s negligence to take reasonable care and precaution for the safety of such 

property. 

11. Loss or Damage of goods, goods samples or any type of equipment. 

12. Loss or Damage of information recorded on tapes, floppy disks, diskettes, note cards, or the like. 

13. Loss of unknown cause. 

14. Loss or Damage that the insured person has been compensated by other insurance companies 

or airlines. 
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Insuring Agreement 

Flight Delay Benefits 

Additional Definition 

Unexpected Event means the unfavorable weather for travelling due to natural disaster. In case the 

insured person is not allowed to get on the plane resulting from fully booking 

or sickness and injury occurring to the Insured person. 

Coverages 

This insuring agreement provides the coverage in the case that the flight of AirAsia delay for a 

minimum of at 4 hours counting from the time specified in the travel plan caused by: 

1. Unexpected event that is uncontrolled by the Insured person. 

2. Strike or other operations committed by the employee of the commercial airline causes the trip 

cannot be started as scheduling. 

The company shall pay compensation in the amount of the sum insured as specified in the schedule 

for the delay with respect to every four full consecutive hours. 

This also includes flight cancellation of the insured person changed or cancelled by AirAsia which 

causes the return flight of the insured person delayed.  The company will extend the period of insurance for     

3 days to provide the coverage until the return flight of the insured person will be ended but not exceed the 

days specified in the insurance policy. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Flight Delay Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover flight delay resulting from the following 

causes: 

1. The insured person does not present himself/herself to AirAsia within the scheduled time. 

2. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

before or at the time of making insurance contract. 

3.  The delay resulting from the cancelled service of the commercial airline due to the order or 

recommendation of government country. 

4. Flight cancellation or changes due to the same reason with On-time Guarantee coverage. 
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Insuring Agreement 

On-Time Guarantee Benefits 

Coverages 

This insuring agreement provides the coverage in the case that the flight of AirAsia delay for a 

minimum of at 2 hours counting from the time specified in the travel plan which is informed to the insured 

person due to the engine failure of the aircraft, defect of aviation equipment, mistake of AirAsia. The company 

shall pay the compensation not exceed 1 time as the amount of sum insured specified in the schedule. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for On-Time Guarantee Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover on - time guarantee benefit resulting 

from the following causes: 

1. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

while the insured person is booking the seat with AirAsia. 

2.  The delay resulting from the cancelled service of the commercial airline due to the order or 

recommendation of government country. 

3.In case the insured person cannot travel or be inadvisable to continue the traveling from sickness 

certified by legally licensed physician. 

4. The delay resulting from the events uncontrolled by AirAsia due to unfavorable weather Closing of 

the airport and the strike of employee or other operation committed by the employee of the commercial 

airline affects to the travelling and any natural disaster. 
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Insuring Agreement 

Personal Legal Liability Benefits 

Additional Definition 

Third Party means any persons who are not the relatives stay with the insured person, employee and 

business partner of the insured person. 

Coverages 

The insurance policy covers legal liability to third party of the Insured person which accidentally 

occurs during the insurance period specified in the schedule. The company on behalf of the insured person 

shall compensate the actual amount the insured person has to be legally responsible for which deducts the 

deductible ( if any) but not exceeding the sum insured stated in the schedule for the result of the damage as 

following: 

1. The death of injury resulting from accident of the third party. 

2. Loss or damage to the third party’s property resulting from accident.  
 

Specific Conditions (Only comply with the Insuring Agreement for Personal Legal Liability Benefits) 

The insured person shall not take any action representing agreement to indemnify or be liable for the 

Third Party or any other injured person, or which constitutes filing of a lawsuit or defense of the case without 

written consent from the Company 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Personal Legal Liability Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover Personal Legal Liability arising from or 

as a result of the following causes: 

1.  The deductible that the insured person has to be responsible for as specified in the policy 

schedule (If any) 

2. Loss or Damage of the property owned by, or legally in possession or under control of the insured 

person. 

3. Loss or Damage relating to any liability assumed under contract. 

4. Loss or Damage relating to the willful or spiteful act, act of gross negligence, or illegal act of the 

insured person. 

5. Expenses for criminal proceedings. 

6. Exemplary or multiple damages. 

7. Loss or Damage of rented equipment or the equipment for rent. 



 

Domestic Travel Group Insurance for AirAsia Airline’s Guests (Online) Page 30/41 

*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Insuring Agreement 

Loss or Damage to Travel Documents Benefits 
 

Additional Definitions 

Travel Documents means passport, green card, visa, driving license, travel ticket or trip ticket, 

transportation ticket. 

Travel Card means a travel card the insured person uses for paying travel fare to service providers 

of land, water, or air transportation which operate with a legal transportation 

license. 

Theft  means taking of the property of another person or joint owner in bad faith. 

Burglary means theft presenting signs of breaking-in by any person who enters or exists the 

location at which the insured person property is kept by using aggressive force 

and causing a clear trail of damage to the said location by use of tools, 

explosives, electricity, or chemicals, or arising from Robbery or Gang Robbery, 

including Loss or Damage arising from an attempt thereof. 

Robbery means Robbery by committing an act of violence or threatening to do any act of 

violence immediately in order to facilitate the theft or taking away of property; 

obtaining delivery of the property; taking hold of the property or concealing the 

commission of such offense; or avoiding arrest. 

Gang Robbery means Robbery committed by three persons or more. 
 

Coverages 

This insuring agreement shall cover the loss or damage to travel document that causes the insured 

person cannot use the document in the insuring period from any events following: 

1. The burglary with forcible entry at the residence of the insured person that is locked. 

2. Robbery, Gang Robbery or any ways of violent means. 

3. Natural disaster such as typhoon and earthquake. 

The company shall compensate for loss or damage to travel document that the insured person 

cannot claim from the person in charge or other insurance for: 

1) The expense for new document. 

2) The additional expense of travelling and accommodation for the necessity to postpone the return 

trip as specified in the schedule  
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The company shall pay the compensation as the actual amount but not exceed sum insured 

specified in the schedule. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss or damage to travel document Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or loss to travel documents 

arising from or as a result of the following causes: 

1. The loss or damage to the travel document after the insured person’s trip is ended as specified in 

the policy schedule. 

2. The loss or damage to the travel document, while leaving in the public places without anyone who 

take appropriate care or leaving on any vehicle or loss or damage resulting from the negligence of the 

insured person to take appropriate care and precaution for the safety of the property. 

3.  Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, biting by insects or rodents, hidden 

defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property. 

4.  Seizure or destruction of property under the regulations of customs or airport officer or police 

officer of that country. 

5. Loss or Damage without notifying and reporting that loss to the authorized police officer at the 

local of the incident and/or no police report. 

6. Loss or Damage occurs while the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting  

a brawl. 

7.  Loss or damage occurs while the insured person is committing a felony or while the insured 

person is being arrested or escaping arrest. 

8. Loss or damage of unknown causes.  
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Insuring Agreement 

Loss of Personal Money Benefits 

Additional Definitions 

Theft  means taking of the property of another person or joint owner in bad faith. 

Burglary means theft presenting signs of breaking-in by any person who enters or exists the 

location at which the insured person property is kept by using aggressive force 

and causing a clear trail of damage to the said location by use of tools, 

explosives, electricity, or chemicals, or arising from Robbery or Gang Robbery, 

including Loss or Damage arising from an attempt thereof. 

Robbery means Robbery by committing an act of violence or threatening to do any act of violence 

immediately in order to facilitate the theft or taking away of property; obtaining 

delivery of the property; taking hold of the property or concealing the commission 

of such offense; or avoiding arrest. 

Gang Robbery means Robbery committed by three persons or more. 

 

Coverages 

This insurance cover the loss of cash, banknote, travel cheque, and money order in the period of 

insurance from following events: 

1. The theft with forcible entry at the hotel safe deposit box where the insured person is registered as 

a guest of the hotel. 

2. Theft, Robbery, Gang-Robbery or way of violent means. 

The company shall compensate the insured person for the damage actually incurred not exceed the 

sum insured as specified in the schedule deducted by deductible ( if any)  during the period of insurance 

under the conditions: 

1. The properties are under the care of the insured person all the time. 

2. The property will not be left without care by insured person. 

3.  The insured person must report the loss to the police at place the loss incurred and a written 

record of such authority must be attached to the claim. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss of Personal Money Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss of personal money resulting from 

the causes as followings: 
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1. The deductible the insured person shall be responsible for as specified in the schedule (If any). 

2. All Credit card, debit card, or ATM card, travel ticket, stock certificate and bill of exchange. 

3. In case the loss resulting from the insured person forgets and negligently takes reasonable care 

and precaution for the safety of such property and currency exchange or devaluations. 

4.  In case of the loss of travelling cheque without immediately reporting the loss to the bank or 

agency who issued the travelling cheque after the loss incurred. 

5. In case the loss cannot be proved. 

6.  The loss occurred while the insured person is 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. 

7. While the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

8. While the insured person is committing a felony or while the insured person is being arrested or 

escaping arrest. 

9. The loss of cash, banknote, travelling cheque, money order in the insured person’s baggage. 

10.  The loss caused by the family of the insured person and /or the person travelling with the 

insured person. 

11. In case the loss is not be reported to the police officer with authority to supervise the place of 

the Loss and/or no written record of such authorized police officer at the place of loss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domestic Travel Group Insurance for AirAsia Airline’s Guests (Online) Page 34/41 

*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Insuring Agreement 

Baggage Delay Benefits 

Coverages 

This insurance provides coverage in case the insured person’s baggage which the officer of the 

commercial airline takes while check-in is delayed or misdirected to another location temporarily by the airline. 

the company shall pay compensation in the amount of the sum insured as specified in the schedule 

for the delay with respect to every four full consecutive hours from the time the insured person arrives the 

destination as the scheduled time until the insured person receives the baggage with the maximum amount 

specified in the schedule. 

An insured person may not claim indemnity under the benefit under the insuring agreement on 

baggage delay and the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or Personal 

Effects (if any) simultaneously for the same incident. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Baggage Delay Benefits) 

This insurance under the insuring agreement does not cover the baggage delay from the following 

causes: 

1. The insured person does not report to the airline about the delay of baggage immediately. 

2.  Baggage seized or detained or controlled by customs, immigration and/or airlines authorized 

representative or government or policy officer in country. 

3. In case the insured person cannot provide the written document or letter to certify from the airline 

or the carrier at the date and time the insured person receives the delayed baggage. 

4. The insured person does not check in the baggage within the period specified by the airline. 
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Insuring Agreement 

Missed Connection Flight Benefits 

Additional Definitions 

The Previous Flight means the flight of AirAsia that the insured person travels from the departure country 

specified in the schedule or the insurance certificate. 

Connection Flight means flight as scheduled of the commercial airlines that the insured person has 

booked for traveling to the destination after travelling to the transferred point 

of the departure flight of AirAsia. 
 

Coverages 

This insurance provides the coverage in case the insured person missed the connection flight at the 

transfer point due to the delay of The Previous Flight of AirAsia and no flight of other commercial airline is 

provided to substitute for travelling every 4 hours from the time that the flight of the commercial airline arrives 

the transfer point. 

The Company shall pay compensation for missed connection flight in the amount of the sum insured 

as specified in the schedule for missed connection flight every 4 full consecutive hours or as scheduled time 

(if any) but not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. 

The Company shall compensate the insured person in case the delay of The Previous Flight of 

AirAsia resulting from the following causes: 

1. Unfavorable weather at the transfer point of the aircraft or the terminal of The Previous Flight. 

2. In case the accident of The Previous Flight. 

3.  The failure of operational system of the aviation equipment and/ or the engine of The Previous 

Flight. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Missed Connection Flight Benefits) 

The insurance under the insuring agreement shall not cover the missed connection flight resulting 

from the following cases: 

1.  The delay from the mistake of flight time checking before traveling of the insured person and 

causes the insured person absents to check–in with AirAsia within the scheduled time. 

2. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

before or at the time the insured person applies for the travel insurance. 

3. The delay resulting from the cancelled service of AirAsia due to the order or recommendation of 

government country 



 

Domestic Travel Group Insurance for AirAsia Airline’s Guests (Online) Page 36/41 

*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

4. In case the insured person cannot travel or be inadvisable to continue the traveling from sickness 

certified by legally licensed physician. 

5. The insured person is willing to cancel the travelling schedule. 

6. The duration as flight time between The Previous flight and The Connection Flight of AirAsia will 

be less than 3 hours. 

7.  In case the connection flight does not transfer at the same airport as The Previous flight of 

AirAsia. 

8. The delay resulting from natural disaster includes typhoon, earthquake, volcano, eruption and the 

consecutive result from such natural disaster. 
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Insuring Agreement 

Common Carrier Delay Benefits 

Additional Definition 

Common Carrier means the carrier who has the license to provide public transportation with duly 

scheduled time for service e.g. limousine airport, bus, coach, taxi, ferry, 

hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram, underground train 
 

Coverages 

This insuring agreement provides the coverage in the case the departure of the vehicle that the 

insured person specified when the departure is postponed at least 4 hours counting from the scheduled time 

which is informed to the insured person resulting from unfavorable weather, poor condition of equipment or 

strike or robbery or the labor protest of the employees of the common carrier causes the insured person 

cannot travel.  

The company shall compensate the insured person the amount specified in schedule for the delay of 

common carrier every 4 hours but not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. 

The delay counting from the scheduled time that is planned by the service provider until the service 

provider can provide another public vehicle to substitute. 

The insured person must receive the written confirmation letter from service provider states the 

delayed period and the reason of the delay as the evidence to make a claim. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Common Carrier Delay Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover the delay of common carrier resulting 

from the following results: 

1.  The delay from the mistake of flight time checking before traveling of the insured person and 

causes the insured person absents to check–in with AirAsia within the scheduled time. 

2. The insured person cannot provide the written confirmation letter for the service provider to state 

the delayed period and the reason of the delay. 

3. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

before or continue during the scheduled travelling time of the insured person. 

4. The arrival of the insured person at the airport is delayed. (except such the delay resulting from 

strike, labor protest of the commercial airline employees) 

5. The delay from flight cancellation or changing the flight time unless such delay resulting from the 

natural disaster or the failure of aviation equipment. 
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Section 5 Attachments 

      If the statement in the attachments are contrary to those in the policy, the statement in the attachment 

shall prevail. 

        Other conditions and exclusion under this insurance shall remain effective. 



 

Domestic Travel Group Insurance for AirAsia Airline’s Guests (Online) Page 39/41 

*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Endorsement extended coverage for infant 

(To apply for the endorsement of Domestic Travel Group Insurance for AirAsia Airline’s Guests (Online)) 

Company Code: 

The endorsement no. is a part of policy no.                                      Documentation Date 

Policyholder Name 

Name-Last name of Insured person 

Infant 

Name – Last name 

Relationship with the 

Insured person 

Beneficiary 

Name-Last name 

Relationship with the 

Infant 

    

    

Insurance period: Start on                    Time:                    End Date:                Time: 

 

It is hereby agreed that if anything specified in this endorsement is contrary to the policy wording, the  

clause in this endorsement shall prevail and all other term and conditions this policy remain unaltered. 
 

Additional definition 

“Infant” means the person age between 7 days to 2 years and the infant is in the care of the Insured person. 
 

Coverage  

As agreed in the insurance period stated in this endorsement, this insurance policy has extended to 

cover the infant of the insured person with the insuring agreement, exclusion and other conditions same as the 

insured person without additional premium charged unless specified otherwise in this endorsement. The 

company agrees to cover the insuring agreement as the sum insured stated in the schedule deducted the 

deductible (If any). 
 

Insuring Agreement Sum Insured (Baht) Deductible 

According to the remark of 

Coverage Summary of Travel 

Insurance Plans purchased 

According to the remark of 

Coverage Summary of Travel 

Insurance Plans purchased 

According to the remark of 

Coverage Summary of Travel 

Insurance Plans purchased 
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Automatic Terminations  

The coverage for each infant will be terminated automatically whenever the following events occurs:  

whichever event will occur first 

1.  When the infant is not being in the condition as the additional definition specified in the policy 

schedule on the anniversary rating date. 

2. When the infant dies. 

3. When the coverage of the insured person is ended. 
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Endorsement of Automatic Extended Term  

(To apply for the endorsement of Domestic Travel Group Insurance for AirAsia Airline’s Guests (Online)) 

Company code:              

The endorsement no. is a part of policy no.                                      Documentation Date 

Policyholder Name 

Name-Last name of Insured person 

Insurance period: Start on                    Time:                    End date:                Time: 
 

It is hereby agreed that if anything specified in this endorsement is contrary to the policy wording, the  

clause in this endorsement shall prevail and all other term and conditions this policy remain unaltered. 
 

Additional Definition 

“ Unpredictable Event”  means weather-permitting to operate the flight due to the natural disaster, 

defect of aviation equipment in case of the engine failure, changing the size of aircraft, loss of travelling 

documents.  In case that the insured person is not allowed to get on the aircraft due to fully booking or 

resulting from sickness or injury occurring to the insured person. 
 

Automatic Extended Term 

It is hereby agreed in the insuring period of this endorsement that the insuring agreement shall 

extend the term to cover the return trip of the insured person which is delay due to the unexpected event 

uncontrolled by the insured person. The company shall extend the term as necessary to cover until the round 

trip is ended without additional premium or any expense, but not exceeding the days specified in the 

endorsement. 
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 โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภยัน้ีและเพื่อเป็น      
การตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไข
ทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญากบั         
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
 ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและ

ข้ อ ก าห น ด  ข้ อ ต ก ล ง คุ้ ม ค ร อ ง  ข้ อ ย ก เว้น  ข้ อ ก าห น ด 
เอกสารแนบท้าย  ข้อระบุพิ เศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บริษทัไทยแอร์เอเชีย จ  ากดั และ/หรือ บริษทั ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 
จ  ากัด  ซ่ึ งเป็นผู ้จ ัดการให้ท าประกันภัย  เพื่ อประโยชน์ของ              
ผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.5 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจยัภายนอกร่างกายและ   
ท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึน
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.7 การเจ็บป่วย หมายถึง อาการความผิดปกติการป่วยไข้หรือการติดโรคท่ี เกิดข้ึนกับ           
ผูเ้อาประกนัภยั 
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1.8 ความสูญเสีย หรือความ
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้
ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ไดรั้บบาดเจ็บหรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
ผูเ้อาประกนัภยั 

1.9 ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง      
ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

1.10 แพทย์ หมายถึง ผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ข้ึน
ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภาและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม 

1.11 พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

1.12 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดรั้บการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือ 
การเจบ็ป่วยนั้นๆ   

1.13 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก 
หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล     
เวชกรรมหรือคลินิกซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วนิิจฉยัและขอ้บ่งช้ี
ท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

1.14   โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ    
รับผูป่้วยไวค้้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการ     
ท่ีครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

1.15   สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ    
รับผูป่้วยไวค้้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการ  
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ  
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1.16 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายด าเนินการ
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรคและไม่สามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.17 

 

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็น
สากลและน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวติัการ
บาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.18 ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ า เป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบั
การให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือ
คลินิกเรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมหรือคลินิกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น   

1.19 ค ว า ม จ า เ ป็ น ท า ง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิ จฉัย  และการรักษาตามภาวะ          
การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วย
ท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ของผูรั้บบริการนั้นๆ 

1.20 สภาพทีเ่ป็นมาก่อน 
การเอาประกนัภัย 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบั
ผู ้เอาประกันภัยภายใน  24 เดือนก่อนวันท่ีความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะมีผลบงัคบัซ่ึงมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีท าให้
บุคคลทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉยัดูแลหรือรักษาหรือท าใหแ้พทย์
พึงใหก้ารวนิิจฉยัดูแลหรือรักษา 

1.21 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired  Immune  Deficiency Syndrome) ซ่ึง
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือ
จุลชีพฉวยโอกาส  เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือ 
การติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดง
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เป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus)   
การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส  ให้รวมถึง แต่ไม่จ  ากัดเฉพาะเช้ือ       
ท่ีท  าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism 
Or Chronic Enteritis) เ ช้ื อ ไ ว รั ส  (Virus) แ ล ะ /ห รื อ เช้ื อ ร า ท่ี
แพร่กระจายอยู่ทั่วไป  (Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอก
ร้ายแรง  (Malignant Neoplasm) ให้ รวม ถึงแต่ไม่ จ  ากัด เฉพาะ      
เน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลล์น ้ าเหลืองท่ีระบบศูนย์
ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือ
ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทนัหันเจ็บป่วย 
หรือทุพพลภาพโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส 
HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้ เยื่อสมอง
เส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

1.22 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัหรือ
นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 

1.23 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง         
การกระท าการแทนหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใดซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกันรวมทั้ งเพื่ อต้องการส่งผลให้ รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

1.24 บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน หมายถึง บริษทัท่ีให้บริการแก่ผูเ้อาประกนัภยัในขณะท่ีอยู่ในต่างประเทศ 
ในเร่ืองค าแนะน าเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การให้บริการ        
ทางการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ย
กลบัภูมิล าเนา การส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 
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หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
2.1 สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกันภัยน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                 
ผู ้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม(ถ้ามี) ท่ีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                 
ผูเ้อาประกันภัยลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได ้       
ออกกรมธรรมป์ระกนัภยั น้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลง
ตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทั
ทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้ง
สัญญาประกนัภยัได ้ 
             บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ             
ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้ งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย        
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
 ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

2.3.1 ความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) 
      1) ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบ One Way Trip ตามท่ีระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย        
และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน
แอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์  หรือกรณีเช็คอินโดยวิธีอ่ืนจะให้ความคุ้มครองเร่ิมตั้ งแต่ผูเ้อา
ประกนัภยัเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาออกท่ีสถานีตน้ทางและด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ ผูเ้อาประกันภยั
เดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบินจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ 
      2) ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ Round Trip ตามท่ีระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ  
ใบรับรองการประกนัภยัความคุม้ครองให้เร่ิมตน้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์เอเชีย
และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ หรือกรณีเช็คอินโดยวิธีอ่ืนจะใหค้วามคุม้ครองเร่ิมตั้งแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทาง
ถึงอาคารผูโ้ดยสารขาออกท่ีสถานีต้นทางและด าเนินต่อเน่ืองกันไปจนกระทั่งผูเ้อาประกันภยัเดินทางถึงอาคาร
ผูโ้ดยสารขาเขา้ของสนามบินในเท่ียวบินขากลบัของการเดินทาง ทั้งน้ี ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 
30 วนั 
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 2.3.2 ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) 
 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปีเพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ังโดยให้มีระยะเวลาเอาประกนัภยัในแต่
ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 90 วนั 
 ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้ ณ วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและจ าเป็นตอ้ง
รับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยั
ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
 

2.4 การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน    
 ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
ทนัทีเวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได้แต่ได้แจง้โดยเร็วท่ีสุด    
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

2.5 การเรียกร้องค่าทดแทนและการส่งหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหาย 
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ  
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  
2.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตาเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตาโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
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4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง  
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.5.3 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    
นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 6. ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแล้วให้ผูเ้อาประกนัภยัส่ง
ส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

2.5.4 กรณี เรียกร้องผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพื่อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้าย              
กลบัภูมิล าเนา 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย    
ค่าทดแทนดงัต่อไปน้ี 

1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัหรือบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ 
2. ในกรณีผูเ้อาประกันภัยบาดเจ็บในถ่ินทุรกันดาร ผู ้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถ่ินเพื่อท าการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid) หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีในการเคล่ือนยา้ยและ
ประสานงานกบัแพทยส์ าหรับการรักษาในขั้นต่อไป 

2.5.5 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ผูรั้บประโยชน์ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่า

ทดแทนดงัต่อไปน้ี 
1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือ บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน ทราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวธีิท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพกลบัภูมิล าเนา 
2. ให้ผูรั้บประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้ก่ียวข้องรวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน        

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติใหค้รบถว้นส่งบริษทัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเสียชีวติ 
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2.5.6 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาใบมรณบตัร ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ 

สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.7 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาใบมรณบัตร ในกรณีท่ีต้องการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกันภัย         

และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.8 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
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4. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษทั     
ผูข้นส่งกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยูใ่นความควบคุมของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง 

 5. รายการและราคาของท่ีสูญเสียหรือเสียหาย 
6. ใบบนัทึกประจ าวนัของเจา้หน้าท่ีต ารวจทอ้งถ่ิน กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญหรือ

บงัคบัในลกัษณะรุนแรง 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.9 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบิน / ผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบินแบบพิเศษ      

(ออนไทมก์ารันตี) / ผลประโยชน์การล่าชา้ของบริษทัขนส่งสาธารณะ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. จดหมายแจง้การล่าชา้จากสายการบินหรือบริษทัขนส่งสาธารณะ ระบุวนัเกิดเหตุ เหตุผล และระยะเวลาล่าชา้ 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. หนังสือรับรองจากผูท่ี้มีอ านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น พร้อมระบุวนัท่ีเกิดเหตุ เหตุผลและ

ระยะเวลาท่ีล่าชา้ 
6. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

 2.5.10 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.11 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
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4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.12 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตวั 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.13 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

  ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
6. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.14 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบิน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หลกัฐานแสดงการพลาดการต่อเท่ียวบิน ท่ีออกโดยผูท่ี้มีอ านาจรับผดิชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
ทั้งน้ี การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่า  

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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2.6 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกันภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกับ      
การประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้าย
ของบริษทั 
 

2.7 การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวติบริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืน
จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแต่ทั้งน้ี  
จะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบ้ีย   
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 หากการรักษาพยาบาลไดเ้กิดข้ึนในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษทั
จะจ่ายค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
 

2.8 การช าระเบีย้ประกนัภัยและการคืนเบีย้ประกนัภัย 
 2.8.1 เบ้ียประกันภยัจะถึงก าหนดช าระทันทีโดยผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยั และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 
 2.8.2 การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและ /หรือใบรับรอง              
การประกันภยั และกรมธรรม์ประกันภยัมีผลคุ้มครองไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกและไม่มีการคืนเบ้ีย
ประกันภัยได้เว ้นแต่ในกรณีท่ีมีสาเหตุมาจากสายการบินโดยมีหลักฐานยืนยนัจากสายการบินและในกรณีท่ี                 
ผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานทูตและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทั
ทราบก่อนวนัเวลาท่ีเร่ิมคุม้ครอง 
 

2.9 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท  ข้อขัดแยง้หรือข้อเรียกร้องใดๆ  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
 (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 12/43 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

2.10 เง่ือนไขบังคับก่อน 
 บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุหรือทีเ่กดิขึน้ในเวลาดังต่อไปนี ้

3.1  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.2  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะ 

ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน      
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซ่ึงจะเป็นเหตุให้              
มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.3  การก่อการร้าย 
3.4  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจาก

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลีย ร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไป         
ด้วยตัวเอง 

3.5  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดที่อาจ               
เกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

3.6  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม 

3.7  ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)                                              
 3.8  ขณะทีเ่กดิขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะน า้มัน หรือเหมืองใต้ดิน 

3.9  ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีสภาพความผดิปกติทางจิตใจ วกิลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท 
3.10 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือท างานดังต่อไปนี้ ช่างปะปา ช่างไฟฟ้า ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี        

ช่างตกแต่ง หรือช่างก่อสร้าง หรืองานที่เกี่ยวกับการติดตั้ ง งานประกอบ บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือเคร่ืองจักรไฮโดรลิก หรือท างานในสถานที่มีความเส่ียงสูง หรืองานใช้แรงงานอ่ืนๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึง
งานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการหรืองานประกอบอาหาร 

  3.11 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศ Afghanistan, Cuba, 
Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria 
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  3.12 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกระท าการเอง ที่เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้าย หรือ การเป็นสมาชิกขององค์กร      
การก่อการร้าย หรือการลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าที่เกี่ยวเน่ืองกับยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์       
อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ 

 
หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนดและเอกสารแนบท้าย                 
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ถ้ ือกรมธรรม ์ประกนัภยัและ/ห รือ                           
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีและมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยัเท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง             

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดังกล่าวข้างต้นโดย 
ส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใช้งาน
ไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุ พพลภาพ ถึ งขน าดไม่ ส าม ารถประกอบหน้ า ท่ี ก ารงาน ใดๆ                  

ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
เน่ืองจากอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกันภัย         
ตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนใหด้งัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าห รับก ารตก เป็ น บุ คคล ทุพพลภาพ ถาวร ส้ิ น เชิ ง  และ              

การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า   
12 เดือน นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์
ชดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น   
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 ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน
จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวน
เงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยั    
ท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ       
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ความสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1. การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ  
ครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีทีม่ีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 2. การได้รับเช้ือโรค  ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค  หรือบาดทะยัก  หรือโรคกลัวน ้าซ่ึงเกิดจากบาดแผล                 
ทีไ่ด้รับมาจากอุบัติเหตุ 
 3. การแท้งบุตร 
 4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต       
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 
 5. ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 6. ขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุก
ผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 
 7. ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 8. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
 9. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมทีม่ีความผดิสถานหนักหรือขณะทีถู่กจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน

อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับ         
การรักษาพยาบาลไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก  

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็น
ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีการบาดเจ็บเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศและจ าเป็นต้องรักษาโดยแพทย์ทางเลือก           
การฝังเขม็เพื่อการรักษา ยกเวน้การแตกหรือหกัของกระดูก บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจริง
แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการติดตามผลการรักษาต่อเน่ืองในประเทศไทยหลงัจากท่ี 
กลบัจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระท าภายใน  12 ชั่วโมงหลงัจากมาถึงประเทศไทยและ
จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัจะชดใชส้ าหรับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยน้ีไม่เกินร้อยละ10 ของจ านวนเงิน
เอาประกนัภยั หรือไม่เกิน 7 วนั นบัจากระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุด แลว้แต่จ านวนเงินใดจะนอ้ยกวา่ อยา่งไรก็ตาม
เง่ือนไขในวรรคน้ีจะไม่น ามาใชใ้นกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บอุบติัเหตุและจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยมาท่ีประเทศไทยเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุก เฉินและการ
เคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ 
 ค่าใชจ่้ายท่ีคุม้ครอง มีดงัต่อไปน้ี  
 1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 
 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก 
จดัเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการและพยาธิวิทยา     
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือ
ให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ (เวชภณัฑ์ 1)            
ค่าห้องผา่ตดั และอุปกรณ์ในห้องผา่ตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหวา่งท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน  
 3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์
 4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่ 14 วนั  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
 (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 17/43 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

 5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนกัหรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐานรวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลจดัให้ส าหรับผูป่้วยและ   
ค่าการพยาบาลประจ าวนั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอ่ืนใด บริษทั
จะชดใชค้่ารักษาพยาบาลเฉพาะจ านวนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีเบิกคืนได ้

ข้อจ ากดัเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
เท่าน้ัน) 
 1. ค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัน้ีไม่ใช้บงัคบักรณีเขา้รับการรักษา
ในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

ข้อยกเว้นเฉพาะ  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือ             
การเจ็บป่วยเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย     
อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions)  
 2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตั้งแต่ก าเนิด 
 3. การรักษาตัวเพ่ือพกัผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การพกัฟ้ืน ค่าตรวจรักษาใดทีม่ิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บ 
 4. การแท้งบุตร 
 5. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน และไม่ใช่การรักษาแพทย์ทางเลือก  (Alternative 
Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น 
 6. กายอุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน  (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการพูด 
(Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 
 7. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึง 
การบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม ซ่ึงรวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับการรักษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 
 8. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บอนัเกดิขึน้เพ่ือหวงัผลก าไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
 9. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพ่ือแก้ไข
ความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่งเพ่ือศัลยกรรมเสริมความงาม (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัด
ตกแต่งทีจ่ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวยัวะดังกล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดิม 
 10. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้เอาประกนัภัย 
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 11. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์  
ท าร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 
 12. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง    
เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล า้ โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือ
ก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 
 13. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
 14. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม 
 15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด  หรือยาเสพติดให้โทษ          
จนไม่สามารถครองสติได้  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที ่       
มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์  
 17. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 18. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation)  
กระ ดู ก สั นหลั ง เค ล่ื อน  (Spondylolisthesis) หมอน รองกระ ดู ก สันหลั ง เส่ื อม  (Degenerative disc disease)            
กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars 
interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง     
อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
 (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 19/43 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลบัภูมิล าเนา 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน

อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภยัและจ าเป็นต้องเคล่ือนยา้ย            
ผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน าของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทน 
ผู ้มีอ  านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ท่ี เหมาะสมหรือเพื่อน าผู ้เอาประกันภัย             
กลบัภูมิล าเนา บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ีบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของ
บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกเก็บกบับริษทั 
 วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินน้ีถูกก าหนดโดยบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินหรือตัวแทน            
ผูมี้อ  านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินซ่ึงอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก          
ทางรถไฟ หรือวิธีการขนส่งอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสม การตดัสินใจทั้งหลายเก่ียวกบัวิธีการรูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและ
จุดหมายปลายทางจะไดรั้บการด าเนินการโดยบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน
และอยูบ่นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น 
 ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดน้ีเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการบริการซ่ึงก าหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดย บริษทั
ช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับการขนส่งหรือการบริการการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนตามความ
จ าเป็นซ่ึงเป็นผลของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามลกัษณะท่ีไดร้ะบุไวใ้นท่ีน้ี 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้าย        
กลบัภูมิล าเนาเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ 
การเคล่ือนย้ายกลบัภูมิล าเนาอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

  1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่รวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 

2.  ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการบริการใดๆ  ที่ไม่ได้รับการอนุมัติและจัดการโดยบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินหรือ          
ผู้แทนผู้มีอ านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ร่วมเดินทางของผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
แจ้งต่อ บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินและมีเหตุผลอันสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายเกินสมควรที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้   
ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทีใ่ดที่หน่ึง ในกรณีนีบ้ริษัทสงวนสิทธิการชดใช้เงินที่ผู้เอาประกันภัยได้ส ารองจ่าย
ไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่าน้ันซ่ึงก าหนดตามภาวะอันเดียวกันโดยบริษัท
ช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผู้แทนผู้มีอ านาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินและมีจ านวนเงินสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัย
ตามทีร่ะบุไว้ในตามตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือ

การเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ไดซ่ึ้งเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการท าศพและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจดัการเก่ียวกบัศพไดแ้ก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ 
ณ สถานท่ีท่ีเสียชีวิต ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยักลบัภูมิล าเนาท่ีด าเนินการโดย บริษทัช่วยเหลือ
ฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทัและเรียกเก็บค่าใชจ่้ายโดยตรง
กบับริษทั ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนาเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิล าเนาอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

  1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทั้ งปวงที่บุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัยหรือ    
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดินทางหรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
  2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ือการขนส่งศพของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยบริษัท
ช่วยเหลือฉุกเฉิน 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การบอกเลกิการเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การบาดเจ็บสาหัสหรือการ
เจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกันภัย และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกันภัย   
ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ท่ี มีใบอนุญาตประกอบโรคศิ ลป์          
ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงนั้ น        
เป็ น ผล ให้ ผู ้ เอ าป ระกัน ภัย  แล ะ /ห รือส ม าชิ ก ของครอบ ค รัว                  
ของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์่าเป็นอนัตรายต่อชีวิต
และไม่สมควรท่ีจะเดินทางหรือเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา พี่ น้อง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั
และบิดา มารดาของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 
 การประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางของผู ้เอาประกันภัยซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 30 วนั           
ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตามขอ้ 3) เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถ
เดินทางตามก าหนดการได ้
 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย รุนแรงของผู ้เอาประกันภัยและ/หรือสมาชิก               
ของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง การก่อความวุ่นวายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและ             
อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 

3. เม่ือท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม ้น ้าท่วม
หรือภยัธรรมชาติคล้ายกันได้แก่ พายุไต้ฝุ่ น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วนัก่อนวนัออกเดินทางท าให้ผูเ้อาประกันภัย        
ไม่สามารถเดินทางตามก าหนดเวลาได ้

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนคืนให้แก่ผูเ้อาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของการบอกเลิก       
การเดินทางท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัแล้วอนัได้แก่ ค่าตัว๋โดยสารท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้ซ้ือ     
ไวล่้วงหน้าซ่ึงรวมถึงค่าภาษีและค่าน ้ ามันท่ีรวมอยู่ในค่าตั๋วโดยสารด้วย ความคุ้มครองน้ีมีผลบังคับเฉพาะเม่ือ                  
ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการบอกเลิกการเดินทางนั้น 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีแล้ว กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีถือเป็น  
อนัส้ินสุดความคุม้ครอง 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์บอกเลกิการเดินทางเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการควบคุมหรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล การล้มละลาย          
การขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้สินหรือการขาดการช าระหนี้สินของบริษัทจัดการท่องเที่ยวหรือผู้ท าการขนส่ง   
อนัเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลกิการเดินทาง 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนที่ยังมีผลบังคับหรือ
การทีจ่ะได้รับการชดใช้จากสายการบิน บริษัทจัดการท่องเทีย่วหรือผู้ด าเนินการอ่ืนใดทีเ่กีย่วกบัการเดินทาง 

3. โรคเอดส์หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆทีสั่มพนัธ์กบัโรคเอดส์  
4. กามโรคหรือโรคใดๆทีต่ิดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
5. โรคระบาดทุกชนิดหรือการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
6. การท าประกันภัยนี้ภายในเวลาต ่ากว่า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ

สาหัสจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย) 
7. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
8. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากสภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 
9. การบอกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย              

ถูกด าเนินคดีอาญา 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การบาดเจ็บสาหัสหรือ
การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งไดรั้บ
การรักษาโดยแพทย์ท่ี มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและ           
การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงนั้นเป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยั และ/
หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกันภยัได้รับการรับรองโดยแพทยว์่า 
เป็นอันตรายต่อชีวิตและไม่สมควรท่ีจะเดินทางหรือเดินทางต่อไปส าหรับ     
การเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ยา่ ตา ยาย บุตร ธิดา พี่ นอ้ง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา 
มารดา ของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้คุม้ครองถึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนของผูเ้อาประกนัภยัท่ีได้ช าระไปส าหรับค่าตัว๋โดยสารซ่ึง
รวมถึงค่าภาษีและค่าน ้ ามนัท่ีรวมอยู่ในค่าตัว๋โดยสารในการเดินทางกลับก่อนก าหนดเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี        
ซ่ึงเป็นเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้ 

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย รุนแรงของผู ้เอาประกันภัย และ/หรือสมาชิก              
ของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 

2. ภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ พายไุตฝุ้่ น หรือแผน่ดินไหว  
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง การก่อความวุ่นวายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและ             

อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 
4. การถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามค าแนะน าของแพทย ์
ทั้ งน้ีผูเ้อาประกันภัยคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย       

การลดจ านวนวนัเดินทาง และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง(ถ้ามี) พร้อมกันส าหรับ
เหตุการณ์เดียวกนัได ้

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวนัเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเน่ือง

จากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้
1. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยมีผดิปกติทางจิตใจ วกิลจริต โรคในระบบเส้นประสาท 
2. โรคเอดส์หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆทีสั่มพนัธ์กบัโรคเอดส์  
3. กามโรคหรือโรคใดๆทีต่ิดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
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4. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
5. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากสภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 
6. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย           

ถูกด าเนินคดีอาญา 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัท่ีน าติดตวัไปด้วยในการเดินทางท่ีมิได้ระบุ   

ไวใ้นขอ้ยกเวน้ 
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ ท่ี ใช้ประจ าในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่น าติดตัว             

ไปในขณะเดินทางไดแ้ก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จ  าเป็นส าหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว 
เคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในบา้น เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เป็นตน้ 

ของที่ระลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ 
ท่ีจ  าหน่ายหรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

ส่ิงของมีค่า หมายถึง เคร่ืองประดับท าด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอ่ืนๆ ผ้าขนสัตว์ นาฬิกา 
และอญัมณีหรือหินมีค่า 

เคร่ืองประดับ หมายถึง ส่ิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จ้ี และนาฬิกาท่ีสวมใส่
เป็นเคร่ืองประดบัตามร่างกาย 

   
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั
ของผูเ้อาประกนัภยัในระยะเวลาเอาประกนัภยั ในกรณีต่อไปน้ี 
 1. ขณะท่ีกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษัท          
ผูข้นส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่น้ีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรม
นั้น หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่งนั้น หรือ 

2. เป็นผลจากการด าเนินการโดยการบงัคบัในลกัษณะรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย
ต่อผู ้เอาประกันภัยเพื่อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวนั้ น และความสูญเสียหรือความเสียหายนั้ น              
ตอ้งแจง้ความด าเนินคดีต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยการเรียกร้องให้ชดใช ้  
ค่าทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเช่นวา่นั้น 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) ส าหรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวท่ีอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผู ้เอาประกันภัย                
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวต้ามหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงบริษทัจะชดใชใ้หด้งัน้ี 

1. บริษัทจะชดใช้ความสูญเสียหรือความเสียหายของส่ิงของไม่เกินจ านวนเงินต่อช้ิน คู่ หรือชุด หรือ         
ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัไวต้ามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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2. โดยความเห็นของบริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ซ่อมแซมในกรณีท่ีส่ิงของนั้นๆ มีอายไุม่เกิน 1 ปี 

3. โดยความเห็นของบริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซมซ่ึงบริษทัจะหักค่าเส่ือมราคา เม่ือเป็นท่ียอมรับกนัว่ามีการสึกหรอ และเส่ือมราคาในกรณีท่ี
ส่ิงของนั้นๆ มีอายเุกิน 1 ปี 

 ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสีย
หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้า                
ของกระเป๋าเดินทาง(ถา้มี) พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

เง่ือนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหาย              
ของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
 1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความด าเนินคดีส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจ
หรือแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบของอากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐาน
การแจง้ความสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนงัสือจากผูมี้อ  านาจของยานพาหนะนั้นๆ เวน้เสียแต่วา่ไม่อาจจะกระท า
การดงักล่าวได ้เน่ืองจากเหตุจ าเป็นหรืออยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและท าใหท่ี้ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้
 2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการท่ีมีมาตรการอนัสมควรทั้งปวงเพื่อป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์น      
ท่ีเอาประกันภัย และถ้าหากทรัพย์สินท่ีว่านั้ นได้ความสูญหายหรือความเสียหาย ผูเ้อาประกันภัยจะต้องแจ้งต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ เจา้หนา้ท่ีโรงแรม บริษทัขนส่งหรือผูมี้อ านาจของท่ีท าการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 
 3. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายทดแทนไปในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง
ใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นวา่นั้นและ
จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั 
 4. ผู ้เอาประกันภัยจะไม่ฟ้องร้องด าเนินคดีหลังจากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลท่ีท าให ้         
เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นั้น 
 5. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอนเพื่อให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพยสิ์นส่วนตวัของ      
ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ความรับผดิส่วนแรกทีผู้่เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 
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 2.  สัตว์ ยานพาหนะทีเ่ดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะน้ันด้วย) 
3.  รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอ่ืนใด สกหิีมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ เคร่ืองประดับและส่ิงของ

มีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินทั้งปวง เป็นต้น คอนแทคเลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคนพิการ ฟัน
ปลอม ขาปลอม แขนปลอม ใบหุ้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋ว
เดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือหรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปมิใช่อย่าง
กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของที่ระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ แท๊ปเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา (รวมอุปกรณ์
ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 
           4.  ความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุที่มีสาเหตุจากการสึกกร่อน การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน 
สัตว์ที่ชอบท าลายพืช ได้แก่ หนู มด การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการ
ด าเนินการโดยผู้เอาประกนัภัยเพ่ือการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือ การดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
       5.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรือให้เช่า 
       6.  การยดึทรัพย์สิน หรือการกกักนัทรัพย์สินภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล 
       7.  การขนส่งสินค้าผดิกฎหมาย หรือการท าการอ่ืนใดทีข่ัดต่อกฎหมาย 
       8.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน กล่าวคือ ทรัพย์สินที ่                
เอาประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืน การได้รับการชดใช้จากบริษัทรับจ้างขนส่ง หรือโรงแรม หรือสายการบิน 
       9.  ความสูญเสียต่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้า 
ของทีร่ะลกึ และส่ิงของทีส่่งทางพสัดุไปรษณย์ี หรือส่งทางเรือโดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
 10.  การที่ผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะหรือความสูญเสียหรือ
ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควร            
เพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน 

 11.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า 
 12.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือ

ส่ิงอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
 13. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

14. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัยอ่ืนหรือได้รับการชดใช้
จากสายการบินพาณชิย์แล้ว 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของเที่ยวบิน 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ 

หมายถึง สภาพอากาศไม่ เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภัยธรรมชาติ กรณี                 
ผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ให้ข้ึนเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเต็มหรือเน่ืองจาก 
การเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 

การประกันภยัน้ีให้ความคุ้มครองกรณีก าหนดการเดินทางของอากาศยานสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ      
สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ล่าช้าออกไปอย่างน้อยสุด 6 ชั่วโมง นับจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ี      
ไดแ้จง้ผูเ้อาประกนัภยัแลว้ เน่ืองจาก 

1. เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ไดอ้นัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติงานอ่ืนโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ ท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทาง        

ตามก าหนดการได ้
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับการล่าช้า

ของเท่ียวบินนั้นทุกเวลา 6 ชัว่โมงเตม็  
ทั้งน้ีรวมไปถึงการท่ีสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์แจง้เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก

เท่ียวบินของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงส่งผลกระทบให้การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัตอ้งล่าช้าออกไปโดย
บริษทัจะขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นจ านวน 3 วนั เพื่อให้ความคุม้ครองจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของ  
ผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุด ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนวนัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของเทีย่วบินเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 

ดังต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รายงานตัวกับสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์  ภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด 
2. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานสายการบินพาณิชย์ซ่ึงเกิดก่อน

หรือก าลงัด าเนินอยู่ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขอเอาประกนัภัยการเดินทาง 
3. การล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการของสายการบินพาณิชย์โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงาน         

ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศใดๆ 
4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิเที่ยวบินที่เป็นสาเหตุเดียวกนัหรือสืบเน่ืองมาจากผลประโยชน์การล่าช้าของ

เทีย่วบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุ้มครองในกรณีการออกเดินทางของอากาศยานสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ      

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ล่าชา้ออกไปอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีไดแ้จง้
ผูเ้อาประกนัภยัแล้ว เน่ืองจากเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบินขดัขอ้ง ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การปฏิบติังาน
ผดิพลาดของสายการบิน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใหไ้ม่เกิน 1 คร้ัง เป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 
เท่าน้ัน) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี)         
อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ความล่าช้าน้ันเกดิจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของอากาศยานสายการบินพาณชิย์ 
ในขณะทีผู้่เอาประกนัภัยส ารองทีน่ั่งโดยสารกบัสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 

2. การล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการของสายการบินพาณิชย์โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงาน        
ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศใดๆ 

3. การที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้ หรือไม่สมควรจะเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางน้ันเน่ืองจาก
การเจ็บป่วยซ่ึงรับรองโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

4. การล่าช้าเน่ืองมาจากเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบิน    
แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ซ่ึงได้แก่ สภาพอากาศไม่อ านวย การปิดสนามบินและการนัดหยุดงานของลูกจ้าง การปฏิบัติการอ่ืน
โดยลูกจ้างของสายการบินพาณชิย์ ทีท่ าให้ไม่สามารถเดินทางได้และภัยธรรมชาติต่างๆ 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงไม่ใช่ญาติท่ีพกัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยัลูกจา้งและหุ้นส่วน

ของผูเ้อาประกนัภยั 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหก้ารคุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในนามของ      
ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายท่ีจะชดใชเ้ป็นค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงหกัดว้ย
ความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับ      
ผลของความเสียหาย ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็โดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 
2.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เง่ือนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอ่ืนผูเ้สียหาย 

หรือกระท าการอนัก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก
สาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผดิส่วนแรกที่ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย(ถ้ามี) 
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเองหรือที่อยู่ในความครอบครองหรือ

การควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กีย่วกบัความรับผดิซ่ึงถือเอาสิทธิตามสัญญา 
4. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจเจตนามุ่งร้ายหรือการกระท า

ทีผ่ดิกฎหมาย 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีอาญา 
6. ค่าเสียหายทีก่ าหนดขึน้เพ่ือลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวคูีณ 
7. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรือให้เช่า 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

เอกสารที่เกีย่วข้อง
กบัการเดินทาง 

หมายถึง หนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วซ่ีา ใบขบัข่ี ตัว๋เดินทาง หรือตัว๋ท่องเท่ียว บตัรโดยสาร
ในการเดินทาง 

บัตรโดยสารในการ
เดินทาง 

หมายถึง บตัรโดยสารท่ีผูโ้ดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการขนส่งทางบก ทางน ้ า 
หรือทางอากาศ ซ่ึงด าเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลักทรัพย์ท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เข้าไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัโดยการใชก้ าลงัอยา่งรุนแรงและท าให้เกิด
ร่องรอยความเสียหายท่ี เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ี ท่ี เก็บทรัพย์สิน               
ท่ี เอาประกันภัยจากการใช้ เค ร่ืองมือ ว ัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี  หรือเกิดจาก            
การชิงทรัพย ์หรือการปล้นทรัพย ์รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิด
จากความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยก์ารพาทรัพยน์ั้นไปหรือให้ยื่นให้
ซ่ึงทรัพยน์ั้นหรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระท าความผิดนั้นหรือ   
ใหพ้น้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยน้ีให้การคุ้มครองกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง          

จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้การเอกสารดังกล่าวได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ีซ่ึงเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะของสถานท่ีพกัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกล็อกไว ้ 
2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 
3. ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น แผน่ดินไหว เป็นตน้ 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ไม่สามารถเรียกร้องไดจ้ากผูรั้บผดิชอบหรือการรับประกนัภยัประเภทอ่ืนส าหรับ  
1) ค่าใชจ่้ายในการท าเอกสารใหม่ 
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  2)   ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัเพิ่มเติมส าหรับเหตุจ าเป็นท่ีตอ้งเล่ือนการเดินทางขากลบัเพราะไม่ไดรั้บหนังสือ
รับรองจากสถานกงสุลภายในวนัครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเดินทางกลบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้น  
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
การเดินทางเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ         
การเดินทางอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้ 

1. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยส้ินสุดการเดินทาง
ตามทีร่ะบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  

2. การสูญหายหรือเสียหายต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ขณะถูกทิง้ไว้ในที่สถานที่สาธารณะโดยไม่มี
ผู้ดูแล  หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ หรือการสูญหายหรือเสียหายที่ เป็นผลมาจากการละเลยของบุคคล                   
ผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษาและป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน  

3. ความเสียหายหรือการถูกท าลายอันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของเอกสารที่เกีย่วข้องกับการเดินทางรวมทั้ง
ความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะหรือความเสียหายที่ เกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการซ่ึงด าเนินการโดย      
ผู้เอาประกนัภัยเพ่ือการซ่อมแซมท าความสะอาดหรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ  

4. การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือ        
ทางราชการต ารวจของประเทศน้ันๆ  

5. การสูญหายหรือเสียหายในกรณีที่ไม่มีการแจ้งความด าเนินคดี และการรายงานการสูญหายที่เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจทีม่ีอ านาจในท้องทีเ่กดิเหตุ และ/หรือไม่มีบันทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ี่เกดิเหตุ 

6. การสูญหายหรือเสียหายขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
7. การสูญหายหรือเสียหายขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะทีถู่กจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
8. การสูญหายหรือเสียหายการสูญหายทีไ่ม่ทราบสาเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญเสียของเงินส่วนตัว 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัโดยการใชก้ าลงัอยา่งรุนแรงและท าใหเ้กิด
ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ี ท่ี เก็บทรัพย์สิน             
ท่ี เอาประกันภัยจากการใช้เค ร่ืองมือ ว ัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจาก          
การชิงทรัพย ์หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิด
จากความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไปหรือ   
ให้ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้นหรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไวห้รือปกปิดการกระท าความผิด
นั้น เพื่อใหพ้น้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผดิตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองกรณีหากผูเ้อาประกนัภยัเกิดการสูญเสียเงินสด ธนบตัร เช็คเดินทาง ธนาณัติ 

จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั  
1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะจากตูนิ้รภยัท่ีถูกล็อกไว ้ภายในหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ไดล้งทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของโรงแรม  
2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์การโจรกรรม หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัตามท่ีระบุไวใ้น   
หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหักด้วยความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) คืนให้แก่ผูเ้อาประกันภยัซ่ึงเป็นความเสียหาย         
ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัโดยมีเง่ือนไขวา่  

1. ทรัพยสิ์นเหล่านั้นอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูเ้อาประกนัภยัตลอดเวลา  
2. ทรัพยสิ์นเหล่านั้นตอ้งไม่ถูกละเลยหรือถูกทิ้งไวโ้ดยผูเ้อาประกนัภยั  
3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความด าเนินคดีส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

โดยการเรียกร้องใหช้ดใชค้่าทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียของเงินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียของเงินส่วนตัว อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผดิส่วนแรกที่ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 
2.  บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทเีอม็ทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น และเอกสารตั๋วเงิน 
3. ในกรณีที่การสูญเสียที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแล

รักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน ตลอดจนถึงการสูญเสียอันเน่ืองมาจาก    
การแลกเปลีย่นสกุลเงินหรือการลดค่าของเงิน 

4. ในกรณีที่การสูญเสียของเช็คเดินทางโดยที่ไม่ได้มีการรายงานการสูญเสียต่อธนาคารหรือตัวแทน                 
ทีอ่อกเช็คเดินทางดังกล่าวให้ภายหลงัเกดิเหตุทนัท ี

5. ในกรณกีารสูญเสียทีไ่ม่สามารถพสูิจน์หลกัฐานได้ 
6. การสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถ

ครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณทีีม่ีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

7. การสูญเสียทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
8. การสูญเสียทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
9. ความสูญเสีย ของเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง ธนาณตัิทีอ่ยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกนัภัย  
10.  การสูญเสียทีเ่กดิขึน้โดยคนในครอบครัวและ/หรือบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
11.  ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งความด าเนินคดี การรายงานการสูญหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอ านาจ        

ในท้องทีเ่กดิเหตุ และ/หรือไม่มีบันทกึประจ าวนัของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องที่ทีเ่กดิเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีเจา้หน้าท่ีของสายการบิน
พาณิชยรั์บไปกบัเท่ียวบิน (Check - In) มาถึงล่าช้า หรือส่งมอบไปผิดจุดหมายปลายทางชัว่คราว โดยความผิดพลาด
ของผูข้นส่งของสายการบินพาณิชย ์ 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อการล่าชา้ทุก  ๆ6 ชัว่โมงเต็ม 
นับจากเวลาท่ีผู ้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางตามก าหนดการการเดินทางจนกระทั่งได้รับส่งมอบ           
กระเป๋าเดินทางโดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าช้าของ
กระเป๋าเดินทาง หรือข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ            
ทรัพยสิ์นส่วนตวั (ถา้มี) พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานทนัทต่ีอสายการบินพาณชิย์ถึงการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางน้ัน 
2. การถูกยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือ 

เจ้าหน้าทีส่นามบิน หรือทางราชการ หรือต ารวจประจ าประเทศน้ันๆ 
3. การที่ ผู้ เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาหนังสือยืนยัน หรือจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก           

สายการบินใดๆ หรือผู้รับขน ณ วนัและเวลาทีไ่ด้รับกระเป๋าเดินทางใบทีล่่าช้าน้ันคืน  
4. การทีผู้่เอาประกนัภัยไม่ได้ท าการเช็คอนิกระเป๋าภายในเวลาทีส่ายการบินก าหนด 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบิน 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
 “เที่ยวบินก่อนหน้า” หมายถึง เท่ียวบินของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์                 

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัโดยสารมาจากประเทศตน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือใบรับรองการประกนัภยั 
“เทีย่วบินต่อ” หมายถึง เท่ียวบินตามตารางการบินของสายการบินพาณิชยท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัไดจ้องไวเ้พื่อโดยสาร

ต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง หลงัจากท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบินโดยเท่ียวบินก่อนหน้าของสายการบินแอร์เอเชีย 
และ/หรือสายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 
ความคุ้มครอง 

การประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองในกรณีผูเ้อาประกันภัยพลาดการต่อเท่ียวบิน ณ จุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบิน 
เน่ืองจากการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินก่อนหน้า และ             
ไม่มีเท่ียวบินอ่ืนของสายการบินพาณิชยใ์ดๆ ท่ีสามารถเดินทางทดแทนได้ทุกๆ 6 ชั่วโมง นับแต่เวลาท่ีเท่ียวบินของ         
สายการบินพาณิชยท่ี์เดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบินมาถึง  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการพลาดการต่อเท่ียวบินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ใน              
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการพลาดการต่อเท่ียวบินทุกๆ 6 ชัว่โมง หรือตามเวลา (ถา้มี)  
แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 โดยบริษทัจะชดใช้ให้ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีท่ีการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบิน
แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินก่อนหนา้เป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. สภาพอากาศไม่อ านวย ณ จุดเปล่ียนถ่ายล าเคร่ืองบิน หรือ ณ ตน้ทางของเท่ียวบินก่อนหนา้ 
2. กรณีเท่ียวบินก่อนหนา้เกิดอุบติัเหตุ 
3. ระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์การบิน และ/ หรือเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินเท่ียวบินก่อนหนา้เกิดการขดัขอ้ง 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเทีย่วบินเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบินอนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ

ดังต่อไปนี ้
1. ความล่าช้าที่เกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาของเที่ยวบินก่อนการเดินทางของ  

ผู้เอาประกันภัยเองท าให้ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานตัวกบัสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

2. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานสายการบินพาณิชย์ ซ่ึงเกิดก่อน
หรือก าลงัด าเนินอยู่ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขอเอาประกนัภัยการเดินทาง 
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3. การล่าช้าที่เกิดจากการยกเลิกบริการของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยค าส่ัง 
หรือค าแนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศใดๆ หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  

4. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้หรือไม่สมควรจะเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางน้ันเน่ืองจาก    
การเจ็บป่วยซ่ึงรับรองโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

5. การทีผู้่เอาประกนัภัยยกเลกิก าหนดการเดินทางโดยความสมัครใจ 
6. ระยะเวลาตามตารางเวลาบินระหว่างสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ ทีเ่ป็นเที่ยวบิน

ก่อนหน้า และสายการบินพาณชิย์เทีย่วบินต่อห่างกนัน้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
7. กรณีที่การต่อเคร่ืองบินของเที่ยวบินต่อไม่ได้เกิดขึ้น  ณ สนามบินเดียวกันกับที่เที่ยวบินของสายการบิน    

แอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินก่อนหน้ามาถึง 
8.  ความล่าช้าน้ันเกดิจากภัยธรรมชาติ รวมถึง พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและสาเหตุต่อเน่ืองมาจาก

ภัยธรรมชาติเหล่าน้ัน  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ 

หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้บริการขนส่งแก่สาธารณะชนท่ีมีตาราง
ก าหนดเวลาการเดินทางและเส้นทางอย่างชัดเจน ได้แก่ รถลีมูซีนของ
สนามบิน, รถบสั, รถโคช้, แท็กซ่ี, เรือเฟอร่ี, เรือโฮเวอร์คราฟ์, ไฮโดรฟอยล์, 
เรือโดยสาร, รถไฟ, รถราง, รถไฟใตดิ้น  

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองกรณีการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัก าหนดไว้
เม่ือการเดินทางถูกเล่ือนออกไปอย่างน้อยสุด 6 ชั่วโมงนับจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีได้แจ้ง             
ผูเ้อาประกนัภยัแลว้เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย เคร่ืองอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนดัหยุดงานหรือการจ้ีปลน้หรือ
การประทว้งแรงงานของพนกังานผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะท่ีท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่                  
ผูเ้อาประกันภัยส าหรับการล่าช้าของผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะทุกๆ 6 ชั่วโมง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน          
เอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การล่าช้านบัจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางเดิมของผูใ้ห้บริการจนกระทัง่ผูใ้ห้บริการสามารถ
จดัหายานพาหนะสาธารณะอ่ืนๆ มาทดแทนได ้

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งได้รับจดหมายยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการถึงระยะเวลาท่ีล่าช้าและ
เหตุผลของการล่าชา้ดงักล่าวเพื่อเป็นหลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความล่าช้าที่ เกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาของการเดินทางขอ ง                  
ผู้เอาประกนัภัยเอง  

2. ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาจดหมายยืนยันเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้บริการถึงระยะเวลาที่ล่าช้าและ
เหตุผลของการล่าช้าดังกล่าวได้ 

3. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของผู้ให้บริการ ซ่ึงเกิดก่อนหรือ
ก าลงัด าเนินอยู่ ในระหว่างก าหนดการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
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4. การมาถึงล่าช้าของผู้เอาประกันภัยจากสนามบิน (ยกเว้นความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วง
แรงงานของพนักงานของสายการบินพาณชิย์) 

5. การล่าช้าที่เกิดจากการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบิน เว้นแต่การล่าช้าน้ันเกิดจาก
ภัยพบิัติทางธรรมชาติหรือการขัดข้องของอุปกรณ์การบิน 
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หมวดที ่5 เอกสารแนบท้าย 
ถ้าขอ้ความในเอกสารแนบท้ายดงัต่อไปน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน  
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองส าหรับทารก 
(ส าหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศส าหรับ 

กลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์(ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))) 
รหสับริษทั 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                   วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั  

ช่ือ-นามสกุล 
ของทารก 

ความสัมพนัธ์กบั 
ผูเ้อาประกนัภยั 

ช่ือผูรั้บผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 
กบัทารก 

    
    
ระยะเวลามีผลบงัคบั : เร่ิมตน้วนัท่ี                  เวลา          น. ส้ินสุดวนัท่ี              เวลา            น. 

 
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยั

ให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัยงัคง
ใชบ้งัคบัตามเดิม 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
“ทารก” หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตั้ งแต่ 7 วนั จนถึง 2 ปีบริบูรณ์  และเป็นทารกท่ีอยู่ในความดูแลของ               

ผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว

ข้างต้นได้ขยายความคุ้มครองถึงทารกของผู ้เอาประกันภัย โดยมีข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเวน้ และเง่ือนไขอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยัโดยไม่คิดค่าเบ้ียประกนัภยัเพิ่ม เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ี โดย
บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครองตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัหกัดว้ยความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี) 
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่างต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) ความรับผดิส่วนแรก 
เป็นไปตามหมายเหตขุองเอกสารสรุป

ความคุม้ครองแผนประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีเลือกซ้ือ 

เป็นไปตามหมายเหตขุองเอกสารสรุป 
ความคุม้ครองแผนประกนัภยัการเดินทาง 

ท่ีเลือกซ้ือ 

เป็นไปตามหมายเหตขุองเอกสารสรุป 
ความคุม้ครองแผนประกนัภยัการเดินทาง 

ท่ีเลือกซ้ือ 

การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 
ความคุม้ครองส าหรับทารกแต่ละราย จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี แลว้แต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
1. เม่ือทารกส้ินสภาพการเป็นทารกตามค าจ ากัดความเพิ่มเติมท่ีก าหนดไวใ้นวนัครบรอบปีของกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. เม่ือทารกเสียชีวติ 
3. เม่ือความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลง 
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เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 
(ส าหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศส าหรับ 

กลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์(ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))) 
รหสับริษทั 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                            วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั  
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามีผลบงัคบั :              วนั      เร่ิมตน้วนัท่ี                  เวลา            น.   ส้ินสุดวนัท่ี                     เวลา          น. 

 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ให้ใช้ขอ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยั
ยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
“เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภยัธรรมชาติ 

ความผดิพลาดของอุปกรณ์การบิน กรณีเคร่ืองยนตเ์คร่ืองบินขดัขอ้ง การเปล่ียนขนาดของเคร่ืองบิน เอกสารการเดินทางสูญ
หาย กรณีผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ให้ข้ึนเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเต็ม หรือเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทาง
ร่างกายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

การขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว
ขา้งตน้ ไดข้ยายความคุม้ครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งล่าชา้ออกไป เน่ืองจาก
มีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้อนัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัไดบ้งัเกิดข้ึนโดยบริษทัจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้ความคุม้ครองจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยั
ส้ินสุดลงโดยไม่คิดเบ้ียประกนัภยัหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนวนัท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี 
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International Travel Group Insurance 

for AirAsia Airline’s and/or AirAsia X Airline’s Guests (Online) 

 In reliance upon the statements made in the application for insurance forming part of this insurance 

Policy and in consideration of the premium to be paid by the insured person and subject to the terms, general 

conditions, insuring agreements, exclusions and endorsements of this insurance Policy, the Company agrees 

with the insured person as follows: 

Section 1 Definitions 

 Words or expressions to which specific meanings have been given in any parts of this Policy shall 

have such specific meaning wherever they shall appear, unless specified otherwise in the Policy. 

1.1 Policy means the Insurance Schedule, Schedule of Benefits, Conditions, Insuring 

Agreement, Exclusions, Attachments, Special Provisions, Warranties, 

Endorsements and Summary of Policy are considered as parts of 

this Insurance Contract. 

1.2 Company means Tune Insurance Public Company Limited 

1.3 Policyholder means Thai AirAsia Company Limited and/or Thai AirAsia X Company 

Limited who provides the insurance for the insured persons’ 

benefits. 

1.4 Insured Person means the person named as the Insured person in this policy schedule 

and/or Endorsement who is under the coverage of this Policy. 

1.5 Accident means an incident happens suddenly from external factor causes the result 

insured person unintended or unexpected. 

1.6 Injury means bodily injury as directly resulted by accident solely and is 

independent from other causes. 

1.7 Sickness means symptom, abnormality, sickness or contact disease of the Insured 

person. 

1.8 Loss or Damage means bodily injury of the Insured person caused by accident, and leading 

to death, dismemberment, loss of sight, disability or injury or cause 

the damage to the insured person’s property. 

1.9 Deductible means the first part of loss which shall be borne by the Insured Person. 
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1.10 Physician means any person licensed to practice modern medicine with the Medical 

Council who can render medical treatment and surgery within the 

territory he/she is licensed.    

1.11 Nurse means a person who is legally licensed to engage in the nursing profession. 

1.12 Inpatient means the person who is necessary to attend medical treatment in hospital 

or medical center and registered as inpatient by diagnosis and 

advice of the physician based on indication of medical standard and 

in the period suitable for treatment of such injury or sickness. 

1.13 Outpatient means the person who received medical service in an outpatient 

department or emergency room of the hospital, medical facility or 

clinic, for a condition which by diagnosis and indication of the 

Medical Standard does not need to be admitted as an Inpatient. 

1.14 Hospital means any medical facility that provides medical services, can 

accommodate overnight patients, has an adequate number of 

medical personnel and facilities and a complete range of services, 

particularly a major operating room, and is registered as a Hospital 

in accordance with the law on medical facilities in that locality. 

1.15 Medical Facility means any medical facility that provides medical services, can 

accommodate overnight patients, and is permitted to be registered 

as a Medical Facility in accordance with the law in that locality. 

1.16 Clinic means the modern type clinic duly permitted by law to be operated for 

medical treatment and diagnosis by the physician but cannot 

accommodate overnight patient. 

1.17 Medical Standards means international rules or practices of modern medical service that 

provides suitable treatment plan for the patient according to the 

medical necessity and correspond with the summary from the injury 

and sickness background, findings, autopsy result or others (if any). 

1.18 Necessary and 

Reasonable Expense  

means medical treatment costs and/or other expenses that correspond to 

the amounts normally charged to general patients for similar 

services by the Hospital, Medical Facility or Clinic where the insured 

person has been treated.     
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1.19 Medical Necessity means medical service provided under the following conditions: 

(1) the services correspond with diagnosis, and the treatment is 

consistent with the treated person’s Injury or Sickness; 

(2) there are clear medical indications based on current Medical 

Standards; 

(3) the services must not be solely for the convenience of the treated 

person or his or her family or the treatment provider; and 

(4) Conform to standard medical treatment and is necessary for the 

injury or sickness suffered by the person being treated. 

1.20 Pre-existing 

Conditions 

means any disease (including complications), symptom or abnormality of 

the insured person occurring within 24 months preceding the 

effective date of coverage of this Policy with sufficient indication for a 

genera person to seek for diagnosis, care or treatment, or for which 

a Physician shall provide diagnosis, care or treatment. 

1.21 AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome which is caused by HIV 

virus infection, and shall include opportunistic infection, Malignant 

Neoplasm, infections or any Sickness that reveals an HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) positive blood test result. 

Opportunistic infection shall include, but is not limited to, 

Pneumocystis Carinii Pneumonia, Organism of Chronic Enteritis, 

virus, and/or Disseminated Fungi Infection. Malignant Neoplasm 

shall include Kaposi’s sarcoma, Central Nervous System Lymphoma, 

and/or other severe disease which is presently known to be a 

symptom of Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which 

causes sudden death, Sickness, or disability to infected persons. 

AIDS shall include HIV (Human Immunodeficiency Virus), 

Encephalopathy Dementia, and outbreak of virus. 

1.22 Policy Year means the period of one year commencing on the effective date of the 

Policy or commencing on the anniversary of the Policy year. 
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1.23 Terrorism means violent action and/or threat by any person or group of persons 

regardless of such action is done alone or in representation or in 

connection with any organization, government for political or 

religious result, ideology faith or similar objective, including to 

impact the government and/or public or partial thereof to become    

in panic. 

1.24 Emergency Assistant means a company providing services to the insured person while being 

overseas in terms of medical care advice, emergency medical 

evacuation, body or bone ash repatriation. 

 

Section 2 General Conditions 

2.1 Insurance Contract   

This Insurance Contract is executed based on the reliance on the statement declared by the 

policyholders and/or the insured person in the Application Form and additional declaration (if any) duly signed 

by the insured person as an evidence to accept such insurance according to the Insurance Contract; this 

Policy is thus issued by the company as an evidence. 

In case of the policyholder and/or insured person has already known but provided false statement in 

the declaration or already known any fact but concealed thereof, of which if it is known to the company, it may 

motivate the company to demand higher premium or refuse to execute insurance contract. In this regard, this 

insurance contract shall become void pursuant to Section 865 of Civil and Commercial Code and the 

company is entitled to terminate this insurance contract. 

The Company shall not deny its liability based on any declaration other than the declarations made in 

the documents in accordance with paragraph one. 

2.2 Validity of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance Contract  

This insurance Policy, together with the insuring agreements and attachments, forms part of the 

insurance contract. Any change of wording in the insurance contract must be approved by the Company and 

recorded in the Policy or attachments before such change becomes valid. 
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2.3 Period of Insurance  

Each insuring period of the insured person which begins and ends within the period of insurance. 

2.3.1 Single trip coverage:  

1)  In case of One Way Trip Coverage stated in the policy schedule and/ or the insurance 

certificate. The coverage shall start when the insured person checks in at the counter of AirAsia Airline and/or 

AirAsia X Airline or if the insured person checks in by the other check-in channels, the coverage shall start 

when the insured person arrives the departure at terminal and continues until the insured person has arrive 

the arrival terminal at the destination airport if check in by the other check-in channels. 

2)  In case of Round Trip Coverage stated in the policy schedule and / or the insurance 

certificate. The coverage shall start when the insured person checks in at the counter of AirAsia Airline and/or 

AirAsia X Airline or if the insured person checks in by the other check-in channels, the coverage shall start 

when the insured person arrives the departure at terminal and continues until the insured person has arrive 

the arrival terminal at the destination airport of the return trip. The maximum of each insuring period shall not 

exceed 30 days.  

2.3.2 Annual Trip Coverage  

In case of the Annual Trip Coverage to cover multiple trips, each insuring period shall be as 

mentioned in 2.3.1 and the maximum of each insuring period shall not exceed 90 days. 

For insuring agreement of trip cancellation benefit, the coverage shall start at the date the insured 

person purchases this insurance policy. 

In case the insured person is hospitalized during the effective period of the insurance and requires to 

continue the treatment as an inpatient, this Policy shall extend the coverage until the insured person is 

discharged from the Hospital or Medical Facility. 

2.4 Notification and Claims 

The policyholder and/or the insured person, beneficiary or representative of mentioned persons, as 

the case may be, must inform the company in case of injury or sickness without delay. In the event of death, 

an immediate notice must be made to the Company, unless it can be proven that immediate notice was not 

practicable but was given as soon as possible. 

2.5 Claim and Submission of Evidence of Loss or Damage 

2.5.1 Claim for Death Benefit resulting from Accident 

The policyholder and/ or the beneficiary shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date the insured person dies. 
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1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Death certificate. 

3. Copy of postmortem report.  

4. Copy of Police report. 

5. Copy of identification card and house registration (stamp “death”) of the insured person. 

6. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

7. Copy of Identification card and house registration of beneficiary. 

2.5.2 Claim for Permanent Disability or Dismemberment Benefits resulting from an Accident 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date on which the Physician concludes that the insured person suffers 

permanent disability or dismemberment. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of Police report. 

3. Physician’s report indicating the permanent disability or dismemberment. 

4. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

5. Copy of Identification card of the insured person. 

2.5.3 Claim for Medical Expense Benefits resulting from a Sickness or Injury 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date on which the insured person is discharged from the Hospital, 

Medical Facility or Clinic. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Physician’s report indicating significant symptom, diagnosis result and treatment. 

3. Original copy of receipt listing the expenses, or a summary of the bill and receipt. 

4. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

5. Copy of Identification card of the insured person. 

6. The receipts listing expenses must be the original receipts. The Company will return such receipts 

that certify the paid amount to the insured person to further claim the remaining amount from another insurer. If 

the insured person has been indemnified by government welfare, other welfare, or other insurance, the insured 

person shall submit a copy of the receipt certifying the paid amount by government welfare or other agency to 

further claim the remaining amount from the Company. 
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2.5.4 Claim for Emergency Medical Evacuation and Repatriation to Country of Domicile Benefits 

        The policyholder and/or the insured person shall submit the following document to the Company for 

reimbursement consideration. 

1. Contact and inform the emergency assistant without delay. 

2. In case the insured person is injured in a remote area, the insured person should contact a local 

physician for first aid then the emergency assistant shall consider transportation methods and cooperate with 

the Physician for further treatment. 

         2.5.5 Claim for Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefits 

         The policyholder and/or the insured person shall submit the following document to the Company for 

reimbursement consideration. 

1. Contact and inform the emergency assistant without delay then the emergency assistant shall 

consider the best transportation for repatriation of body or ashes to country of domicile. 

2. In case of the death of the insured person, the beneficiary, relative or related person shall gather 

necessary documents for claim and submit them to the Company within 30 days from the date of death. 

          2.5.6 Claim for Trip Cancellation Benefits 

          The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. The letter from the airline of the insured person. 

3. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

4. Copy of Identification card of the insured person. 

5. Medical certificate in case that the trip cancellation resulting from the critical injury or sickness of 

the insured person and/or family member of the insured person. 

6. Copy of death certificate in case of trip cancellation is resulting from the death of the insured 

person and/or family member of the insured person. 

7. Other evidence the company requires as necessary. 

         2.5.7 Claim for Trip Curtailment Benefits 

        The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. The letter from the airline of the insured person. 
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3. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

4. Copy of Identification card of the insured person. 

5. Medical certificate in case that the trip curtailment resulting from the critical injury or sickness of 

the insured person and/or family member of the insured person. 

6. Copy of death certificate in case of trip curtailment is resulting from the death of the insured 

person and/or family member of the insured person. 

7. Other evidence the company requires as necessary. 

          2.5.8 Claim for Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefits 

         The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. Letter certifying Loss or Damage incurred from the management of the hotel or transport company 

in the case that such Loss or Damage is under supervision of the hotel staff or Transport 

Company. 

5. List and prices of the lost or damaged items.  

6. Daily report of a local police officer in the case that Loss or Damage incurs due to threat or violent 

force. 

7. Other evidence the company requires as necessary. 

         2.5.9 Claim for Flight Delay Benefits / On Time Guarantee Benefits / Common Carrier Delay Benefits 

         The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Letter of notification from the airline and public logistic company specifying the date of delay, 

reason and the duration of the delay.  

3. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

4. Copy of Identification card of the insured person. 

5. Letter of notification from the authorize person to be responsible for the trip specifying the date of 

delay, reason and the duration of the delay.  

6. Other evidence the company requires as necessary. 
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        2.5.10 Claim for Personal Legal Liability Benefits 

       The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. Copy of Daily report of a local police officer. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

2.5.11 Claim for Loss or Damage to Travel Document Benefits 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. Copy of Daily report of a local police officer. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

         2.5.12 Claim for Loss of Personal Money Benefits 

        The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. Copy of Daily report of a local police officer. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

2.5.13 Claim for Baggage Delay Benefits 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. The letter from airline of the insured person. 
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5. Copy of Daily report of a local police officer. 

6. Other evidence the company requires as necessary. 

2.5.14 Claim for Missed Connection Flight Benefits 

The policyholder and/or the insured person shall submit the following evidence to the Company with 

his/her expense within 30 days from the date of event occurring. 

1. Claim form as prescribed by the Company. 

2. Copy of passport or travel evidence of the insured person. 

3. Copy of Identification card of the insured person. 

4. The letter to certify flight connection missing issued by the authorized person of that flight. 

5. Other evidence the company requires as necessary. 

        Nevertheless, non-compliance within the specified time shall not jeopardize the right to claim if it can 

be proved that there is reasonable explanation why a claim could not be made in a timely manner and that the 

claim was filed as soon as possible. 

2.6 Medical Examination 

The Company has the right to examine the insured person’s medical record and diagnosis records as 

may be necessary for this insurance. The Company also has the right to conduct an autopsy, if necessary and 

not contrary to the law, at the Company’s expense. 

2.7 Compensation Payment 

The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the Company has 

received a complete and correct set of evidence of Loss or Damage. Compensation for death will be paid to 

the beneficiary while other types of compensation will be paid to the insured person.  

       In case a reasonable doubt that the said claim was not made in accordance with the insuring 

agreement in this Policy, the period of time specified for claim compensation investigation may be extended 

as necessary but not exceed than 90 days from the date the company received the documents. 

       If the Company cannot settle the claim within the specified time limit, the Company is liable to pay 

interest at 15 percent per annum of the amount due accrued from the due date of the compensation. 

   If the treatment is in a Hospital, Medical Facility, or Clinic outside Thailand, the Company will pay 

benefit based on a foreign exchange rate of the date stated in medical treatment receipts. 

2.8 Payment of Premium and Premium Refund 

2.8.1 The insured person must pay the premium promptly and the insurance policy shall start the 

coverage as the date specified in the schedule and/or the insuring certificate. 
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2.8.2 The cancellation of insurance policy after the company issues the insurance policy and/or the 

insuring Certificate and the policy had been effective cannot be cancelled and the premium shall not be 

refunded. It excepts in the case resulting from the airline with the letter from the airline and in case the insured 

person is not be approved the visa and having the evidence from the embassy. The insured person must 

inform the company before the coverage starts. 

2.9 Dispute Resolution by Arbitration 

In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is entitled to claim 

under the Policy and the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of arbitration, the 

Company shall comply and allow the case to be decided by an arbitrator according to the Arbitration 

Regulations of the Office of the Insurance Commission on arbitration. 

2.10 Conditions Precedent 

The Company may not be liable for compensation under this Policy unless the insured person, the 

beneficiary, or the representative of the said person, as the case may be, has fully complied with the 

insurance contract and the conditions of the Policy.  

Section 3 General Exclusions 

This Policy does not cover any Injury, Sickness, Loss or Damage arising from or as a result of the 

following causes or which occurs at the times as follows: 

3.1 Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury. 

3.2 War, invasion, act of foreign enemies, warlike operations whether war is declared or not, civil 

war, uprising, insurrection, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d’etat, proclamations of martial law, or 

any events which lead to the proclamation or maintenance of martial law. 

3.3 Terrorism. 

3.4 Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by the combustion of 

nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear fission/fusion. 

3.5 Radioactive explosion, or any nuclear component or harmful substance that could cause an 

explosion in a nuclear process. 

3.6 While the insured person serves as a soldier, police, or a volunteer and participates in war or 

crime suppression. 

 3.7 At any time in a country or territory in which coverage is excluded as specified in the attachment 

(if any). 

 3.8 While the event occurs in the area of oil platform or underground mine. 

 3.9 While the insured person is suffering from mental disorder, insanity or nervous system disease. 

 3.10 While the insured person works as plumber, electrician, engine mechanic, carpenter, painter, 
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decorator or building contractor or job related to installment, forming, maintenance or repairing machine, 

electric device or hydraulic machine or working in high risk area or labor work but not include management, 

controlling selling and catering or cooking.  

3.11 While the insured person travels to or pass or within country as follow:  Afghanistan, Cuba, 

Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria. 

3.12 The insured person commits the act related to terrorism or being a member of a terrorist 

organization or smuggling drugs or trade related drugs or smuggling nuclear weapons, chemical or biological 

weapon. 
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Section 4 Insuring Agreements 

Subject to the insuring agreement, the exclusion, general terms and conditions and endorsement of 

the insurance policy and in consideration for the premium will be paid by the policyholder and/or the insured 

person.  The company agrees to cover only the insuring agreement attached with this insurance policy and 

provide sum insured as specified in the schedule and/ or insurance certificate. 
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Insuring Agreement 

Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident 

Additional Definitions 

Dismemberment means the loss of body organ from the wrist joint or the ankle joint and also the 

loss of use of that organ which according to the medical indication will 

never be able to function at any time in the future. 

Loss of sight means complete blindness which is permanently incurable. 

Total permanent disability means disability to the extent of being unable to perform the normal duty in the 

insured person’s regular occupation or any other occupation totally and 

permanently. 
 

Coverages 

This insurance covers loss or bodily injury of the insured person caused by travel accident leading to 

death of the insured person, dismemberment, loss of sight or total permanent disability within 180 days 

commencing from the date of accident or injury requiring the insured person to attend continuous treatment 

as inpatient in hospital or medical center and subsequently dies at any time, the Company will compensate as 

follows: 

1. 100% of the sum insured In case of death. 

2. 100% of the sum insured In case of total permanent disability and such total permanent disability is 

existed for not less than 12 consecutive months commencing from the date of 

accident or there is any clear medical indication that the insured person is 

becoming total permanent disability. 

3. 100% of the sum insured           For both hands from wrist joints or feet from ankle joints or both sights. 

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

5. 100% of the sum insured           One hand from the wrist joint and one sight. 

6. 100% of the sum insured             One foot from the ankle joint and one sight. 

7. 60% of the sum insured                One hand from wrist joint. 

8. 60% of the sum insured              One foot from ankle joint. 

9. 60% of the sum insured              One sight. 

The company shall compensate only one item of loss which has the highest amount. 
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Through the period of insurance, the company will pay the compensation under this insuring 

agreement totally not over the amount specified in the insurance schedule.  If the company pays the 

compensation less than 100% of sum insured, the company still covers the rest amount until end of period of 

insurance. 

Specific Exclusions (Only comply with Insuring Agreement for Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total 

Permanent Disability from Accident) 
This insuring agreement does not cover Loss of Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total 

Permanent Disability resulting from:  

1. Action of the insured 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. Parasite infections except pyrogenic infection, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered as 

a result of an accident. 

3. Miscarriage and abortion. 

4. While the insured person is racing of all kinds of car 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 

traveling on the balloon/glider. 

5. While the insured person is riding or traveling on a motorcycle. 

6. While the insured person is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying 

passengers or does not operate as commercial aircraft. 

7. While the insured person pilots or works as a crew in any aircraft. 

8. While the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

9. While the insured person is committing a felony or while the insured person is being arrested or 

escaping arrest. 
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Insuring Agreement 

Medical Expenses from injury or sickness Benefits 

Coverages 

This insurance cover if the insured person sustains injury from an accident or suffers from sickness 

which is sudden and unforeseeable during the travel period resulting the insured person to seek medical 

treatment either as an in-patient or an out-patient. 

The Company will pay for the customary and reasonable medical charges according to the medical 

necessity. The amount to be compensated is the actual expenses paid up to the maximum limit of liability as 

stated in the policy schedule.  

In case the insured person is injured in an accident abroad and needs the medical treatment from 

alternative treatment, quack doctor, acupuncture except the broken bone, the Company shall compensate the 

actual paid amount but not exceed the limit liability as stated in the policy schedule. 

If the insured person requires follow-up treatment in Thailand after returning from the travel, such 

medical treatment must be given with twelve (12) hours upon arrival to Thailand. The maximum benefit under 

this follow-up visit occurring in Thailand is ten (10)%  of the normal sum insured or a maximum of seven (7) 

consecutively days treatment provided from the end of the insurance period, whichever amount is smaller. 

However, this limitation will not apply in case the insured person is evacuated due to medical emergency to 

receive medical treatment in Thailand according to the insuring agreement “Emergency Medical Evacuation 

and Repatriation”.  

Covered expenses are:  

1. Physician’ fee.  

2.  Medicine and parenteral nutrition, blood and blood components, as well as costs for the 

separation, preparation or analysis of blood or blood components, laboratory tests and pathology fees, 

radiology diagnosis, other special diagnostic methods, including Physician’s reading fee, expenses related to 

the use or provision of services, medical tools and equipment outside the operating room, medical 

consumables (medical supplies 1) , operating room fees and equipment, excluding cost of hiring a special 

Nurse while in a Hospital or a Medical Facility as an Inpatient. 

3. Ambulance fee in case of emergency, to transport the insured person to or from a Hospital or a 

Medical Facility for Medical Necessity.  

4. Take-home drugs for Medical Necessity, but not for more than 14 days.  
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

5. Cost for an ICU room or standard single room plus meals provided for the patient by the Hospital 

or Medical Facility, and daily nursing service fee.  

In the case that the insured person is entitled to claim expenses, partly or wholly, from any person or 

source, the company will reimburse the insured person the medical expenses only for the amount exceeding 

the amount that may be claimed. 

Specific Condition (Only comply with the insuring agreement for Medical Expenses from accident or sickness 

Benefits) 

1. In-patient room and board limits not exceed 10,000 Baht per day this condition does not comply 

with the medical treatment in Intensive Care Unit (ICU) as the medical standard. 

Specific Exclusions ( Only comply with the insuring agreement for Medical Expenses from accident or 

sickness Benefits) 

This insurance does not cover the medical expense arising from injury or sickness the following 

conditions: 

1. Pre-existing condition. 

2. Congenital abnormalities, growth development abnormalities and genetic disorders. 

3.  Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, bodily 

checkups, other treatment costs unrelated to the Injury or Sickness. 

4. Miscarriage and abortion. 

5.  Treatment which is not considered a modern medicine, including alternative treatment e. g. 

acupuncture, natural therapy, chiropractic, etc. 

6. Artificial aids i.e. crutches, eyeglasses, hearing aid, speech device, pacemakers, etc. 

7.  Expense relating to dental except to relief the injury from accident but not include dental 

restoration, braces, crowns and bridges, scaling or polishing, filling, or dentures.  This include the medical 

expense for the treatment which is necessary for natural pronunciation from dental treatment resulting from 

an accident. 

8. Medical treatment incurred for the purpose of reaping benefit from this insurance policy. 

9. Any cosmetic surgery or beautification treatment including treatment of acne, freckles, dandruff, 

weight reduction and gain, hair loss. Reconstructive surgery is also excluded unless injury is sustained as a 

result of an accident to reactivate the function of such organ. 

10. Any medical treatment given by a medical practitioner who is the insured person or the parent, 

spouse or child/children of the insured person. 

11.   Any inoculations or vaccinations, except rabies vaccine needed after an animal attack or 

tetanus shots needed after injured. 
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12. While the insured person is racing of all kinds of car 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 

traveling on the balloon/glider. 

13. While the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

14. While the insured person is committing a felony or while the insured person is being arrested or 

escaping arrest. 

15. Action of the insured 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. 

16. While the insured person is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying 

passengers or does not operate as commercial aircraft. 

17. While the insured person pilots or works as a crew in any aircraft. 

18. Back pain resulting from Disc herniation, Spondylolisthesis, Degenerative disc disease, 

Spondylosis and the defect from breaking or Pars interarticularis except the fracture or dislocation of the 

spine resulting from accident. 
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Insuring Agreement 

Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile Benefits 

Coverages 

This insurance provides benefit coverage when the insured person suffers injury or sickness during 

his or her overseas trip and it is necessary to evacuate the insured person by the method suitable for necessity 

based on opinion or advice of Emergency Assistant, or its authorized representative, in order to receive 

appropriate medical treatment; or to evacuate the insured person back to the Country of Domicile.  The 

Company shall pay the evacuation expense directly to Travel Assistant. 

With respect to the movement method for emergency medical treatment, Travel Assistant or its 

authorized representative will decide and determine the method and type of movement, and the destination, 

which may include cost of patient transport vehicle by air, sea, land, train or other suitable transport methods, 

and based on necessary medical treatment. 

The coverage specified herein is for expenses for services which are determined and/or prepared 

by Travel Assistant with respect to transport or medical treatment, and cost of medical tools incurred out of 

necessity as a result of the transport for emergency medical treatment of the insured person specified 

herein. 

Specific Exclusions ( Only comply with the Insuring Agreement for Emergency Medical Evacuation or 

Repatriation to Country of Domicile Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for emergency medical 

evacuation and repatriation to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which the insured person is not obligated to pay or any expense 

already included in the expenses specified in the traveling schedule. 

2. Any expense related to service that is not approved or managed by Emergency Assistant, or its 

authorized representative, unless the insured person or his or her traveling companion is unable to notify 

Emergency Assistant and has a reasonable cause for the immoderate and incontrollable expense incurred 

during emergency medical treatment at any place.  In this case, the Company reserves the right to 

compensate the amount advanced by the insured person only for the expenses incurred from those services 

under the situation specified by Emergency Assistant, and in the maximum amount not exceeding the sum 

insured specified in the policy schedule. 
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Insuring Agreement 

Repatriation of Body or Ashes to Country of Domicile Benefits 

Coverages 

This insurance provides coverage when the insured person dies within 30 days from the date of such 

injury or sickness which is sudden and unforeseeable during the insuring period. The Company shall pay the 

expenses incurred from repatriation of the body and any expenses necessary for funeral ceremony including 

costs of casket, embalming, cremation at the place the insured person dies and the expenses incurred from 

repatriation of the body or ashes to the Country of Domicile by Emergency Service Assistant or the 

representative of Emergency Service Assistant who is authorized by the company and charges the expenses 

directly to the company that it does not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Repatriation of Body or Ashes to Country of 

Domicile Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses for the repatriation of the 

body or ashes to the Country of Domicile arising from or as a result of the following causes. 

1. Expenses for all services for which another person must be legally responsible for the insured 

person or any expense already included in traveling expenses for which the person arranging the trip or the 

transport company must be responsible. 

2.  Any expense for the repatriation of the body of the insured person that is not approved or 

arranged by Emergency Service Assistant. 
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Insuring Agreement 

Trip Cancellation Benefits 

Additional Definitions 

Serious Injury or Sickness  means the insured person and /or family member of the insured person who 

requires medical treatment by a legally licensed Physician and Serious 

Injury or Sickness causes the insured person and / or family member of 

the insured person being certified by the Physician as unfit for the trip or 

continue with the trip. 

Family Member means father, mother, grandfathers, grandmothers, son, daughter, spouse of 

the insured person, and father, mother of the spouse. 
 

Coverages 

This insurance provides coverage in case of the insured person’ s trip cancellation occurs within      

30 days before the date of departure which causes the insured person cannot travel as scheduled resulting 

from these specified events (except the event in 3) as follows: 

1. Death or Serious Injury or Sickness of the insured person or his or her Family Member. 

2. Strike, riot, or civil war, political turmoil which is unexpected and uncontrolled by the insured 

person. 

3. The insured person’s permanent residence is seriously damaged from fire, flood or similar natural 

disasters such as typhoon and earthquake within 7 days before departure, resulting in the insured 

person being unable to travel as scheduled. 

The Company shall reimburse the insured person for Loss or Damage of trip cancellation occurring 

after the Policy has become effective, i.e. advanced ticket purchase including tax and fuel surcharge. This 

coverage shall be effective only when the insured person has been insured before becoming aware of any 

event which may cause the trip cancellation. 

In case the insured person claims for the reimbursement from this insuring agreement, the coverage 

of this insurance policy shall become terminated. 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Trip Cancellation Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover trip cancellation arising from or as a 

result of the following causes: 
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1. Any Loss or Damage arising from the government’s control or rules and regulations bankruptcy, 

lack of liquidity in debt repayment, or lack of debt repayment by the travel agency or carriers which causes 

trip cancellation. 

2. Any Loss or Damage covered under other policies which are effective or compensation from 

airlines, travel agencies, or any other operator of business related to travel. 

3. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

4. Venereal disease or any sexually transmitted diseases (STD). 

5. Epidemic disease or the disease transmission. 

6.  Being insured under this insuring agreement less than seven ( 7)  days before the date of 

departure (except in the case of death or serious injury of the insured person or his or her Family Member). 

7. Trip cancellation resulting from any causes that the insured person being aware before applying 

for this insuring agreement. 

8. Trip cancellation resulting from the Pre-existing conditions. 

9. Trip cancellation resulting from the illegally action committed by the insured person or the insured 

person being prosecuted. 
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Insuring Agreement 

Trip Curtailment Benefits 

Additional definitions 

Serious Injury or 

Sickness

  

means the insured person and /or family member of the insured person who requires 

medical treatment by a legally licensed Physician and Serious Injury or Sickness 

causes the insured person and / or family member of the insured person being 

certified by the Physician as unfit for the trip or continue with the trip. 

Family Member means father, mother, grandfathers, grandmothers, son, daughter, spouse of the insured 

person, and father, mother of the spouse. 

Coverages 

This insurance covers additional expenses for ticket including tax and fuel surcharge paid by the 

insured person for the premature return which causes the insured person being unable to travel as scheduled 

by any of the following: 

1. Death, or Serious Injury or Sickness of the insured person or his or her Family Member. 

2.  A natural disaster such as typhoon or earthquake. 

3.  Strike, riot, or civil war, political turmoil which is unexpected and uncontrolled by the insured 

person. 

4. Being quarantined as the Physician’s advice. 

An insured person may not claim trip curtailment benefit and trip postponement or cancellation 

benefit (if any) for the same event at the same time. 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Trip Curtailment Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover trip curtailment arising from or as a 

result of the following causes. 

1. Curtailment due to the insured person being disturbance from mental disorder, insanity and 

peripheral neuropathy. 

2. AIDS, or a blood test result revealing HIV positive, and other diseases related to AIDS. 

3. Venereal disease or any sexually transmitted diseases (STD). 

4. Trip curtailment resulting from any causes that the insured person being aware before applying 

for this insuring agreement. 

5. Trip curtailment resulting from the Pre-existing conditions. 

6. Trip curtailment resulting from the illegally action committed by the insured person or the insured 

person being prosecuted. 
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Insuring Agreement 

Loss or Damage of Baggage or Personal Effects Benefits 

Additional Definitions 

Personal Effects means the insured person’s effects carried with the insured person while traveling 

which are not be specified in the exclusion. 

Household Effects means articles for household use which are not usually carried with a person while 

traveling, i.e. clothes unnecessary for traveling, kitchenware, and household 

facilities, furniture, fixture and fittings. 

Souvenirs means articles that are a symbol or reminder of an event, place or things, and that are 

sold or given as souvenirs. 

Valuables means accessories made of gold, silver or precious metals, wool cloths, watch 

jewelry, or precious stones. 

Accessories means articles such as rings, bracelets, necklaces, bangles, earrings, pendants, and 

watches worn as body accessories. 

 

Coverages 

This insurance covers Loss or Damage of the insured person’s baggage or Personal Effects which 

are carried with the insured person during the insuring period in the following cases: 

1.  While the baggage or Personal Effects are under control and care of hotel staff or a transport 

company.  Such Loss or Damage must be certified in writing by management of the hotel or transport 

company; or  

2. away the baggage or Personal Effects, and such Loss or Damage must be reported by the insured 

person to a police officer at the place of the loss or damage which the claim for indemnity must have the 

police report.  

The Company shall compensate as agreed for this insuring agreement deducted the deductible       

( if any) for Loss or Damage of baggage or Personal Effects carried in the insured person’s baggage during 

the insuring period as specified in the policy schedule. The Company shall compensate as follows: 

1.  The Company shall compensate for Loss or Damage of items which does not exceed the sum 

insured per item, pair or set, as specified in the schedule. 

2. The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair in the 

case that such item is no more than one year of age. 
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3.  The Company may compensate in cash, or choose to compensate by restoration or repair, in 

which the Company shall deduct depreciation upon wear and tear being accepted, and depreciation in the 

case that such item is more than one year of age. 

The insured person shall not claim for the reimbursement under the insuring agreement of Loss or 

Damage of Baggage or Personal Effects Benefit and the delay of baggage benefit at the same time. 
 

Specific Conditions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss or Damage of Baggage or Personal 

Effects Benefits) 

1. The insured person must report Loss or Damage incurred to a police officer or any officer 

responsible for aircraft, ship or vehicle on which the insured person is traveling, and must obtain written 

evidence of the report thereof from an authorized person of that vehicle, unless such act cannot be done due 

to necessity or being in the incident which prevents the insured person from doing so. 

2. The insured must take all reasonable acts to prevent and protect the insured property, and if the 

property is lost or damaged, the insured person must immediately report a police officer, officer of a hotel or 

transport company, or authorized person of the office of terminal. 

3.  If the Company has paid indemnity under this Policy, the Company shall be subrogated to the 

insured person’s rights to exercise claims against any person or organization only for the part for which the 

Company had paid indemnity.  The insured person shall cooperate with the Company by submitting 

documents and taking necessary actions to protect all such rights and shall not take any action which 

damages the company. 

4. The insured person must not bring any charge against the person who causes such loss or 

damage after the occurring of loss or damage. 

5. The insured person must take every procedural step to ensure that the insured person’s baggage 

or personal effects are reasonably taken care of. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss or Damage of Baggage or Personal 

Effects Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss or Damage of baggage or 

Personal Effects resulting from the causes as followings: 

1. The deductible which the insured person must be responsible as specified in the policy schedule 

(if any). 

2. Animals, automobile (including accessories). 
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3.  Motorcycles, boats, engines, any other vehicles, snow skiing, household effects, antiques, 

accessories, valuables i.e.  diamond, gold, silver includes all gold ornament and silver ornament, contact 

lenses, wheelchairs, dentures, artificial limbs, share certificates, travel documents i.e. passport green card 

visa, driving license, traveling ticket or ticket trip, transportation ticket, handbag or the bag which is not 

traveling, purse, cash, banknotes, coin or souvenirs, glasses, food or supplementary and electronics device 

i.e., mobile phone, camera, VDO camera, tablet, compact computer (include accessories and program) and 

extension cord set. 

4.  Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, biting by insects or rodents, hidden 

defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property. 

5. Loss or Damage of equipment that is rented or for rent. 

6. Seizure or destruction of property under the regulations of customs, forfeiture of property under 

the order of a government. 

7. Carriage of illegal goods or any other conduct contrary to the law. 

8. Loss or Damage for which compensation is made by other sources, i.e. property insured person 

under other policies, compensation from a transport company, hotel or airline. 

9. Loss or Damage to the insured person’s baggage or personal effects in the baggage that are sent 

in advance, souvenir and thing mailed by post, or shipped, or sent separately and not with the insured 

person. 

10.  Insured person forgets the baggage in any vehicles or public place or loss or damage as a 

result of the insured person’s negligence to take reasonable care and precaution for the safety of such 

property. 

11. Loss or Damage of goods, goods samples or any type of equipment. 

12. Loss or Damage of information recorded on tapes, floppy disks, diskettes, note cards, or the like. 

13. Loss of unknown cause. 

14. Loss or Damage that the insured person has been compensated by other insurance companies 

or airlines. 
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Insuring Agreement 

Flight Delay Benefits 

Additional Definition 

Unexpected Event means the unfavorable weather for travelling due to natural disaster. In case the 

insured person is not allowed to get on the plane resulting from fully booking 

or sickness and injury occurring to the Insured person. 

Coverages 

This insuring agreement provides the coverage in the case that the flight of AirAsia and/ or AirAsia X 

delay for a minimum of at 6 hours counting from the time specified in the travel plan caused by: 

1. Unexpected event that is uncontrolled by the Insured person. 

2. Strike or other operations committed by the employee of the commercial airline causes the trip 

cannot be started as scheduling. 

The company shall pay compensation in the amount of the sum insured as specified in the schedule 

for the delay with respect to every six full consecutive hours. 

This also includes flight cancellation of the insured person changed or cancelled by AirAsia and/ or 

AirAsia X which causes the return flight of the insured person delayed. The company will extend the period of 

insurance for 3 days to provide the coverage until the return flight of the insured person will be ended but not 

exceed the days specified in the insurance policy. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Flight Delay Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover flight delay resulting from the following 

causes: 

1.  The insured person does not present himself/herself to AirAsia and/  or AirAsia X within the 

scheduled time. 

2. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

before or at the time of making insurance contract. 

3.  The delay resulting from the cancelled service of the commercial airline due to the order or 

recommendation of government any countries. 

4. Flight cancellation or changes due to the same reason with On-time Guarantee coverage. 
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Insuring Agreement 

On-Time Guarantee Benefits 

Coverages 

This insuring agreement provides the coverage in the case that the flight of AirAsia and/ or AirAsia X 

delay for a minimum of at 2 hours counting from the time specified in the travel plan which is informed to the 

insured person due to the engine failure of the aircraft, defect of aviation equipment, mistake of AirAsia and/ or 

AirAsia X.  The company shall pay the compensation not exceed 1 time as the amount of sum insured 

specified in the schedule. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for On-Time Guarantee Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover on - time guarantee benefit resulting 

from the following causes: 

1. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

while the insured person is booking the seat with AirAsia and/or AirAsia X. 

2.  The delay resulting from the cancelled service of the commercial airline due to the order or 

recommendation of government any countries. 

3.In case the insured person cannot travel or be inadvisable to continue the traveling from sickness 

certified by legally licensed physician. 

4. The delay resulting from the events uncontrolled by AirAsia and/or AirAsia X due to unfavorable 

weather Closing of the airport and the strike of employee or other operation committed by the employee of 

the commercial airline affects to the travelling and any natural disaster. 
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Insuring Agreement 

Personal Legal Liability Benefits 

Additional Definition 

Third Party means any persons who are not the relatives stay with the insured person, employee and 

business partner of the insured person. 

Coverages 

The insurance policy covers legal liability to third party of the Insured person which accidentally 

occurs during the insurance period specified in the schedule. The company on behalf of the insured person 

shall compensate the actual amount the insured person has to be legally responsible for which deducts the 

deductible ( if any) but not exceeding the sum insured stated in the schedule for the result of the damage as 

following: 

1. The death of injury resulting from accident of the third party. 

2. Loss or damage to the third party’s property resulting from accident.  
 

Specific Conditions (Only comply with the Insuring Agreement for Personal Legal Liability Benefits) 

The insured person shall not take any action representing agreement to indemnify or be liable for the 

Third Party or any other injured person, or which constitutes filing of a lawsuit or defense of the case without 

written consent from the Company 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Personal Legal Liability Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover Personal Legal Liability arising from or 

as a result of the following causes: 

1.  The deductible that the insured person has to be responsible for as specified in the policy 

schedule (If any) 

2. Loss or Damage of the property owned by, or legally in possession or under control of the insured 

person. 

3. Loss or Damage relating to any liability assumed under contract. 

4. Loss or Damage relating to the willful or spiteful act, act of gross negligence, or illegal act of the 

insured person. 

5. Expenses for criminal proceedings. 

6. Exemplary or multiple damages. 

7. Loss or Damage of rented equipment or the equipment for rent. 
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Insuring Agreement 

Loss or Damage to Travel Documents Benefits 
 

Additional Definitions 

Travel Documents means passport, green card, visa, driving license, travel ticket or trip ticket, 

transportation ticket. 

Travel Card means a travel card the insured person uses for paying travel fare to service providers 

of land, water, or air transportation which operate with a legal transportation 

license. 

Theft  means taking of the property of another person or joint owner in bad faith. 

Burglary means theft presenting signs of breaking-in by any person who enters or exists the 

location at which the insured person property is kept by using aggressive force 

and causing a clear trail of damage to the said location by use of tools, 

explosives, electricity, or chemicals, or arising from Robbery or Gang Robbery, 

including Loss or Damage arising from an attempt thereof. 

Robbery means Robbery by committing an act of violence or threatening to do any act of 

violence immediately in order to facilitate the theft or taking away of property; 

obtaining delivery of the property; taking hold of the property or concealing the 

commission of such offense; or avoiding arrest. 

Gang Robbery means Robbery committed by three persons or more. 
 

Coverages 

This insuring agreement shall cover the loss or damage to travel document that causes the insured 

person cannot use the document in the insuring period from any events following: 

1. The burglary with forcible entry at the residence of the insured person that is locked. 

2. Robbery, Gang Robbery or any ways of violent means. 

3. Natural disaster such as typhoon and earthquake. 

The company shall compensate for loss or damage to travel document that the insured person 

cannot claim from the person in charge or other insurance for: 

1) The expense for new document. 
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2) The additional expense of travelling and accommodation for the necessity to postpone the return 

trip because the insured person has not received the certified document from the consul within the date of 

return flight as specified in the schedule  

The company shall pay the compensation as the actual amount but not exceed sum insured 

specified in the schedule. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss or damage to travel document Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover expenses or loss to travel documents 

arising from or as a result of the following causes: 

1. The loss or damage to the travel document after the insured person’s trip is ended as specified in 

the policy schedule. 

2. The loss or damage to the travel document, while leaving in the public places without anyone who 

take appropriate care or leaving on any vehicle or loss or damage resulting from the negligence of the 

insured person to take appropriate care and precaution for the safety of the property. 

3.  Loss or Damage caused by wear and tear, deterioration, biting by insects or rodents, hidden 

defects, or damage incurred from any operation to repair, clean, modify or fix any property. 

4.  Seizure or destruction of property under the regulations of customs or airport officer or police 

officer of that country. 

5. Loss or Damage without notifying and reporting that loss to the authorized police officer at the 

local of the incident and/or no police report. 

6. Loss or Damage occurs while the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting  

a brawl. 

7.  Loss or damage occurs while the insured person is committing a felony or while the insured 

person is being arrested or escaping arrest. 

8. Loss or damage of unknown causes.  
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Insuring Agreement 

Loss of Personal Money Benefits 

Additional Definitions 

Theft  means taking of the property of another person or joint owner in bad faith. 

Burglary means theft presenting signs of breaking-in by any person who enters or exists the 

location at which the insured person property is kept by using aggressive force 

and causing a clear trail of damage to the said location by use of tools, 

explosives, electricity, or chemicals, or arising from Robbery or Gang Robbery, 

including Loss or Damage arising from an attempt thereof. 

Robbery means Robbery by committing an act of violence or threatening to do any act of violence 

immediately in order to facilitate the theft or taking away of property; obtaining 

delivery of the property; taking hold of the property or concealing the commission 

of such offense; or avoiding arrest. 

Gang Robbery means Robbery committed by three persons or more. 

 

Coverages 

This insurance cover the loss of cash, banknote, travel cheque, and money order in the period of 

insurance from following events: 

1. The theft with forcible entry at the hotel safe deposit box where the insured person is registered as 

a guest of the hotel. 

2. Theft, Robbery, Gang-Robbery or way of violent means. 

The company shall compensate the insured person for the damage actually incurred not exceed the 

sum insured as specified in the schedule deducted by deductible ( if any)  during the period of insurance 

under the conditions: 

1. The properties are under the care of the insured person all the time. 

2. The property will not be left without care by insured person. 

3.  The insured person must report the loss to the police at place the loss incurred and a written 

record of such authority must be attached to the claim. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Loss of Personal Money Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover Loss of personal money resulting from 

the causes as followings: 
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

1. The deductible the insured person shall be responsible for as specified in the schedule (If any). 

2. All Credit card, debit card, or ATM card, travel ticket, stock certificate and bill of exchange. 

3. In case the loss resulting from the insured person forgets and negligently takes reasonable care 

and precaution for the safety of such property and currency exchange or devaluations. 

4.  In case of the loss of travelling cheque without immediately reporting the loss to the bank or 

agency who issued the travelling cheque after the loss incurred. 

5. In case the loss cannot be proved. 

6.  The loss occurred while the insured person is 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. 

7. While the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

8. While the insured person is committing a felony or while the insured person is being arrested or 

escaping arrest. 

9. The loss of cash, banknote, travelling cheque, money order in the insured person’s baggage. 

10.  The loss caused by the family of the insured person and /or the person travelling with the 

insured person. 

11. In case the loss is not be reported to the police officer with authority to supervise the place of 

the Loss and/or no written record of such authorized police officer at the place of loss. 
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Insuring Agreement 

Baggage Delay Benefits 

Coverages 

This insurance provides coverage in case the insured person’s baggage which the officer of the 

commercial airline takes while check-in is delayed or misdirected to another location temporarily by the airline. 

the company shall pay compensation in the amount of the sum insured as specified in the schedule 

for the delay with respect to every six full consecutive hours from the time the insured person arrives the 

destination as the scheduled time until the insured person receives the baggage with the maximum amount 

specified in the schedule. 

An insured person may not claim indemnity under the benefit under the insuring agreement on 

baggage delay and the benefit under the insuring agreement on Loss or Damage of baggage or Personal 

Effects (if any) simultaneously for the same incident. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Baggage Delay Benefits) 

This insurance under the insuring agreement does not cover the baggage delay from the following 

causes: 

1. The insured person does not report to the airline about the delay of baggage immediately. 

2.  Baggage seized or detained or controlled by customs, immigration and/or airlines authorized 

representative or government or policy officer in such country. 

3. In case the insured person cannot provide the written document or letter to certify from the airline 

or the carrier at the date and time the insured person receives the delayed baggage. 

4. The insured person does not check in the baggage within the period specified by the airline. 
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Insuring Agreement 

Missed Connection Flight Benefits 

Additional Definitions 

The Previous Flight means the flight of AirAsia and / or AirAsia X that the insured person travels from the 

departure country specified in the schedule or the insurance certificate. 

Connection Flight means flight as scheduled of the commercial airlines that the insured person has 

booked for traveling to the destination after travelling to the transferred point 

of the departure flight of AirAsia and/or AirAsia X. 
 

Coverages 

This insurance provides the coverage in case the insured person missed the connection flight at the 

transfer point due to the delay of The Previous Flight of AirAsia and/  or AirAsia X and no flight of other 

commercial airline is provided to substitute for travelling every 6 hours from the time that the flight of the 

commercial airline arrives the transfer point. 

The Company shall pay compensation for missed connection flight in the amount of the sum insured 

as specified in the schedule for missed connection flight every 6 full consecutive hours or as scheduled time 

(if any) but not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. 

The Company shall compensate the insured person in case the delay of The Previous Flight of 

AirAsia and/ or AirAsia X resulting from the following causes: 

1. Unfavorable weather at the transfer point of the aircraft or the terminal of The Previous flight. 

2. In case the accident of The Previous flight. 

3. The failure of operational system of the aviation equipment and/or the engine of The Previous flight. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Missed Connection Flight Benefits) 

The insurance under the insuring agreement shall not cover the missed connection flight resulting 

from the following cases: 

1.  The delay from the mistake of flight time checking before traveling of the insured person and 

causes the insured person absents to check–in with AirAsia and/or AirAsia X within the scheduled time. 

2. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

before or at the time the insured person applies for the travel insurance. 

3. The delay resulting from the cancelled service of AirAsia and/or AirAsia X due to the order or 

recommendation of government country or immigration checkpoint.  
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

4. In case the insured person cannot travel or be inadvisable to continue the traveling from sickness 

certified by legally licensed physician. 

5. The insured person is willing to cancel the travelling schedule. 

6. The duration as flight time between The Previous Flight and The Connection Flight of AirAsia and 

/or AirAsia X will be less than 3 hours. 

7.  In case the connection flight does not transfer at the same airport as The Previous Flight of 

AirAsia and/ or AirAsia X. 

8. The delay resulting from natural disaster includes typhoon, earthquake, volcano, eruption and the 

consecutive result from such natural disaster. 
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Insuring Agreement 

Common Carrier Delay Benefits 

Additional Definition 

Common Carrier means the carrier who has the license to provide public transportation with duly 

scheduled time for service e.g. limousine airport, bus, coach, taxi, ferry, 

hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram, underground train 
 

Coverages 

This insuring agreement provides the coverage in the case the departure of the vehicle that the 

insured person specified when the departure is postponed at least 6 hours counting from the scheduled time 

which is informed to the insured person resulting from unfavorable weather, poor condition of equipment or 

strike or robbery or the labor protest of the employees of the common carrier causes the insured person 

cannot travel.  

The company shall compensate the insured person the amount specified in schedule for the delay of 

common carrier every 6 hours but not exceed the maximum sum insured specified in the schedule. 

The delay counting from the scheduled time that is planned by the service provider until the service 

provider can provide another public vehicle to substitute. 

The insured person must receive the written confirmation letter from service provider states the 

delayed period and the reason of the delay as the evidence to make a claim. 
 

Specific Exclusions (Only comply with the Insuring Agreement for Common Carrier Delay Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover the delay of common carrier resulting 

from the following results: 

1.  The delay from the mistake of flight time checking before traveling of the insured person and 

causes the insured person absents to check–in with AirAsia and/or AirAsia X within the scheduled time. 

2. The insured person cannot provide the written confirmation letter for the service provider to state 

the delayed period and the reason of the delay. 

3. The delay resulting from strike, labor protest of the employees of the commercial airline occurred 

before or continue during the scheduled travelling time of the insured person. 

4. The arrival of the insured person at the airport is delayed. (except such the delay resulting from 

strike, labor protest of the commercial airline employees) 

5. The delay from flight cancellation or changing the flight time unless such delay resulting from the 

natural disaster or the failure of aviation equipment) 
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Section 5 Attachments 

       If the statement in the attachments are contrary to those in the policy, the statement in the attachment 

shall prevail. 

        Other conditions and exclusion under this insurance shall remain effective. 
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Endorsement extended coverage for infant 

(To apply for the endorsement of International Travel Group Insurance  

for AirAsia Airline’s and/or AirAsia X Airline’s Guests (Online)) 

Company Code: 

The endorsement no. is a part of policy no.                                      Documentation Date 

Policyholder Name 

Name-Last name of Insured person 

Infant 

Name – Last name 

Relationship with the 

Insured person 

Beneficiary 

Name-Last name 

Relationship with the 

Infant 

    

    

Insurance period: Start on                    Time:                    End Date:                Time: 

 

It is hereby agreed that if anything specified in this endorsement is contrary to the policy wording, the  

clause in this endorsement shall prevail and all other term and conditions this policy remain unaltered. 
 

Additional definition 

“Infant” means the person age between 7 days to 2 years and the infant is in the care of the Insured person. 
 

Coverage  

As agreed in the insurance period stated in this endorsement, this insurance policy has extended to 

cover the infant of the insured person with the insuring agreement, exclusion and other conditions same as the 

insured person without additional premium charged unless specified otherwise in this endorsement. The 

company agrees to cover the insuring agreement as the sum insured stated in the schedule deducted the 

deductible (If any). 
 

Insuring Agreement Sum Insured (Baht) Deductible 

According to the remark of 

Coverage Summary of Travel 

Insurance Plans purchased 

According to the remark of 

Coverage Summary of Travel 

Insurance Plans purchased 

According to the remark of 

Coverage Summary of Travel 

Insurance Plans purchased 
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Automatic Terminations  

The coverage for each infant will be terminated automatically whenever the following events occurs:  

whichever event will occur first 

1.  When the infant is not being in the condition as the additional definition specified in the policy 

schedule on the anniversary rating date. 

2. When the infant dies. 

3. When the coverage of the insured person is ended. 
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*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Endorsement of Automatic Extended Term  

(To apply for the endorsement of International Travel Group Insurance 

for AirAsia Airline’s and/or AirAsia X Airline’s Guests (Online)) 

Company code:              

The endorsement no. is a part of policy no.                                      Documentation Date 

Policyholder Name 

Name-Last name of Insured person 

Insurance period: Start on                    Time:                    End date:                Time: 
 

It is hereby agreed that if anything specified in this endorsement is contrary to the policy wording, the  

clause in this endorsement shall prevail and all other term and conditions this policy remain unaltered. 
 

Additional Definition 

“ Unpredictable Event”  means weather-permitting to operate the flight due to the natural disaster, 

defect of aviation equipment in case of the engine failure, changing the size of aircraft, loss of travelling 

documents.  In case that the insured person is not allowed to get on the aircraft due to fully booking or 

resulting from sickness or injury occurring to the insured person. 
 

Automatic Extended Term 

It is hereby agreed in the insuring period of this endorsement that the insuring agreement shall 

extend the term to cover the return trip of the insured person which is delay due to the unexpected event 

uncontrolled by the insured person. The company shall extend the term as necessary to cover until the round 

trip is ended without additional premium or any expense, but not exceeding the days specified in the 

endorsement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


