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 โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัที่ผู เ้อาประกนัภยัตอ้งชําระภายใตข้อ้บงัคบั  เงื่อนไขทัว่ไปและขอ้กาํหนด 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยั
ดงัต่อไปน้ี 
หมวดที ่1 คาํจํากดัความ 
 ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกันทั้ งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้กําหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้ ขอ้กาํหนด เอกสารแนบทา้ย ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั และ
เอกสารสรุปสาระสําคัญ เง่ือนไขทั่วไป ความคุ้มครองและข้อยกเวน้ตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยัเดียวกนั 

บริษัท หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทาํใหเ้กิดผล

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดย

เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผดิปกติ การป่วยไขห้รือการติดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 
ความสูญเสีย  หรือความ
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภยัโดยอุบติัเหตุและทาํให้ผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจ็บ 
หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั 

ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อเหตุการณ์
แต่ละคร้ัง 

แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตไดข้ึ้นทะเบียนอยา่ง
ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
ในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทาง การแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  
แต่ไม่รวมถึงแพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือคู่สมรสตามกฎหมาย หรือ
บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั  

พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม   
ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและคาํแนะนําจาก
แพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยนั้นๆ   

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกหรือในหอ้ง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึง
ไม่มีความจาํเป็นตามขอ้วินิจฉัยและขอ้บ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
ในการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ี มีจาํนวนบุคลากรทางการแพทย์
ท่ีเพียงพอ ตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ห้องสาํหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ดาํเนินการโดย
แพทยท์าํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนได ้

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ท่ีเป็นสากลและ
นาํมาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ
สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจบ็ป่วย การตรวจพบผลการ
ชนัสูตร  หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

ความจําเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี    
(1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ
ผูรั้บบริการ  
(2)  ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ปัจจุบนั 
(3)  ต้องมิใช่ เพื่ อความสะดวกของผู ้รับบริการหรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4)  ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู ้ป่วยท่ี
เหมาะสม ตามความจาํเป็นของภาวการณ์บาดเจบ็ ของผูรั้บบริการนั้นๆ 
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ค่าใช้จ่ายทีจํ่าเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับการ
ให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บ
กบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซ่ึง
ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภัย 
(Pre-existing conditions) 

หมายถึง ภาวะทางการแพทยท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้รียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหวา่ง
การเดินทางคร้ังก่อน หรือภาวะทางการแพทยท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัขอรับการ
บาํบดัรักษา หรือวินิจฉัยโรค ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเดินทาง
ของผูเ้อาประกนัภยั โดยให้ถือว่าภาวะดงักล่าวเป็นสภาพทางการแพทยท่ี์
เป็นอยูก่่อนสาํหรับการเดินทางคร้ังต่อไป 

เอดส์ (AIDS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจาก
การติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวย
โอกาส เน้ืองอก ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรคหรือการ
เจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV 
(Human Immuno Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสใหร้วมถึง
แต่ไม่จํากัด เฉพาะเช้ือ ท่ีทําให้ เกิดโรคปอดบวม  หรือปอดอัก เสบ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีทาํให้เกิดโรคลาํไส้อักเสบหรือ
เร้ือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ี
แพร่กระจายอยู่ทั่วไป  (Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง 
(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเน้ืองอก  Kaposi’s 
Sarcoma เน้ืองอกเซล นํ้ าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central 
Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัใน
ปั จ จุบัน น้ี ว่ า เป็ นอาการของภู มิ คุ ้มกันบกพ ร่อง (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้คนท่ีเป็นเสียชีวิต อย่าง
กระทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กันบกพร่อง (AIDS) ให้
รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีทาํให้เยื่อ
สมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบัแต่วนั
ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 
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การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซ่ึงใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทนหรือท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทาํเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเพื่อต้องการส่งผลให้
รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่น
ภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

บริษัททีไ่ด้รับมอบอาํนาจ 
 

หมายถึง 
 

บริษัทหรือนิติบุคคล หรือตัวแทนของบริษัทท่ีให้ความช่วยเหลือใดๆ   
ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งข้ึนในเวลาใดๆ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผูเ้อา
ประกันภัย ซ่ึงกําหนดไวใ้นข้อตกลงคุ้มครองท่ีบริษัทออกให้ก่อนการ
เดินทาง 

ยานขนส่งทัว่ไป 
 

หมายถึง 
 

1.) เคร่ืองบิน และ/ หรืออากาศยานท่ีมีปีกท่ีติดตั้งถาวรซ่ึงให้บริการและ
ประกอบการโดยสายการบินพาณิชยท่ี์จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร
อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการเก็บค่าโดยสารและเดินทางตาม
ตารางเวลา  
2.) เฮลิคอปเตอร์ท่ีให้บริการและประกอบการโดยสายการบินท่ีจดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผูโ้ดยสารอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงมีการเก็บค่าโดยสาร
และเดินทางตามตารางเวลาระหว่างท่าอากาศยานพาณิชยซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับ
ทัว่ไป หรือสนามบินพาณิชยส์าํหรับเฮลิคอปเตอร์ท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมาย      

ยานพาหนะสาธารณะ 
 

หมายถึง 
 

รูปแบบการขนส่งท่ีใหบ้ริการเป็นประจาํตามตารางเวลาและดาํเนินการโดย
บริษัทขนส่งท่ีมีใบอนุญาตตามกฎหมายโดยมุ่งหมายให้สาธารณชนใน
ทอ้งถ่ินใช้เป็นเคร่ืองมือในการเดินทางท่ีประเทศนั้นๆ ยอมรับ เช่น ยาน
ขนส่งทัว่ไป รถโดยสารประจาํทาง เรือโดยสารประจาํทางนํ้ า (แม่นํ้ า ลาํ
คลอง ทะเล มหาสมุทร) เรือเฟอร์ร่ี เรือขา้มฟาก ยานเหนือนํ้ า (hovercraft) 
เรือไฮโดรฟอยล ์รถไฟ รถราง รถไฟลอยฟ้า และรถไฟฟ้าใตดิ้น ยกเวน้กรณี
การใชย้านพาหนะสาธารณะดงักล่าวเพื่อการบรรทุกผูโ้ดยสารแบบให้เช่า
เหมาลาํ (Chartered) หรือจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของการทศันาจร ถึงแมว้่าจะ
เป็นการใหบ้ริการท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํตามตารางเวลากต็าม 

อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้สาธารณชนทัว่ไปสามารถ
เขา้ไปใชบ้ริการตามท่ีกาํหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียก
เกบ็ค่าตอบแทนหรือไม่กต็าม  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 5 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

สถานทีส่าธารณะ หมายถึง 
 
 

สถานท่ีใดท่ีสาธารณชนเขา้ถึงได ้เช่น (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) ท่าอากาศยาน 
ร้านคา้ ร้านอาหาร ห้องโถงของโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนาม
กอลฟ์สถานท่ีฝึกตีกอลฟ์ อาคารสาธารณะ และสถานท่ีต่างๆ ท่ีคลา้ยกนั 

ภูมิลาํเนา หมายถึง ประเทศใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้บริษทัราบว่าผูเ้อาประกนัภยัมีสัญชาติ
นั้นๆ 

 

หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อกาํหนด 
2.1 สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยัและ    
ขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกันภัยลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
ประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรุปสาระสําคญั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และ
ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะได้
จูงใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 
 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้ งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย        
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
 ระยะการเดินทางแต่ละคร้ังของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะการเร่ิมตน้
และส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัซ่ึงระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 2.3.1 ในกรณทีีเ่ป็นความคุ้มครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip)  

  ระยะเวลาท่ีได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ให้เร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชัว่โมงและดาํเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย
หรือภายใน 2 ชัว่โมงนบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใด
จะเกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี) 

 
  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 6 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

 2.3.2  ในกรณทีีเ่ป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip)  
 ในกรณีท่ีความคุม้ครองแบบรายปีเพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ัง โดยให้มีระยะเวลาเอาประกนัภยัในแต่ละ
คร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 180 วนั 
 หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและจาํเป็นตอ้ง
รับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยั
ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือผูเ้อาประกนัภยัมีเหตุจาํเป็นตอ้งขยายความคุม้ครองถึงช่วง
ระยะเวลาเอาประกนัภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีล่าชา้ออกไป เน่ืองจากมีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้ 
อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดบ้งัเอิญเกิดข้ึน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายระยะเวลาการเอา
ประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหค้วามคุม้ครองครอบคลุมจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลง 
 

2.4 การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุ
จาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

2.5 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
2.5.1 การเรียกร้องผลประโยชน์เน่ืองจากการเสียชีวิต 
ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 

โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 
2) ใบมรณบตัร 
3) สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4) สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ  
5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
7) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  
2.5.2 การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า

สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 
2) ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
3) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 7 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

5) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
 2.5.3 การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ 
หรือผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  

 ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 
2) ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการสาํคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

 ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่ง
สาํเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

2.5.4 การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 
2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4) สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
6) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
2.5.5 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 
2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
5) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 8 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

2.5.6 การเรียกร้องผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยเพื่อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลบัภูมิลาํเนา 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ  

ผูเ้อาประกนัภยั 
1) ติดต่อและรีบแจง้บริษทัหรือ บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ 
2) ในกรณีผูเ้อาประกันภัยบาดเจ็บในถ่ินทุรกันดาร ผูเ้อาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถ่ินเพื่อทําการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น (First Aid) หลังจากนั้ นทาง บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีในการ
เคล่ือนยา้ยและประสานงานกบัแพทยส์าํหรับการรักษาในขั้นต่อไป 

2.5.7 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนา  
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 
1) ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือ บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน ทราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพกลบัภูมิลาํเนา 
2) ให้ผูรั้บประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมเอกสารท่ีจาํเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตใหค้รบถว้นส่งบริษทัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเสียชีวิต 
 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงใหเ้ห็นว่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะ
กระทาํไดแ้ลว้ 
2.6 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็นกบัการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 
2.7 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทน
อยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทั้งน้ีจะ
ไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 9 จาก 27 
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หากการรักษาพยาบาลได้เกิดข้ึนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในวันท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
2.8 การชําระเบีย้ประกนัภัยและการคืนเบีย้ประกนัภัย 
 2.8.1  เบ้ียประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัทีโดยผูเ้อาประกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมมีผลบงัคบัตาม
วนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 2.8.2 ผูเ้อาประกนัภยั หรือบริษทัต่างสามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ดงัน้ี  
  1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืน
เบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบ้ียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั
แลว้ออกตามส่วน 
  2) ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ 
และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

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

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้ง
ฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้
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2.9 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท  ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาํการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 

2.10 เง่ือนไขบังคบัก่อน 
 บริษ ทัจะไม ่ร ับผ ิดชดใชค้ ่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม ์ประกนัภ ยั นี้  เว น้ แต ่ผู เ้อ าประกนัภ ยั               
ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณีได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกันภยัและ
เง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ือง
จากสาเหตุหรือทีเ่กดิขึน้ในเวลาดังต่อไปนี ้
 3.1  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
 3.2  สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้
มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ
ความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ
หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 
 3.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ
ปราบปราม 
 3.4  การก่อการร้าย 
 3.5  การกระทําโดยเจตนาท่ีผิดกฎหมายของผู้ เอาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทําลายโดย
ศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของผู้เอาประกันภัยที่จะ
ดําเนินการป้องกนัตามสมควรเพ่ือหลกีเลีย่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย หลงัจากได้รับ
การเตือนหรือแจ้งโดยส่ือมวลชนทัว่ไปเกีย่วกบัเจตนาการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง 
 3.6  การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจาก
การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงดําเนินติดต่อไปด้วย
ตัวเอง 
 3.7  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 3.8  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยัง หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก, อหิร่าน, อรัิก, อฟักานิสถาน, ไลบีเรีย, ซีเรีย, ซูดาน และควิบา 
 3.9  ขณะทีเ่กดิขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะนํา้มัน อุโมงค์หรือเหมืองใต้ดิน 
 3.10 เม่ือผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคําแนะนําของแพทย์  
ผู้ได้รับอนุญาตให้รักษาโรค 
 3.11 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีสภาพผดิปกติทางจิตใจ วกิลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท 
 3.12 ผู้เอาประกนัภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพ่ือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 12 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครอง เฉพาะ
ขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 13 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

คาํจํากดัความเพิม่เติม 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึงการ

สูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมี
ขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ  ในอาชีพประจาํ 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกําหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของ
กรมธรรมป์ระกนัภยั การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ  
ผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุและทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะ
ผูป่้วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

1 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้น ไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ี
เกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7  60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8  60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9  60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสาํหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนั

ไม่เกินจาํนวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงั



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 14 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ไม่เตม็จาํนวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยสําหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. การกระทําของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบัติเหตุ 

3. การแท้งบุตร 
4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย    

โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะกาํลงัขึน้หรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน    
5. ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขึน้หรือกาํลงัลง  หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิ่ได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 
6. ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
7. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
8. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมทีมี่ความผดิสถานหนัก หรือขณะทีถู่กจับกมุ หรือหลบหนีการจับกมุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 15 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ 

 

คาํจํากดัความเพิม่เติม 
แพทย์แผน
ไทยโบราณ 

หมายถึง แพทยไ์ทยแผนโบราณท่ีได้รับใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรคโดย
สมุนไพรไทย ซ่ึงแพทยไ์ทยแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั หุ้นส่วน
ธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทางใดกบั
ผูเ้อาประกนัภยั 

แพทย์แผน
จีนโบราณ 

หมายถึง แพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร โดยการ
ฝังเข็ม และการจดักระดูก แพทยจี์นแผนโบราณดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นผูเ้อาประกนัภยั 
หุ้นส่วนธุรกิจ นายจา้ง ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในทางใดกบัผูเ้อาประกนัภยั 

 

ความคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์

ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ หรือการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัและไม่สามารถ
คาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัและขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บ
การรักษาพยาบาลไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นและสมควร
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
จริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัคืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหกัดว้ย
ความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี) 

ในกรณีการบาดเจ็บเน่ืองจากประสบอุบติัเหตุในต่างประเทศ และจาํเป็นตอ้งรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยโบราณ
หรือแพทยแ์ผนจีนโบราณ ยกเวน้การแตกหรือหักของกระดูก บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไป
จริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อคนต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  

ค่าใชจ่้ายท่ีคุม้ครอง มีดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้ายในการแยก

จดัเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ และพยาธิวิทยาค่า
ตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉยัโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล ค่าใชจ่้ายในการใชห้รือใหบ้ริการ 
อุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทยน์อกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตดั 
และอุปกรณ์ในหอ้งผา่ตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหว่างท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 16 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาํหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่ 14 วนั 
5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนัก หรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช

กรรมจดัใหส้าํหรับผูป่้วยและค่าการพยาบาลประจาํวนั 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอ่ืนใด บริษทั

จะชดใชค่้ารักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนท่ีเกินกวา่จาํนวนท่ีเบิกคืนได ้

การรักษานอกประเทศไทย  
 การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี  บริษัทจะจ่าย 
ค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

ข้อจํากดั  
 1. ค่าหอ้งสาํหรับผูป่้วยใน จาํกดัไม่เกิน วนัละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ขอ้จาํกดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษาใน
หอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศเท่าน้ัน) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผดิส่วนแรกทีผู้่เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 
2. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตั้งแต่กาํเนิด 
4. การรักษาตัวเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การนวดเพ่ือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ         

ค่าตรวจรักษาใดทีมิ่ได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
6. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การตดิเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํา้ ซ่ึงเกดิจากบาดแผลทีไ่ด้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 
7. การรักษาโรคหรือภาวะหที่เกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง

พนัธุกรรม 
8. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
9. การรักษาใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 
10. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 

ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic) 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 17 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

11. อุปกรณ์คํา้ยัน กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการ
พูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

12. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการ
บูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
การรักษาอนัจําเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

13. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอนัเกดิขึน้เพ่ือหวงัผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
14. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพ่ือแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จําเป็นต้องกระทํา
อนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวยัวะดังกล่าวสามารถกลบัมาทาํงานได้อย่างเดิม 

15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกดิจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกนัภัยเองหรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
ผู้เอาประกนัภัย 

16. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง การถูกสัตว์ทําร้าย 
และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

17. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
18. การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกาํลังขึน้หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน 

19. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกมุ 
21. การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ของผู้เอาประกนัภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จด
ทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

23. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
24. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน

หลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลัง
เส่ือม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 18 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทย 

 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อเป็นค่าบาํบดัรักษาหรือการติดตาม

อาการในประเทศไทย สาํหรับการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บขณะท่ีอยูใ่นต่างประเทศหรือเกิดเหตุ
ขณะท่ีกาํลงัเดินทางกลบัมาประเทศไทยและยงัอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจาํกัดระยะเวลาขอรับการ
รักษาพยาบาลดงัน้ี 

1. กรณีผูเ้อาประกันภัยไม่เคยเขา้รับการรักษาพยาบาลสําหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยดังกล่าวใน
ต่างประเทศมาก่อน ผูเ้อาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากท่ี
ระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุด  

2. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยูใ่นต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัมีกาํหนดเวลาตอ้ง
ขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไม่เกิน 48 ชัว่โมง หลงัจากท่ีระยะเวลาเอาประกนัภยัส้ินสุดในการท่ีจะรับการ
รักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย  

ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายค่าชดเชยสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นและสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็น
ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หกัดว้ยความรับผดิส่วนแรก(ถา้มี) 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึง หรือทั้งหมดจากบุคคลใดหรือแหล่งอ่ืนใด บริษทั
จะชดใชค่้ารักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนท่ีเกินกว่าจาํนวนท่ีเบิกคืนได ้แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไว้
ในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หักดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) โดยบริษทัจะชดใชเ้ฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย (ถา้มี) 

ข้อจํากดั  
 1. ค่าหอ้งสาํหรับผูป่้วยใน จาํกดัไม่เกิน วนัละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ขอ้จาํกดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษา
ในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทยอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผดิส่วนแรกทีผู้่เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั (ถ้ามี) 
2. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาตั้งแต่กาํเนิด 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 19 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

4. การรักษาตัวเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การนวดเพ่ือสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟ้ืนการตรวจสุขภาพ          
ค่าตรวจรักษาใดทีมิ่ได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
6. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 
7. การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง

พนัธุกรรม 
8. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
9. การรักษาใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 
10. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 

ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic) 
11. อุปกรณ์คํา้ยัน กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการ

พูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 
12. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการ

บูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
การรักษาอนัจําเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

13. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอนัเกดิขึน้เพ่ือหวงัผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
14. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพ่ือแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จําเป็นต้องกระทํา
อนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวยัวะดังกล่าวสามารถกลบัมาทาํงานได้อย่างเดิม 

15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกดิจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกนัภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
ผู้เอาประกนัภัย 

16. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทําร้าย 
และวคัซีนป้องกนับาดทะยกัภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 

17. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
18. การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะที่ผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกาํลังขึน้หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน 

19. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกมุ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 20 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

21. การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ของผู้เอาประกนัภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จด
ทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

23. การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
24. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน

หลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลัง
เส่ือม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 21 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนา 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองผลประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการ
เดินทางและจาํเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัความจาํเป็นตามความเห็นหรือคาํแนะนาํของ
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจเพื่อใหก้ารรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสม 
หรือเพื่อนาํผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา บริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนยา้ยดงักล่าวโดยตรงให้แก่ 
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ 

วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินน้ี บริษทัท่ีได้รับมอบอาํนาจหรือตวัแทนผูมี้อาํนาจของ 
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะตดัสินใจและกาํหนดเก่ียวกบัวิธีการรูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและจุดหมายปลายทางซ่ึง
อาจรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธีการขนส่งอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม 
และอยูบ่นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจาํเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายท่ีกาํหนดน้ีเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการบริการซ่ึงกาํหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดยบริษทั
ท่ีไดรั้บมอบอาํนาจสาํหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนตามความ
จาํเป็นซ่ึงเป็นผลจากการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศภูมิลาํเนาของผูเ้อา
ประกนัภยัตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ
เคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนาเท่าน้ัน) 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริการใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติัและจดัการโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหรือผูแ้ทนผูมี้
อาํนาจของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ี เวน้แต่ว่าผูเ้อาประกนัภยั 
หรือผูร่้วมเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจและมีเหตุผลอนัสมควร สําหรับ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหวา่งการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ย
กลบัประเทศภูมิลาํเนา ในกรณีน้ีบริษทัสงวนสิทธิการชดใชเ้งินท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดส้าํรองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วน
ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนสําหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น เป็นไปตามค่าใชจ่้ายเช่นเดียวกนัในสภาวการณ์เช่นนั้นท่ี
บริษัทท่ีได้รับมอบอาํนาจกาํหนด และมีจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ
เคล่ือนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนาเท่าน้ัน) 
  การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 22 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 

2. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 23 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมิลาํเนา 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยัท่ี
เกิดข้ึนในระยะเวลาการเดินทาง และทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือ      
การเจ็บป่วยนั้ น บริษัทท่ีได้รับมอบอาํนาจหรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของ บริษัทท่ีได้รับมอบอาํนาจจะดาํเนินการจัด
เตรียมการนาํศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศภูมิลาํเนา โดยบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนสาํหรับการส่ง
ศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมิลาํเนาโดยตรง ให้แก่ บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกิน
จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดมี้การสํารองจ่ายไปก่อน บริษทัจะชดใชคื้นให้แก่กองมรดกของ    
ผูเ้อาประกันภัย ตามจาํนวนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผูจ้ ัดการศพ 
(สปัเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภูมิลาํเนา
เท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศอัน
เกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทั้งปวงที่บุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ   

ทีร่วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดินทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ือการขนส่งศพของผู้เอาประกนัภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติ และจัดเตรียมการโดยบริษัทที่ได้รับมอบ

อาํนาจ 
3. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 24 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเยีย่มผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาล 

 

คาํจํากดัความเพิม่เติม  
สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ยา่ ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั และบิดา 

มารดา ของคู่สมรส 

บรรลุนิติภาวะ หมายถึง การมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ 
 

ความคุ้มครอง 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในใน

ต่างประเทศเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยติดต่อกนันานเกิน 5 วนั และอาการของผูเ้อาประกนัภยัทาํให้ไม่
สามารถเคล่ือนยา้ยกลบัได ้และไม่มีสมาชิกของครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  

บริษทัจะจ่ายค่าเดินทาง เฉพาะค่าเดินทางโดยเคร่ืองบินชั้นประหยดั ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นหน่ึงหรือค่าเดินทาง
ทางเรือ ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงรวมทั้งจ่ายค่าท่ีพกัและค่าอาหารสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัสูงสุด 2 คน ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงิน
เอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อให้สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัไป
เยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ 

บริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะเป็นผูด้าํเนินการจดัหาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั ตัว๋รถไฟชั้นหน่ึง หรือตัว๋
เรือโดยสารรวมทั้งจ่ายค่าท่ีพกัและค่าอาหารสําหรับสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัจาํนวนสูงสุดไม่เกิน       
2 คน ในการเดินทางไปเยี่ยมไขแ้ละบริษทัท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะชดเชยค่าใชจ่้ายสาํหรับการตอ้งอยูเ่พื่อการเยี่ยมไขน้ี้
จนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์า่สามารถเดินทางกลบัประเทศไทยไดสู้งสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เง่ือนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
เท่าน้ัน) 
1. สภาพทางการแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยัทาํให้ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ตามคาํสั่งจากแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาระบุห้าม

เคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั 
2. ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสมาชิกของครอบครัว ท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้อยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ณ ขณะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
 

 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 25 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

 

คาํจํากดัความเพิม่เติม  
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงไม่ใช่ญาติท่ีพกัอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และหุ้นส่วนของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 
 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัยน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกันภยัเน่ืองจาก

อุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนตามจาํนวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง หักดว้ยดว้ยความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี) แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับผลของความเสียหายดงัต่อไปน้ี 

1.  การเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็โดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เง่ือนไขเพิม่เตมิ  (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการตกลงชดใช ้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการกระทาํอนั

ก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องหรือต่อสูค้ดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม  (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผดิส่วนแรกทีผู้่เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือที่อยู่ในความครอบครอง หรือการ

ควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กีย่วกบัความรับผดิ ซ่ึงถือเอาสิทธิตามสัญญา 
4. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือการกระทําที่ผิด

กฎหมาย 
5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอาญา 
6. ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี ่
7. ค่าเสียหายทีก่าํหนดขึน้เพ่ือลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวคูีณ 
8. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรือให้เช่า 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 26 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

หมวดที ่5 เอกสารแนบท้าย 
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ี ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน 
ส่วนเง่ือนไขสญัญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป) (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 27 จาก 27 
*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาอตัโนมัต ิ
(สาํหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ (สาํหรับบุคคลทัว่ไป))  

(ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) 
 

รหัสบริษัท 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี - เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี  ตามทีร่ะบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย วนัทาํเอกสาร - 
ช่ือ-นามสกลุ ของผูเ้อาประกนัภยั: ตามทีร่ะบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั  :               ตามทีร่ะบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

 

 เป็นท่ีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั
ยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
คาํจํากดัความเพิม่เติม 

“เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภยัธรรมชาติ       
ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบินกรณีเคร่ืองยนตเ์คร่ืองบินขดัขอ้ง การเปล่ียนขนาดของเคร่ืองบิน เอกสารการเดินทาง   
สูญหาย กรณีบุคคลผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ใหข้ึ้นเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเตม็ หรือเน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็
ทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
การขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 

เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว
ขา้งตน้ ไดข้ยายความคุม้ครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งล่าชา้ออกไป เน่ืองจาก
มีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้อนัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดบ้งัเอิญเกิดข้ึน โดยบริษทัจะ
ขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อให้ความคุม้ครองครอบคลุมจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของ      
ผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลงโดยไม่คิดเบ้ียประกนัภยัหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งน้ีไม่เกินจาํนวนวนัท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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International Travel Insurance Policy (Sell through electronic channel (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. 

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. 

Company means Tune Insurance Public Company Limited 

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. 

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

insured person unintended or unexpected. 

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

from other causes. 

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

person. 

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. 

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

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.    

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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.     

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 
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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. 

Pre-existing Conditions means As for an annual policy, this refers to a medical state in which the insured 

person requests a claim during the previous trip, or a medical state in 

which the insured person requests a treatment or a diagnosis within 12 

months before the trip of the insured person. It shall be deemed that 

such state is a pre-existing medical state for the subsequent trip. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

General conveyance         means 1. ) An airplane and/or an aircraft with permanent wings that offers 
services and is operated by a commercial airline legally registered to 
carry passengers whereas a fare is charged and a flight is operated by 
schedule.  
2.) A helicopter that offers services and is operated by an airline legally 
registered to carry passengers whereas a fare is charged and a flight is 
operated by schedule and flies between generally-accepted commercial 
airports or a commercial airport for lawfully registered helicopters. 

Public transport 

conveyance 

means A mode of transport with a regular scheduled service operated by a 
licensed transport company with the aim of being an accepted transport 
tool for local passengers. Examples are general transport conveyance, 
bus, ship (in a river, a canal, a sea and an ocean), ferry, hovercraft, 
hydrofoil, train, tram, elevated train and underground train, except when 
such transport conveyance is used as part of a chartered transport or 
excursion although the service is provided regularly by schedule.  

Public building means any place owned by government or private that is open for or allows   
the general public to enter for use of services in service hours, with or 
without charge. 

Public place means Any places that are publicly accessible, such as (but not limited to) 
airports, shops, restaurants, hotel halls, parks, beaches, golf courses, 
practice facilities, public buildings and similar places. 

Domicile means The country in which the insured informs the company that the insured 
has that nationality. 
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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 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. 

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:  

The period of insurance under this policy shall start 2 hours before the departure of the insured person from 
Thailand and continues until the insured person arrives at his/her address in Thailand or within 2 hours after he/she 
returns to Thailand, or until the termination date of the period of insurance, whatever occurs first (unless otherwise 
stated in this policy). 
      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 180 days. 

In case that the insured person is hospitalized during the effective period of the insurance policy and 
requires continued treatment as an inpatient, the coverage of this policy shall extend until the insured person is 
discharged from the hospital or the medical facility. If the insured person needs to extend the coverage to the 
period of insurance of the return flight that is delayed due to an unforeseeable and uncontrollable event, the period 
of insurance of this policy shall be extended as deemed essential in order for the coverage to be effective until the 
insured's return trip comes to an end. 
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2.4 Notification and Claims 
      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 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 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 Expenses resulting from a Sickness or an Injury while Being Abroad Benefits / 

Medical Expenses resulting from a Sickness or an Injury while in Thailand Benefits 

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. 
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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 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 Mortal Remain to Country of Domicile Benefits 

         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 Third Party Liability Benefits 

       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. 

        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. 



 

International Travel Insurance Policy (Sell through electronic channel (Online)) Page 8/24 
*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

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. 
       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. 
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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 Exclusion 

        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’état, 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 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 Agreement 

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 Benefits resulting from Accident  

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. 

Coverage 

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. 
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. 
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Specific Exclusion ( Only apply to the insuring agreement for Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total 

Permanent Disability Benefits resulting 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 resulting from a Sickness or an Injury while Being Abroad Benefits 

Additional Definitions  
Traditional Thai medicine 
practitioner 

means A legal traditional Thai medicine practitioner licensed to use Thai 
herbs for treatment. Such traditional Thai medicine practitioner must 
not be the insured person, business partner, employer, employee or 
representative of the insured person, or is involved with the insured in 
any way. 

Traditional Chinese medicine 
practitioner 

means A legal traditional Chinese medicine practitioner licensed to use herbs, 
acupuncture and chiropractic for treatment. Such traditional Chinese 
medicine practitioner must not be the insured person, business 
partner, employer, employee or representative of the insured person, 
or is involved with the insured person in any way. 

 
Coverages 

During the effective period under the terms and conditions of the policy coverage benefits, if the insured 
person is injured in an accident or suffers a sudden and unpredictable sickness during the period of insurance and 
while traveling abroad, and this led to a medical treatment, be it an inpatient or outpatient, the Company will pay 
necessary and reasonable compensation caused by such medical treatment as per medical necessity and 
standards. The amount to be paid is the actual amount incurred but not exceeding the sum insured as specified in 
the policy schedule and deducted by deductible (if any). 

In case of injury stemming from an accident abroad and a treatment by traditional Thai medicine or 
traditional Chinese medicine is required, with the exception for bone fracture, the Company shall pay the actual 
amount the insured person has paid but not exceeding 1,500 baht per person per accident. 
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.  
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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.  

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. 
Overseas Medical Treatment 

For treatment arising from an injury under this policy’s coverage, the Company will pay a compensation using 
a foreign currency rate of the date shown on the receipt of medical treatment. 

Specific Condition 

 1. In-patient room and board limits not exceed 10,000 Baht per day. This exclusion does not apply to the 
medical treatment in Intensive Care Unit (ICU) as per the medical standard. 

Additional Exclusions (Only apply to the insuring agreement for Medical Expenses resulting from a Sickness or an 

Injury while Being Abroad Benefits) 

This insurance does not cover the Medical Expenses resulting from a Sickness or an Injury while Being Abroad 

the following conditions: 

1.  The deductible that the insured must be responsible for as stated in the policy schedule (if any).  

2.  Pre-existing condition (Pre-existing Conditions).  

3.  Treatment or remedy of bodily deficiency sustained since birth.  

4. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, health checkups, other 

treatment costs unrelated to the Injury or Sickness. 

5.  Suicide or suicide attempt, self-inflicted injury. 

6.  Parasite infections except pyrogenic infection, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered as a result of an 

accident. 

7.  Treatment of disease or mental and nervous conditions, stress, insanity including drug addiction or genetic 

diseases. 

8.  AIDS, venereal diseases, sexual transmitted disease. 

9.  Any treatment related to pregnancy including childbirth and miscarriage.  

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

natural therapy, chiropractic, etc. 

11.  Artificial aids i.e. crutches, eyeglasses, hearing aids, speech devices, pacemakers, etc. 
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12.  Expenses 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 includes the medical expense for the 

treatment which is necessary for natural pronunciation from dental treatment resulting from an accident. 

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

14. 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. 

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

child/children of the insured person. 

16.  Any inoculations or vaccinations, except rabies vaccine needed after an animal attack or tetanus shots 

needed after being injured. 

17.  Injuries occurred while the insured is driving a car or riding a motorcycle 

18.  While the insured person is racing of all kinds of car or ship, 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. 

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

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

arrest. 

21.  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. 

22.  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. 

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

24.  Back pain stemming from disc herniation, spondylolisthesis, degenerative disc disease, spondylosis, defect or 

pathological traits with spinal fracture in pars interarticularis ( spondylolysis) , unless there is a fracture or 

dislocation of the spine as a result of the accident.  
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Insuring Agreement 

Medical Expenses resulting from a Sickness or an Injury while in Thailand Benefits 

Coverage 

This insurance provides coverage for medical costs necessary for treatment or follow-up treatment in 

Thailand. For the injury or sickness suffered while the insured is abroad, or the accident that takes place while the 

insured is returning to Thailand and is still within the period of insurance, the limits in the period of requesting 

medical treatment are as follows:  

1. In the case that the insured has never received medical treatment with regards to such injury or 

sickness abroad, the insured must request for medical treatment in Thailand within 48 hours after the period of 

insurance expires.  

2. In the event that the insured receives medical treatment from abroad, the insured has to request for 

medical treatment in Thailand no later than 48 hours after the period of insurance expires so that the insured 

person is eligible for a continual medical treatment in Thailand.  

The Company will pay necessary and reasonable compensation caused by medical treatment as per medical 

necessity and standards in actual amount but not exceeding the sum insured as specified in the policy schedule to 

the insured and deducted by deductible (if any). 

 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 (if any) and occurred in Thailand (if any). 

Specific Condition (Only apply to the insuring agreement for Medical Expenses resulting from a Sickness or an 

Injury while in Thailand Benefits) 

1. In-patient room and board limits not exceed 10,000 Baht per day. This exclusion does not apply to the 

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

Additional Exclusions (Only apply to the insuring agreement for Medical Expenses resulting from a Sickness or an 

Injury while in Thailand Benefits) 

This insurance does not cover the Medical Expenses resulting from a Sickness or an Injury while in Thailand the 

following conditions: 

1. The deductible that the insured must be responsible for as stated in the policy schedule (if any).  

2. Pre-existing condition (Pre-existing Conditions).  

3. Treatment or remedy of bodily deficiency sustained since birth.  

4. Treatment for relaxation or health, massage for health or relaxation, rehabilitation, health checkups, other 

treatment costs unrelated to the Injury or Sickness. 
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5.  Suicide or suicide attempt, self-inflicted injury. 

6.  Parasite infections except pyrogenic infection, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered as a result of an 

accident. 

7. Treatment of disease or mental and nervous conditions, stress, insanity including drug addiction or genetic 

diseases. 

8.  AIDS, venereal diseases, sexual transmitted disease. 

9.  Any treatment related to pregnancy including childbirth and miscarriage.  

1 0 . Treatment which is not considered a modern medicine, including alternative treatment e. g. acupuncture, 

natural therapy, chiropractic, etc. 

11.  Artificial aids i.e. crutches, eyeglasses, hearing aids, speech devices, pacemakers, etc. 

12.  Expenses 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 includes the medical expense for the 

treatment which is necessary for natural pronunciation from dental treatment resulting from an accident. 

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

14.  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. 

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

child/children of the insured person. 

16.  Any inoculations or vaccinations, except rabies vaccine needed after an animal attack or tetanus shots 

needed after being injured. 

17.  Injuries occurred while the insured is driving a car or riding a motorcycle 

18.  While the insured person is racing of all kinds of car or ship, 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. 

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

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

arrest. 

21.  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. 

22.  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. 

23.  While the insured person pilots or works as a crew in any aircraft. 
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24. Back pain stemming from disc herniation, spondylolisthesis, degenerative disc disease, spondylosis, defect or 

pathological traits with spinal fracture in pars interarticularis ( spondylolysis) , unless there is a fracture or 

dislocation of the spine as a result of the accident.  
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Insuring Agreement 
Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile Benefits 

Coverage 

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. 

Additional Exclusions (Only apply to the insuring agreement for the 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.  AIDS, venereal diseases, sexual transmitted disease. 
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Insuring Agreement 

Repatriation of Mortal Remains to Country of Domicile Benefits 
 

Coverage 

 This insurance also covers when the Insured is injured or sick during the trip which results in the death of the 
insured person within 30 days from the date of injury or sickness.  The Emergency Service Assistant or the 
representative of the Emergency Service Assistant who is authorized by the Company shall prepare to repatriate 
the body or ashes of the insured person to Thailand whereby the Company shall pay actual expenses incurred from 
such repatriation directly to the authorized company but not exceeding the maximum sum insured specified in the 
policy schedules. 
   The body repatriation expenses paid in advance by the insured shall be reimbursed to the estate of the 
decease in the actual amount incurred for all services and preparation of the undertaker including the cost of 
coffin, embalming, funeral services and other similar expenses.  
 

Additional Exclusions Only apply to the insuring agreement for the Repatriation of Mortal Remains to Country of 
Domicile Benefits) 

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

Emergency Service Assistant. 

3.  AIDS, venereal disease and sexually transmitted disease. 
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 Insuring Agreement 
Expenses for Visiting the Patient in the Hospital Benefits 

 

Additional Definition 
Family member 
 

Means 
 

Father, mother, grandfather, grandmother, son, daughter, spouse of the insured 
and father and mother of the spouse. 

Majority means Reaching the age of 20. 

Coverages 
  This applies to the circumstance in which the insured person is admitted to the hospital or the medical 
facility as an inpatient in a foreign country as a result of injury or a sickness for over 5 consecutive days and the 
insured person's condition dictates that it is not possible to leave a hospital. In addition, no family member with the 
age of majority stays with the insured person in such foreign country.  
 The company will pay actual amounts of travel expenses by plane in the economy class, by first class train 
or ship and accommodation and meals up to the sum insured as specified in the policy schedule, to the family 
members of the insured person, maximum 2 persons. The amount paid shall not exceed the sum insured as 
specified in the policy schedule to allow the family members of the insured person to visit the insured person in a 
foreign land.  

The authorized company will arrange an economy-class round-trip air ticket, a first class train ticket or a 
ship ticket, accommodation and meals for up to 2 family members of the insured person per trip. The authorized 
company shall compensate for the cost of patient visit until the insured person is confirmed by a doctor that he/she 
is fit for travelling back to Thailand, up to the sum insured as specified in the policy schedule.  
Additional conditions (Only apply to the insuring agreement for Expenses for Visiting the Patient in the Hospital 
Benefits)  
1. The medical condition of the insured person prevents the insured person from leaving a hospital. Furthermore, 
the instruction by the respective doctor bans the relocation of the insured person.  
2. The insured person is not accompanied by a family member who is of legal are during his/her stay at the hospital 
or the medical facility.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

International Travel Insurance Policy (Sell through electronic channel (Online)) Page 22/24 
*Insured persons will be covered as per the benefits shown under the travel insurance plans purchased 

Insuring Agreement 
Third Party 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. 

Coverage 

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 insured person’s property resulting from accident.  
 

Specific Condition (Only apply to the insuring agreement for Third Party 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 
 

Additional Exclusions (Only apply to the insuring agreement for Third Party Liability Benefits) 

The insurance under this insuring agreement shall not cover Third-Party 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.  The Insured participates in rally racing. 

7.  Exemplary or multiple damages. 

8.  Loss or Damage of rented equipment or the equipment for rent. 
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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. 
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Endorsement of Automatic Extended Term 

(It’s used as the endorsement for international travel insurance policy) (Sell through electronic channel (Online)) 

Company code:              

The endorsement no. - is a part of policy no.: as specified in the schedule Documentation Date: - 
Name-Last name of Insured person: as specified in the schedule 
Insurance period: as specified in the schedule 

 

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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