
 

SCB แลกเงนิอุน่ใจ 

สรุปเงือ่นไขความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางไปตา่งประเทศส าหรบัลกูคา้ SCB 
 

คณุสมบตั ิ : 

1.ลกูคา้ทีซ่ ือ้เงนิตราตา่งประเทศ  ณ  ศนูยแ์ลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศของธนาคาร (Exchange Booth) 

เชน่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ, สนามบนิดอนเมอืง ฯลฯ และทีส่าขาของธนาคาร 

2.คุม้ครองผูเ้อาประกนัภัยทีช่ ือ่-นามสกลุตรงตาม หนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอืบตัรประชาชนทีต่รงกับ

หลกัฐานการซือ้เงนิตราตา่งประเทศกบัธนาคาร เทา่นัน้  
 

ระยะเวลาความคุม้ครอง  : 

1.กรณีทีล่กูคา้ซือ้เงนิตราตา่งประเทศและเดนิทางในวนัเดยีวกัน 

วนัเริม่คุม้ครองจะเป็นวนัและเวลาเดยีวกบัวนัทีซ่ ือ้เงนิตราตา่งประเทศกอ่นผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางออกจาก

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง และสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วนั นับจากวนัทีเ่ริม่คุม้ครอง หรอื เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยเดนิทาง

กลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอื ภายใน 2 ชัว่โมง นับแตก่ลับถงึประเทศไทย แลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะ

เกดิขึน้กอ่น 

2.กรณีทีล่กูคา้ซือ้เงนิตราตา่งประเทศ โดยก าหนดวนัเดนิทางภายหลงั 

วนัเริม่คุม้ครองจะเป็นวนัเดนิทางทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีซ่ ือ้เงนิตราตา่งประเทศเทา่นัน้ โดยเริม่

คุม้ครองกอ่นผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง และจะสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วนั นับจากวนัที่

เริม่คุม้ครอง หรอื เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรอื ภายใน 2 ชัว่โมงนับแตก่ลับ

ถงึประเทศไทย แลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น 
 

ขอบเขตความคุม้ครอง  : 

ความคุม้ครอง วงเงนิคุม้ครอง 

1. การชดเชยอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในตา่งประเทศ 

1.1 การเสยีชวีติเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

1.2 การสญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตาเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

1.3 การตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

ใหค้วามคุม้ครองสงูสดุ 50,000 บาท ตาม

เงือ่นไขการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนที่
บรษัิทประกนัภัยก าหนด 

2. ค่ารักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศ เนื่องจากการเจ็บป่วย 

หรอืบาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุ

ใหค้วามคุม้ครองตามคา่ใชจ้่ายที ่

เกดิขึน้จรงิสงูสดุไมเ่กนิ 5,000 บาท 

ตอ่ครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย 

3. การเดนิทางล่าชา้ในต่างประเทศ อย่างนอ้ย 6 ชั่วโมงตดิต่อกัน   

(ไม่คุม้ครองกรณีการเดนิทางล่าชา้ หากจุดที่ออกเดนิทาง คือ 

ประเทศไทย  และการยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ)   

ส าหรับความลา่ชา้ของการเดนิทาง 

ในตา่งประเทศทกุ ๆ 6 ชัว่โมง จา่ยครัง้ละ 

5,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 50,000 บาท 

 

ตารางการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน  : 

ความคุม้ครอง 
% ของจ านวน 
เงนิเอาประกนัภยั 

1. ส าหรับการสญูเสยี 

1.1 การเสยีชวีติหรอืตามความเห็นแพทย ์

1.2 ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน 

1.3 มอืสองขา้งตัง้แตข่อ้มอื หรอื เทา้สองขา้งตัง้แตข่อ้เทา้หรอืสายตาสองขา้ง 

1.4 มอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และ เทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

1.5 มอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และ สายตาหนึง่ขา้ง 

1.6 เทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ และ สายตาหนึง่ขา้ง 

100% 

2. ส าหรับการสญูเสยี 

2.1 มอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื 

2.2 เทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

2.3 สายตาหนึง่ขา้ง 

60% 

หมายเหต ุ: บรษัิทฯ จะจา่ยคา่สนิไหมทดแทนสงูสดุเพยีงรายการเดยีวเทา่นัน้ 

 

*  รับประกนัภัยโดยบรษัิท เทเวศประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) ลกูคา้ของธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) ทีซ่ ือ้

เงนิตราตา่งประเทศจะเป็นผูเ้อาประกนัภัย จงึควรท าความเขา้ใจรายละเอยีดความคุม้ครองและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ก าหนด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. +66 (0) 2-080-1599 กด 2 หรอืโทร. 1291 , WWW.deves.co.th 

  



SCB แลกเงนิอุน่ใจ 

สรุปเงือ่นไขความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางไปตา่งประเทศส าหรบัลกูคา้ SCB 
 

เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั  : 

1.ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภัยทีช่ ือ่-นามสกลุตรงตามหนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอื บตัรประชาชนทีต่รง

กบัหลักฐานการซือ้เงนิตราตา่งประเทศกบัธนาคาร เทา่นัน้ 

2.เริม่คุม้ครองวนัทีอ่อกเดนิทาง และสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วนันับจากวนัทีเ่ริม่คุม้ครอง 

3.ผูเ้อาประกนัภัย 1 รายสามารถรับความคุม้ครองตอ่กรมธรรมไ์มเ่กนิ 50,000 บาทตอ่การเดนิทาง 1 ครัง้ โดยตอ้ง

มหีลกัฐานการซือ้เงนิตราตา่งประเทศกับธนาคาร เทา่นัน้ 

4.ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัยการเดนิทางกลุม่เทเวศทราเวลพลสั 

5.ใหค้วามคุม้ครองการเสยีชวีติเนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในตา่งประเทศ โดยเริม่ตน้คุม้ครองกอ่นออก

เดนิทางจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง ตอ่เนือ่งไปจนกลบัถงึประเทศไทย และคุม้ครองตอ่ไปอกี 2 ชัว่โมงหลงัจาก

กลบัถงึประเทศไทยหรอืกลับถงึทีอ่ยูอ่าศยัในประเทศไทยแลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น 

6.ส าหรับความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศเนือ่งจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยตามทีจ่า่ยจรงิ

สงูสดุไมเ่กนิ 5,000 บาท ตอ่ครัง้ โดย ผูเ้อาประกนัภัยจะตอ้งส ารองจา่ยคา่รักษาพยาบาลและน าหลักฐานการ

รักษาทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศมาแสดงเพือ่เบกิคา่สนิไหมทดแทนภายใน 30 วนั นับจากวนัทีอ่อกจากโรงพยาบาล

หรอืสถานพยาบาล 

7.การเดนิทางลา่ชา้ในตา่งประเทศ กรณีก าหนดเดนิทางโดยเครือ่งบนิของผูเ้อาประกนัภัยตอ้งลา่ชา้ออกไปจาก 

ก าหนดการเดนิทางตามปกตทิีร่ะบไุวใ้นตารางการบนิ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงตดิตอ่กนั เนือ่งจากสภาพ

อากาศ, ความผดิพลาดของอปุกรณ์การบนิ , การนัดหยดุงานหรอืการประทว้งของลกูจา้งสายการบนิ บรษัิทฯ จะ

ชดเชยใหแ้กผู่เ้อาประกนัภัยเป็นจ านวน 5,000 บาท ส าหรับทกุ ๆ  6 ชัว่โมงของการลา่ชา้ในตา่งประเทศ แตร่วมกนั

ไมเ่กนิ 50,000 บาท ตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย (ไมคุ่ม้ครองกรณีการเดนิทางลา่ชา้ หากจุดทีอ่อก

เดนิทาง คอื ประเทศไทย และการยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ)   
 

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะไมคุ่ม้ครอง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย รวมถงึภาวะแทรกซอ้นอนัเนือ่งมาจากสภาพทีเ่ป็นมา

กอ่นการเอาประกนัภยันี ้(Pre-existing Condition)  (ควรเพิม่ขอ้ยกเวน้อืน่ๆ) 
 

วธิกีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน : 

1.แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษัิทฯ 

2.ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) , ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภัย พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.บตัรโดยสารของสายการบนิทีแ่สดงชือ่-นามสกลุ ตรงกบัหนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอื Boarding Pass หรอื

หลกัฐานการจองบตัรโดยสารและไดเ้ดนิทางตามก าหนดการ  

4.หลักฐานการซือ้เงนิตราตา่งประเทศกบัธนาคาร 

5.บตัรประกนัเดนิทางโครงการ SCB แลกเงนิอุน่ใจ  

6.กรณีเกดิอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางตา่งประเทศ  

6.1 กรณีผูเ้อาประกนัภัยเสยีชวีติ เนือ่งจากอบุตัเิหต ุ 

- ส าเนาใบมรณบตัร  

- ส าเนารายงานการชนัสตูรพลกิศพ  

- ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิอบุตัเิหต ุ 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น (ประทบัตายของผูเ้อาประกนัภัย)  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น , ส าเนาบตัรประชาชน ผูรั้บประโยชน ์ 

- แบบฟอรม์แสดงตนของผูรั้บประโยชน์ทีก่ าหนดโดยบรษัิทฯ  

6.2 กรณีการสญูเสยีอวยัวะโดยสิน้เชงิ สญูเสยีสายตา หรอืการตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

เนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

- ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยันการทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 

- ภาพถา่ยทีย่นืยันการทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ (ถา้ม)ี 

7.กรณีคา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศ 

- ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบอุาการส าคัญ ผลวนิจิฉัย และการรักษา 

- ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับทีแ่สดงรายการคา่ใชจ้่าย 

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับการจา่ยชดเชยคา่สนิไหมทดแทน 

8.กรณีการเดนิทางลา่ชา้ในตา่งประเทศ อย่างนอ้ย 6 ชัว่โมงตดิตอ่กนั 

- หลกัฐานยนืยันจากสายการบนิสาเหตใุนการลา่ชา้ของการเดนิทางในตา่งประเทศ 

- หลกัฐานการจองบตัรโดยสาร 

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับการจา่ยชดเชยคา่สนิไหมทดแทน 

9.ด าเนนิการจัดสง่เอกสารการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนภายใน 30 วนันับจากวนัทีเ่กดิเหตกุารณ์ หรอืหลงัจาก

เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย สง่เอกสารการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนมายัง บรษัิท เทเวศประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)  
 

แผนกสนิไหมอุบตัเิหตุและสุขภาพ  บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

97 และ 99 อาคารเทเวศประกนัภยั ถ.ราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทร. +66 (0) 2-080-1599 กด 2 หรอืโทร. 1291  



กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางไปตา่งประเทศแบบกลุม่ เทเวศ ทราเวล พลสั 

DEVES TRAVEL PLUS GROUP TRAVEL INSURANCE POLICY 
  

โดยการเชือ่ถอืถอ้ยแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของกรมธรรมป์ระกนัภัยนี ้และเพือ่เป็น

การตอบแทนเบีย้ประกนัภัยทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภัยหรอืผูเ้อาประกนัภัยตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบัเงือ่นไขทัว่ไปและ

ขอ้ก าหนด ขอ้ยกเวน้ทั่วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ บรษัิทใหส้ญัญากับผู ้

ถอืกรมธรรมป์ระกนัภัยหรอืผูเ้อาประกนัภัยดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 

 ถอ้ยค าและค าบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะ ทีไ่ดใ้หไ้วใ้นสว่นใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้ใหถ้อืวา่มี

ความหมายเดยีวกนัทัง้หมดไมว่า่จะปรากฏในสว่นใดก็ตาม เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในกรมธรรมป์ระกนัภัยนี ้
1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย เงือ่นไขทั่วไปและขอ้ก าหนด ขอ้ยกเวน้

ทั่วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง เอกสารแนบทา้ย ใบรับรองประกันภัย 

เอกสารสรุปเงื่อนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้กรมธรรม์
ประกนัภัยนี ้ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่แหง่สญัญาประกันภัย 

1.2 บรษิทั หมายถงึ บรษัิท เทเวศประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
1.3 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ บุคคลหรือนิติบุคล ที่ระบุชื่อเ ป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัย                   

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยนี้ ซึง่

เป็นผูจ้ัดใหม้กีารประกนัภัย เพือ่ประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภัย 
1.4 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลทีร่ะบุชือ่เป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดรั้บ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี ้

1.5 อุบตัเิหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและ

ท าใหเ้กดิผลทีผู่เ้อาประกนัภัย มไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั 
1.6 การบาดเจ็บ หมายถงึ การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ            

ซึง่เกดิขึน้โดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตอุืน่ 
1.7 การเจ็บป่วย หมายถงึ อาการ ความผดิปกต ิการป่วยไขห้รือการตดิโรคทีเ่กดิขึน้กับผูเ้อา

ประกนัภัย 

1.8 ความรบัผดิสว่นแรก หมายถงึ ความเสยีหายสว่นแรกทีผู่เ้อาประกันภัยจะตอ้ง รับผดิชอบเองต่อ

เหตกุารณ์แตล่ะครัง้ 

1.9 แพทย ์ หมายถงึ ผู ท้ี่ส า เ ร็ จการศึกษาได รั้บปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต            

ไดข้ึน้ทะเบยีนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให ้

ประกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรมในทอ้งถิ่นที่ใหบ้ริการทางการ

แพทย ์หรือทางดา้นศัลยกรรม แต่ไม่รวมถงึแพทย ์ ทีเ่ป็นผูเ้อา

ประกันภัยเอง หรือคู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมาย

ของผูเ้อาประกนัภัย 

1.10 พยาบาล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมาย 

1.11 ผูป่้วยใน หมายถงึ ผู ้ที่ จ า เ ป็ นต อ้ ง เ ข า้ รั บกา ร รั กษา ใน โ ร งพยาบาล  ห รื อ

สถานพยาบาลเวชกรรมตดิต่อกันไม่นอ้ยกว่า 6 ชั่วโมง ซึง่ตอ้ง

ลงทะเบยีนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวนิจิฉัย และค าแนะน าจาก

แพทย์ตามขอ้บ่งชี ้ซึง่เป็นมาตรฐาน  ทางการแพทย์ และใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษา การบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยนัน้ๆ และใหร้วมถงึกรณีรับตัวไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมา

เสยีชวีติกอ่นครบ 6 ชัว่โมง 

    

    

    

    



1.12 ผูป่้วยนอก หมายถงึ ผูท้ีรั่บบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก

หรือในหอ้งรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช

กรรมหรอืคลนิิก ซึง่ไม่มคีวามจ าเป็นตามขอ้วนิิจฉัยและขอ้บ่งชีท้ี่

เป็นมาตรฐานทางการแพทย ์ ในการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

1.13 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จัดใหบ้รกิารทางการแพทย ์  โดยสามารถ

รับผูป่้วยไวค้า้งคนืและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานทีม่จี านวน

บคุลากรทางการแพทยท์ีเ่พยีงพอ ตลอดจนการจัดการใหบ้รกิาร

ทีค่รบถว้นโดยเฉพาะอย่างยิง่มหีอ้งส าหรับการผ่าตัดใหญ่และ

ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม

กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.14 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึง่จัดใหบ้รกิารทางการแพทย ์  โดยสามารถ

รับผูป่้วยไวค้า้งคนืและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนด าเนินการ

เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.15 คลนิกิ หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได รั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

ด าเนินการโดยแพทย์ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉัยโรค 
และไมส่ามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคนืได ้

1.16 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถงึ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบัน        

ทีเ่ป็นสากล และน ามาซึง่แผนการรักษาทีเ่หมาะสมกับผูป่้วยตาม
ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้ง กับขอ้สรุปจากประวัติ

การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ    ผลการชันสูตร หรือ
อืน่ๆ (ถา้ม)ี 

1.17 ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยต์า่งๆ ทีม่เีงือ่นไขดงันี้ 

(1) ตอ้งสอดคลอ้งกับการวนิิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยของผูรั้บบรกิาร 

(2) ตอ้งมขีอ้บง่ชีท้างการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐาน  เวช
ปฏบิตัปัิจจบุนั 

(3) ตอ้งมใิชเ่พือ่ความสะดวกของผูรั้บบรกิารหรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการหรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 

และ 

(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป่้วยทีเ่หมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะ การบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยของผูรั้บ บรกิารนัน้ๆ 
1.18 ค่า ใช้จ่ายที่จ า เ ป็นและ

สมควร 

หมายถงึ คา่รักษาพยาบาล และ/หรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีค่วรจะเป็นเมือ่เทยีบ

กบัการใหบ้รกิารทีโ่รงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอื

คลนิกิ เรยีกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล                 หรอื
สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิกิ ซึง่ผูเ้อาประกันภัย    เขา้รับ

การรักษานัน้ 
    

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   



1.19 เอดส ์(AIDS) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

หมายถงึ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

ซึง่เกดิจากการตดิเชือ้ไวรัสเอดสแ์ละใหห้มายความรวมถงึการตดิ

เชือ้จุลชพีฉวยโอกาส เนื้องอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) 
หรอืการตดิโรค หรอืการเจ็บป่วยใดๆ ซึง่โดย    ผลการตรวจเลอืด

แสดงเป็นเลอืดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) การตดิเชือ้จุลชพีฉวยโอกาสใหร้วมถงึ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ

เชื้อที่ท าใหเ้กิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis 

Carinii Pneumonia) เชือ้ทีท่ าใหเ้กดิโรคล าไสอ้ักเสบหรือเรื้อรัง 
(Organism Or Chronic Enteritis) เชือ้ไวรัส (Virus) และ/หรอืเชือ้

ราทีแ่พร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้อ
งอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ

เนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน ้าเหลืองที่ระบบศูนย์
ประสาทสว่นกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/

หรือโรครา้ยแรงอืน่ๆ ซึง่เป็นทีรู่จั้กในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของ

ภูมิคุม้กันบกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าใหค้นที่เป็นเสียชีว ิตอย่างกะทันหัน 

เจ็บป่วย หรอืทพุพลภาพ โรคภมูคิุม้กนับกพร่อง (AIDS)  ใหร้วมถงึ
เชือ้ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคทีท่ าให ้

เยือ่สมองเสือ่ม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ

เชือ้ไวรัส 
1.20 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาหนึง่ปีนับแต่วันทีก่รมธรรมป์ระกันภัยมผีลบังคับ หรอืนับ

แตว่นัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภัยปีตอ่ๆ ไป 
1.21 การกอ่การรา้ย หมายถงึ การกระท าซึง่ใชก้ าลัง หรือความรุนแรง และ/หรือมกีารข่มขู่โดย

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การ
กระท าการแทนหรือทีเ่กีย่วเนื่องกับองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซึง่

กระท าเพือ่ผลทางการเมอืง ศาสนา ลัทธนิยิม   หรอืจุดประสงคท์ี่

คลา้ยคลึงกัน รวมทั ้งเพื่อตอ้งการส่งผล ใหรั้ฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรอืสว่นหนึง่สว่นใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน่

ตระหนกหวาดกลัว       
1.22 ตา่งประเทศ หมายถงึ บรเิวณอาณาเขตนอกประเทศไทย  

1.23 บรษิทัทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หมายถงึ บรษัิทหรือนิตบิุคคล หรือตัวแทนของบรษัิททีใ่หค้วามช่วยเหลือ

ใดๆ ซึง่บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ขึน้ในเวลาใด ๆ  และก าหนดไวใ้นเอกสาร
แสดงความคุม้ครองซึง่บรษัิทออกใหก้อ่นการเดนิทาง 

 

 

 

  



 

 

หมวดที ่2 เง ือ่นไขท ัว่ไปและขอ้ก าหนด  

2.1 สญัญาประกนัภยั 

สญัญาประกันภัยนีเ้กดิขึน้จากการทีบ่รษัิทเชือ่ถอืขอ้แถลงของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรอื  ผูเ้อาประกันภัย

ในใบค าขอเอาประกันภัย และขอ้แถลงเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรอื  ผูเ้อาประกันภัยลงลายมอืชือ่

ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภัยตามสญัญาประกนัภัย บรษัิทจงึไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ไวใ้ห ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรอืผูเ้อาประกันภัยรูอ้ยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอันเป็นเท็จ    ในขอ้แถลง

ตามวรรคหนึ่ง หรือรูอ้ยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษัททราบ ซึง่ถา้บริษัท

ทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้รษัิทเรียกเบีย้ประกันภัยสงูขึน้หรือบอกปัด   ไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย 

สญัญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆยีะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทมสีทิธบิอกลา้ง

สญัญาประกนัภัยได ้ 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอ้แถลงนอกเหนือจากที่ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรือ  ผูเ้อา

ประกนัภัยไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึง่ 

2.2 ความสมบูรณ์แหง่สญัญาประกนัภยัและการเปลีย่นแปลงขอ้ความในสญัญาประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกันภัยนี้รวมทัง้ขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การ

เปลีย่นแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษัทและไดบ้ันทกึไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภัยนี ้หรอืในเอกสารแนบทา้ยแลว้จงึจะสมบรูณ์ 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ระยะเวลาการเดนิทางแตล่ะครัง้ของผูเ้อาประกนัภัยซึง่เริม่ตน้และสิน้สดุภายในระยะเวลาเอาประกนัภัย  

2.3.1 ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุม้ครองใหเ้ริ่มตน้ก่อน  ผูเ้อา

ประกันภัยเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมงและด าเนนิตอ่เนื่องกันไปจนกระทั่งผูเ้อาประกันภัยเดนิทางกลับถงึ

ทีอ่ยูอ่าศัยภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนับแตก่ลับถงึประเทศไทย หรอืจนกระทั่งวนัสิน้สดุระยะเวลาเอา

ประกนัภัย แลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น (เวน้แตจ่ะมกีารระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในกรมธรรมป์ระกนัภัยนี)้ 

2.3.2 ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพือ่คุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้  โดยใหม้ี

ระยะเวลาคุม้ครองในแตล่ะครัง้เชน่เดยีวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการเดนิทางแตล่ะครัง้สงูสดุ ไมเ่กนิ 90 วนั   

หากผูเ้อาประกันภัยเขา้รับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และ

จ าเป็นตอ้งรับการรักษาอย่างตอ่เนื่องในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกันภัยนีจ้ะขยายความคุม้ครองไปจนกระทั่งผูเ้อา

ประกนัภัยออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

2.4 การแจง้รายชือ่ผูเ้อาประกนัภยั 

 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยจะตอ้งด าเนนิการแจง้รายชือ่ผูเ้อาประกันภัยและระยะเวลาเอาประกันภัยใหบ้รษัิท
ทราบกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีเ่กดิการสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่ป็นเหตใุหม้กีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

และถา้รายชือ่ของผูเ้อาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจรงิ หนา้ทีใ่นการพสิจูน์เป็นของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยและ/

หรอืผูเ้อาประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกันภัยจะเริ่มไดรั้บความคุม้ครองตามวันที่ที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรอง

ประกันภัย (แลว้แตก่รณี) โดยบรษัิทจะออกตารางกรมธรรมป์ระกันภัยหรือใบรับรองประกันภัยเป็นรายบุคคลใหแ้ก่ผู ้
เอาประกันภัยแตล่ะราย เพือ่เป็นการรับรองวา่บคุคลเหลา่นี้ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ เวน้แตจ่ะมี

การตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

 
2.5 การแจง้และการเรยีกรอ้ง 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภัย ผูเ้อาประกนัภัย ผูรั้บประโยชน ์หรอืตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว  แลว้แตก่รณี จะตอ้ง

แจง้ใหบ้รษัิททราบถงึการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บป่วยโดยไมช่กัชา้ ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบทันท ี

เวน้แตจ่ะพสิจูน์ไดว้า่มเีหตจุ าเป็นอันสมควรจงึไม่อาจแจง้ใหบ้ริษัททราบในทันทไีด ้แตไ่ดแ้จง้โดยเร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะ

กระท าไดแ้ลว้ 

  



 

 

2.6 การเรยีกรอ้งและการสง่หลกัฐานความเสยีหาย  

2.6.1 กรณีเรยีกรอ้งคา่ทดแทนเนือ่งจากเสยีชวีติ 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัย ผูรั้บประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง    สง่หลักฐาน

ดงัตอ่ไปนีใ้หแ้กบ่รษัิท ภายใน 30 วนันับจากวนัทีผู่เ้อาประกนัภัยเสยีชวีติโดยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง 

2.6.1.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษัิท 

2.6.1.2 ใบมรณบตัร 

2.6.1.3 ส าเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ 

2.6.1.4 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ  

2.6.1.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภัย 

2.6.1.6 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภัย หรอืหลักฐานการเดนิทาง 

2.6.1.7 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บประโยชน ์ 

2.6.2 กรณีเรยีกรอ้งผลประโยชน์ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืการสญูเสยีอวยัวะ สายตาเนื่องมาจาก

อบุตัเิหต ุ  

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัย ผูเ้อาประกันภัย หรอืตัวแทนของบคุคลดังกล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง   สง่หลักฐาน

ดังตอ่ไปนี้ใหแ้กบ่รษัิท ภายใน 30 วันนับจากวันทีแ่พทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืสญูเสยีอวัยวะ

โดยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง 

2.6.2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษัิท 

2.6.2.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยันการทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวยัวะ 

2.6.2.3 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภัย หรอืหลักฐานการเดนิทาง 

2.6.3 กรณีเรียกรอ้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล /การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัย ผูเ้อาประกันภัย หรอืตัวแทนของบคุคลดังกล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง   สง่หลักฐาน

ดังตอ่ไปนี้ใหแ้กบ่รษัิทภายใน 30 วันนับจากวันทีอ่อกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิกิโดย

คา่ใชจ้า่ยของตนเอง 

2.6.3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษัิท 

2.6.3.2 ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบอุาการส าคญั ผลการวนิจิฉัย และการรักษา 

2.6.3.3 ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกับใบเสร็จรับเงนิ 

(กรณีขอ้ตกลงคุม้ครองการชดเชยเงนิสดระหวา่งการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถใชส้ าเนา

แทนได)้ 

2.6.3.4 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภัย หรอืหลักฐานการเดนิทาง 

ใบเสร็จรับเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับ และบรษัิทจะคนืตน้ฉบับใบเสร็จที่

รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกันภัยไปเรียกรอ้งส่วนที่ขาดจากผูรั้บประกันภัยรายอื่น  แต่หากผูเ้อา

ประกันภัย ไดรั้บการชดใชจ้ากสวัสดกิารของรัฐ หรือสวัสดกิารอืน่ใด หรือจากการประกันภัยอืน่มาแลว้ ใหผู้เ้อา

ประกนัภัยสง่ส าเนาใบเสร็จทีม่กีารรับรองยอดเงนิทีจ่่ายจากสวัสดกิารของรัฐ หรอืหน่วยงานอืน่เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าด

จากบรษัิท 

  



 

2.6.4 กรณีเรยีกรอ้งค่าทดแทนเนื่องจากการสญูหาย การสญูเสยีหรือเสยีหายของทรัพยส์นิ และกรณีอืน่ๆ 

นอกจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้น ขอ้ 2.6.1 – 2.6.3 

ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัย ผูเ้อาประกันภัย หรอืตัวแทนของบคุคลดังกลา่วแลว้แตก่รณี จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ 

ทราบโดยไมช่กัชา้ พรอ้มทัง้ยืน่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีใ้หแ้กบ่รษัิทภายใน 30 วนัโดยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง 

2.5.4 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษัิท 

2.5.5 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ 
2.5.6 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภัย หรอืหลักฐานการเดนิทาง 

2.5.7 ใบรับรองแพทย ์(กรณีบาดเจ็บ หรอืเจ็บป่วย) 

2.5.8 ใบเสร็จรับเงนิคา่รักษาพยาบาลตน้ฉบบั 
2.5.9 เอกสารยนืยันความเสยีหายตา่งๆ จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.5.10 เอกสารแสดงราคาคา่เสยีหายอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
2.5.11 เอกสารเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบคุคลภายนอก (ถา้ม)ี 

2.5.12 เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งการสญูหาย สญูเสยี หรอืเสยีหาย ในครัง้นัน้ๆ (ถา้ม)ี 
การไม่สง่หลักฐานภายในระยะเวลาดังกลา่ว ไม่ท าใหส้ทิธใินการเรียกรอ้งเสยีไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามี

เหตอุนัสมควรทีไ่ม่สามารถสง่หลักฐานดงักลา่วไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด แตไ่ดส้ง่โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้

แลว้ 

2.7 การตรวจทางการแพทย ์

บรษัิทมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรักษาพยาบาลและการตรวจวนิจิฉัยของผูเ้อาประกนัภัยเทา่ทีจ่ าเป็นกับการ

ประกันภัยนี้ และมสีทิธทิ าการชนัสตูรพลกิศพในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและไม่เป็นการขดัตอ่กฎหมายโดยคา่ใชจ้่ายของ

บรษัิท 

ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยไม่ยนิยอมใหบ้รษัิทตรวจสอบประวัตกิารรักษาพยาบาล และการตรวจวนิจิฉัย หรอื

อืน่ๆ ของผูเ้อาประกันภัยเพือ่ประกอบการพจิารณาจ่ายคา่ทดแทนนัน้ บรษัิทสามารถปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผู ้

เอาประกนัภัยได ้

2.8 การจา่ยคา่ทดแทน 

บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนภายใน 15 วนันับแตว่นัทีบ่รษัิทไดรั้บหลักฐานแสดงความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย

ทีค่รบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสยีชวีติ บรษัิทจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ สว่นค่าทดแทน

อยา่งอืน่จะจา่ยใหแ้กผู่เ้อาประกนัภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกรอ้งเพื่อใหบ้ริษัทชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกันภัยดังกล่าวขา้งตน้ไม่

เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภัย ระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามความจ าเป็น แต่

ทัง้นีจ้ะไมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีบ่รษัิทไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบรษัิทไมอ่าจจา่ยคา่ทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บรษัิทจะรับผดิชดใชด้อกเบีย้

ใหอ้กีในอตัรารอ้ยละ 15 ตอ่ปีของจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ย ทัง้นีนั้บแตว่นัทีค่รบก าหนดช าระ 

2.9 การช าระเบีย้ประกนัภยัและการคนืเบีย้ประกนัภยั 

2.9.1 เบีย้ประกนัภัยจะถงึก าหนดช าระทนัท ี 

2.9.2  ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว (Single Trip) การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกันภัยหลังจาก

บรษัิทไดอ้อกกรมธรรมป์ระกันภัยแลว้จะไม่มกีารคนืเบีย้ประกันภัย เวน้แตใ่นกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยไม่ไดรั้บอนุมัตวิซีา่ 

(VISA) โดยมหีลักฐานยนืยันจากสถานฑตูและผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรือผูเ้อาประกันภัยตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบ

กอ่นวนัเริม่คุม้ครอง 

2.9.3 ในกรณีทีเ่ป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรือ ผูเ้อาประกันภัย 

หรอืบรษัิทตา่งสามารถใชส้ทิธใินการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภัยตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว ้ดงันี้ 

2.9.3.1 บรษัิทจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ไดด้ว้ยการสง่หนังสอืบอกกลา่วลว่งหนา้ไม่นอ้ย

กวา่ 15 วนัโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรอืผูเ้อาประกันภัยตามทีอ่ยูค่รัง้สดุทา้ยทีแ่จง้ให ้

บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแ้ก่ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผูเ้อาประกันภัยโดยหักเบีย้

ประกนัภัยส าหรับระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภัยฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามสว่น 

  



 

 

2.9.3.2 ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรอืผูเ้อาประกันภัยจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ไดโ้ดยการ

แจง้ใหบ้ริษัททราบเป็นหนังสอื และมีสทิธไิดรั้บเบีย้ประกันภัยคนื หลังจากหักเบีย้ประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่

กรมธรรมป์ระกนัภัยฉบบันีไ้ดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอัตราเบีย้ประกนัภัยระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบไุวด้งัตอ่ไปนี ้

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะส ัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไมเ่กนิ/เดอืน) 

รอ้ยละของ 
เบีย้ประกนัภยัเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภัยตามเงือ่นไขทั่วไปและขอ้ก าหนดในขอ้นี ้ ไมว่า่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้ง

เป็นการบอกเลกิทัง้ฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์

ประกนัภัยได ้

2.10 การค านวณเบีย้ประกนัภยัและการปรบัปรุงเบีย้ประกนัภยั 

 ในกรณีที่มีการท าประกันภัยเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัย

เบือ้งตน้ โดยประมาณจากจ านวนเงนิเอาประกันภัย จ านวนผูเ้อาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย และเมือ่ส ิน้สดุ

ระยะเวลาเอาประกันภัย บรษัิทจะท าการปรับปรุงเบีย้ประกันภัย โดยค านวณจากจ านวนเงนิเอาประกันภัย จ านวนผูเ้อา

ประกนัภัย และระยะเวลาเอาประกนัภัยทีแ่ทจ้รงิ 

  



 

2.11 การสิน้สุดของสญัญาประกนัภยัโดยอตัโนมตั ิ

 การประกนัภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัยฉบับนีจ้ะสิน้สดุโดยอัตโนมัตเิมือ่ผูเ้อาประกนัภัยถกูจองจ าอยูใ่นเรอืนจ า

หรอืทณัฑสถาน หรอืเสยีชวีติดว้ยสาเหตทุีไ่ม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภัยนี ้บรษัิทจะคนืเบีย้ประกันภัย

ใหแ้กผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัยหรอืผูเ้อาประกันภัยโดยหักเบีย้ประกันภัยส าหรับระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกันภัยนีไ้ดใ้ช ้

บงัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 

 กรมธรรมป์ระกันภัยนีแ้ละการประกันภัยทัง้หลายตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้จะสิน้สดุตามเวลา ทีร่ะบใุนตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภัย และ/หรอืใบรับรองประกนัภัย 

2.12 การระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีทีม่ีขอ้พิพาท ขอ้ขัดแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ีสทิธิ

เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกันภัยกับบรษัิท และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์และเห็นควรยตุขิอ้พพิาทนัน้โดยวธิกีาร

อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตลุาการ 

2.13  เง ือ่นไขบงัคบักอ่น 

บรษัิทจะรับผดิชดใชค้า่ทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ เมือ่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัย ผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บ

ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏบิัตถิูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกันภัยและเงือ่นไข

แหง่กรมธรรมป์ระกนัภัย 

2.14  กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

กรมธรรมป์ระกนัภัยนีจ้ะอยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย 

2.15  สกลุเงนิตรา 

เบีย้ประกนัภัยและคา่สนิไหมทดแทนทีพ่งึจา่ยตามกรมธรรมป์ระกนัภัยนี ้จะจา่ยเป็นสกลุเงนิบาทของประเทศ

ไทย โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศตามวนัทีร่ะบไุวใ้นเอกสารการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

 

 

 

 

  



 

 

หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป 

การประกนัภยันี ้ไมคุ่ม้ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสญูเสยี หรอืความเสยีหาย อนัเกดิจาก

หรอืสบืเนือ่งจากสาเหต ุหรอืทีเ่กดิข ึน้ในเวลา ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการท ารา้ยรา่งกายตนเอง 

3.2 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่ ่งรา้ยของศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระท าทีมุ่ ่งรา้ยคลา้ยสงคราม          

ไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศสงครามหรอืไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง การแข็งขอ้ การกบฏ การ

จลาจล การนดัหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึ                 

หรอืเหตกุารณใ์ดๆ ซึง่จะเป็นเหตใุหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

3.3  การกอ่การรา้ย 

3.4 การแผ่รงัสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรงัสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร ์ หรือจากกากนิวเคลียร ์ใดๆ                 

อนัเนือ่งมาจากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทาง

นวิเคลยีรซ์ึง่ด าเนนิตดิตอ่ไปดว้ยตวัเอง 

3.5 การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสว่นประกอบของนวิเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตรายอืน่ใดทีอ่าจเกดิการ

ระเบดิในกระบวนการนวิเคลยีรไ์ด ้

3.6 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม 

หรอืปราบปราม 

3.7 ขณะทีเ่กดิข ึน้ ณ ประเทศหรอือาณาเขตทีย่กเวน้ความคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย (ถา้ม)ี 

3.8 ขณะทีเ่กดิข ึน้บรเิวณแทน่ขุดเจาะน า้มนั หรอืเหมอืงใตด้นิ 

หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ภายใตข้อ้บงัคับ เงือ่นไขทั่วไปและขอ้ก าหนด ขอ้ยกเวน้ทั่วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่ง

กรมธรรมป์ระกันภัย และเพือ่เป็นการตอบแทนเบีย้ประกันภัยทีผู่ถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัย หรอืผูเ้อาประกันภัยตอ้งช าระ 

บรษัิทตกลงจะใหค้วามคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครอง ดังต่อไปนี้ ตามจ านวนเงนิเอาประกันภัยของแต่ละขอ้ตกลง

คุม้ครองซึง่ระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภัยและ/หรอืใบรับรองประกนัภัย  

 

 

 

 

 

  



 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
การเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอุบตัเิหตุ 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิ 
1. ความสูญเสยีหรอื

ความเสยีหายใดๆ 

หมายถงึ การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภัยโดยอุบัตเิหตุและท าให ้         

ผูเ้อาประกันภัยเสยีชวีติ สูญเสยีอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรั้บ

บาดเจ็บ 

2. ทพุพลภาพถาวร

สิน้เชงิ 

หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชพีอืน่ๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 

3. การสูญเสยีอวยัวะ หมายถงึ การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้แต่ขอ้มอื หรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถงึ 

การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวัยวะดังกล่าวขา้งตน้โดย
สิน้เชงิ และมขีอ้บง่ชีท้างการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านได ้

อกีตลอดไป 
4. การสูญเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนทิ และไมม่ทีางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ความคุม้ครอง 
ถา้การบาดเจ็บทางร่างกายทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลาเอาประกนัภัย ท าใหผู้เ้อาประกนัภัยเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ 

สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ภายใน 180 วัน นับแต่วันทีเ่กดิอุบัตเิหตุ หรือการบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้เ้อา
ประกันภัยตอ้งรักษาตัวตดิตอ่กันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมและเสยีชวีติเพราะการ

บาดเจ็บนัน้เมือ่ใดก็ด ีบรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนใหด้งันี้ 

 

1.  100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

ส าหรับการเสยีชวีติ 

2.  100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย

ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ และการทุพพล

ภาพถาวรสิน้เชงินัน้ ไดเ้ป็นไปตดิต่อกันไม่นอ้ยกว่า  12 เดอืน นับ

แต่วันทีเ่กดิอุบัตเิหตุ หรือมขีอ้บ่งชีท้างการแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้อา

ประกนัภัยตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

3.  100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย

ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

ส าหรับมอืสองขา้งตัง้แตข่อ้มอื หรอืเทา้สองขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ หรอื

สายตาสองขา้ง 

4.  100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย

ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และเทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

5.  100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย

ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และสายตาหนึง่ขา้ง 

6.  100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ส าหรับเทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ และสายตาหนึง่ขา้ง 

7.   60% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื  

8.   60% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับเทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

9.   60% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับสายตาหนึง่ขา้ง 

บรษัิทจะจา่ยคา่ทดแทนตามขอ้นีเ้พยีงรายการทีส่งูสดุรายการเดยีวเทา่นัน้  

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนส าหรับผลทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีร้วมกันไม่

เกนิจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภัยและ/หรอืใบรับรองประกันภัย หากบรษัิทจ่ายค่า

ทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ยังไมเ่ต็มจ านวนเงนิเอาประกนัภัย บรษัิทจะยังคงใหค้วามคุม้ครองจนสิน้สดุระยะเวลา

เอาประกนัภัยเทา่กบัจ านวนเงนิเอาประกนัภัยทีเ่หลอือยูเ่ทา่นัน้ 

  



 

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพ

ถาวรสิน้เชงิจากอุบตัเิหตุเทา่น ัน้)  การประกนัภยัภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี ้ไมคุ่ม้ครอง 

1. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนดิ แขง่มา้ แขง่สกทีุกชนดิ รวมถงึเจ็ตสกดีว้ย แขง่ 

สเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แตก่ารโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัลา่สตัวใ์นป่า ขณะ

ก าลงัข ึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครือ่งร่อน หรอืเลน่บนัจีจ้มัพ ์ปีนหรอืไตเ่ขาที่

ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืชว่ย ด าน า้ทีต่อ้งใชถ้งัอากาศ และเครือ่งชว่ยหายใจใตน้ า้ 

2. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัข ึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยาน ทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพือ่

บรรทกุผูโ้ดยสาร และมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์

3. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 

4. การแทง้ลกู 

5. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นย ัว่ยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 

6. ขณะผูเ้อาประกนัภยักอ่อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะทีถู่กจบักุม หรอืหลบหนกีาร

จบักมุ 

7. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิหรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถ

ครองสตไิด ้ 

ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์ุรา” น ัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑท์ีม่รีะดบัแอลกอฮอลใ์น

เลอืด ต ัง้แต ่150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซ็นต ์ข ึน้ไป 

8. การไดร้บัเชือ้โรค ปรสติ เวน้แตก่ารตดิเชือ้โรค หรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน า้ ซึง่เกดิจากบาดแผลที่

ไดร้บัมาจากอุบตัเิหต ุ

9. ความผดิปกตขิองจติใจหรอืระบบประสาท รวมถงึการวกิลจรติ 

10. ผูเ้อาประกนัภยัปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูท้ดสอบยานพาหนะใด ๆ หรอืไดร้บัจา้งแรงงานหรอืปฏบิตัหินา้ทีใ่น

เหมอืงแรน่อกชายฝั่ง หรอืถา่ยภาพทางอากาศ ดแูลรกัษาวตัถรุะเบดิ 

  



 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย 

ความคุม้ครอง 

          ขณะทีก่รมธรรมป์ระกันภัยมผีลบังคับภายใตข้อ้ก าหนดของเงือ่นไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์

ประกันภัย หากผูเ้อาประกันภัยไดรั้บบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกดิขึน้อย่างกะทันหันและไม่สามารถ

คาดการณ์ได ้ซึง่เกดิขึน้ในระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็นเหตใุหต้อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล ไม่วา่จะในฐานะผูป่้วย

ในหรอืผูป่้วยนอก บรษัิทจะจ่ายคา่ทดแทนส าหรับคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึง่เกดิขึน้จากการรักษาพยาบาลตาม

ความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกนิจ านวนเงนิเอา

ประกนัภัยตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภัยและ/หรอืใบรับรองประกนัภัย 

 ทัง้นี้ หากผูเ้อาประกันภัยมคีวามจ าเป็นตอ้งไดรั้บการตดิตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่

กลับจากการเดนิทาง การเขา้รับการรักษาพยาบาลจะตอ้งกระท าภายใน 12 ชัว่โมงหลังจากมาถงึประเทศไทย และ

จ านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษัิทจะชดใชส้ าหรับการรักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยนี้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวน

เงนิเอาประกนัภัย หรอืไมเ่กนิ 7 วนั แลว้แตจ่ านวนเงนิใดจะนอ้ยกวา่  

 อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใชใ้นกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยไดรั้บอุบัติเหตุและจ าเป็นตอ้ง

เคลือ่นยา้ยมาทีป่ระเทศไทยเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ ตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคลือ่นยา้ยเพือ่การ

รักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ (ถา้ม)ี  

 คา่ใชจ้า่ยทีคุ่ม้ครอง มดีงัตอ่ไปนี ้ 

1. คา่แพทยต์รวจรักษา 

2. คา่ยาและสารอาหารทางเสน้เลอืด คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ รวมคา่ใชจ้่าย

ในการแยก จัดเตรยีม และวเิคราะหเ์พือ่การใหโ้ลหติ หรอืสว่นประกอบของโลหติ คา่ตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร และพยาธวิทิยา ค่าตรวจวนิิจฉัยทางรังสวีทิยา ค่าตรวจวนิิจฉัยโดยวธิพีเิศษ

อืน่ๆ รวมถงึคา่แพทยอ์า่นผล คา่ใชจ้่ายในการใชห้รือใหบ้รกิาร อปุกรณ์ของใชแ้ละเครื่องมือ

ทางการแพทย ์นอกหอ้งผา่ตดั วสัดสุ ิน้เปลอืงทางการแพทย ์(เวชภัณฑ ์1) 

3. คา่หอ้งผ่าตัด และอปุกรณ์ในหอ้งผ่าตัด ไม่รวมถงึการจา้งพยาบาลพเิศษระหว่างทีพั่กรักษา

ตวัอยูใ่นโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 

4. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิน ส าหรับการเคลื่อนยา้ยผู เ้อาประกันภัยไปหรือมา                              

จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจ าเป็นทาง

การแพทย ์

5. คา่ยากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์มเ่กนิกวา่ 14 วนั 

6. ค่าหอ้งพักผูป่้วยหนัก หรือหอ้งผูป่้วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหส้ าหรับผูป่้วย และคา่การพยาบาลประจ าวนั   

ใบเสร็จรับเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับ และบริษัทจะคนืตน้ฉบับใบเสร็จที่

รับรองยอดเงนิทีจ่่ายไป เพือ่ใหผู้เ้อาประกันภัยไปเรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากผูรั้บประกนัภัยรายอืน่ แตห่ากผูเ้อาประกันภัย
ไดรั้บการชดใชจ้ากสวัสดกิารของรัฐ หรือสวัสดกิารอืน่ใด หรือจากการประกันภัยอืน่มาแลว้ ใหผู้เ้อาประกันภัยสง่ส าเนา

ใ บ เ ส ร็ จ ที่ มี ก า ร รั บ ร อ ง ย อ ด เ งิ น ที่ จ่ า ย จ า ก ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง รั ฐ  ห รื อ ห น่ ว ย ง า น อื่ น 

เพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษัิท 



 

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลเนือ่งจากการบาดเจ็บหรอืการ

เจ็บป่วยเทา่น ัน้) การประกนัภยัภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี ้ไมคุ่ม้ครอง 

1. สภาพทีเ่ป็นมากอ่นการเอาประกนัภยั (Pre-existing condition) 

2. การรกัษาหรอืการแกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกายทีเ่ป็นมาต ัง้แตก่ าเนดิ ยา การรกัษาหรอืการตรวจ

วนิจิฉยัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัค าวนิจิฉยั อาการ หรอืภาวะความผดิปกตทิีร่ะบุในใบรบัรองแพทย ์ 

3. การรกัษาเพือ่พกัผอ่นหรอืเพือ่อนามยั การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ คา่ตรวจรกัษาใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้ง

กบัการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย 

4. การรกัษาโรคหรอืภาวะทีเ่กีย่วกบัจติประสาท ภาวะเครยีด วติกจรติ รวมถงึการตดิสารเสพตดิ โรคทาง

พนัธุกรรม  

5. โรคเอดส ์(AIDS) กามโรค หรอืโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์

6. การรกัษาใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการต ัง้ครรภ ์รวมถงึการคลอดบุตร การแทง้บุตร และการท าหมนั การแกห้มนั

การคมุก าเนดิ การรกัษาเพือ่ใหม้บีุตร  

7. การรกัษาพยาบาลทีไ่ม่ไดเ้ป็นการรกัษาแผนปัจจุบนั รวมถงึการรกัษาแพทยท์างเลอืก (Alternative 

Treatment) เชน่ การฝงัเข็ม ธรรมชาตบิ าบดั การรกัษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็น

ตน้ 

8. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทยีม เครื่องมือทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑค์งทน ไดแ้ก่ เครื่องช่วยฟัง 

เครือ่งช่วยพูด เครือ่งกระตุน้หวัใจทุกชนดิ แวน่ตา เลนส ์คอนแทคเลนส ์เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณ์

ออกซเิจน เครือ่งวดัสญัญาณชีพ (ชพีจร ความดนั อุณภูม)ิ เครือ่งช่วยค า้ยนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย 

อวยัวะเทยีม ไดแ้ก ่แขนเทยีม ขาเทยีม ตาเทยีม  

9. การบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพือ่บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุ แตไ่มร่วมถงึการบูรณะฟัน 

การจดัฟนั การครอบฟนั การขดูหนิปูน การอุดฟนั หรอืการใสฟ่นัปลอม 

10. การตรวจรกัษาความผดิปกตเิกีย่วกบัสายตา การท าเลสคิ คา่ใชจ้า่ยส าหรบัอุปกรณ์เพือ่ช่วยในการ

มองเห็นหรอืการรกัษาความผดิปกตขิองการมองเห็น 

11. การบรกิารหรอืการผ่าตดัเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรอืป่วยไขอ้นัเกดิขึน้เพือ่หวงัผลก าไรจากกรมธรรม์

 ประกนัภยั 

12. การรกัษาเพือ่ความสวยงาม ไดแ้ก ่การรกัษาสวิ ฝ้า กระ รงัแค ลดความอว้น ปลูกผม หรอืการรกัษาเพือ่

แกไ้ขความบกพรอ่งของรา่งกาย การผา่ตดัตกแตง่ (Cosmetic Surgery) เวน้แตเ่ป็นการผา่ตดัตกแต่ง

ทีจ่ าเป็นตอ้งกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุ เพือ่ใหอ้วยัวะดงักลา่วสามารถกลบัมาท างานไดอ้ย่าง

เดมิ การปลกูถา่ยอวยัวะ 

13. การตรวจรกัษา หรอืการป้องกนั การใชย้า หรอืสารต่างๆ เพือ่ชะลอความเสือ่มของวยั หรอืการให้

ฮอรโ์มนทดแทนในวยัใกลห้มดหรอืหมดระดู การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในหญงิหรอืชาย การรกัษา

ความผดิปกตทิางเพศ การแปลงเพศ การรกัษาโรคอลัไซเมอร ์การรกัษาเนือ้งอกหรอืมะเร็งทุกชนดิ               

การรกัษารดิสดีวง การรกัษาไสเ้ลือ่นทุกชนดิ การรกัษาตอ้เนือ้ ตอ้ลมหรอืตอ้กระจก การตดัทอนซลิ             

หรอือดนีอยด ์การรกัษานิว่ทกุระบบ และการรกัษาเยือ่บุโพรงมดลูกเจรญิผดิที ่

14. การรกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทยท์ีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง หรอืเป็นบดิา มารดา คูส่มรส หรอืบุตรของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 



15. การปลูกฝี หรอืการฉดีวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ภายหลงัการถูก

สตัวท์ ารา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บับาดเจ็บ 

16. การบรกิารทีไ่มเ่กีย่วกบัการรกัษา เชน่ การใชว้ทิย ุโทรศพัท ์โทรทศัน ์หนงัสอืพมิพ ์อาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิ

จากมือ้ปกต ิคา่เครือ่งใชเ้บ็ดเตล็ดตา่งๆ และอืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

17. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิหรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถ

ครองสตไิด ้ 

ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์ุรา” น ัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑท์ีม่รีะดบัแอลกอฮอลใ์น

เลอืด ต ัง้แต ่150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซ็นต ์ข ึน้ไป 

18. การบาดเจ็บทีเ่กดิข ึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแข่งรถหรอืแข่งเรอืทุกชนดิ แข่งมา้ แข่งสกทีุกชนดิ                      

รวมถงึเจ็ตสกดีว้ย แขง่สเก็ต แขง่โปโล ชกมวย โดดร่ม (เวน้แตก่ารโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) ขณะที ่                 

ผูเ้อาประกนัภยัลา่สตัวใ์นป่า ขณะก าลงัข ึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยูใ่นบอลลนู หรอืเครือ่งรอ่น หรอื

เลน่บนัจีจ้มัพ ์ปีนหรอืไตเ่ขาทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืชว่ย ด าน า้ทีต่อ้งใชถ้งัอากาศ และเครือ่งชว่ยหายใจใต้

น า้ 

19. การบาดเจ็บทีเ่กดิข ึน้ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รว่มทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นย ัว่ยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 

20. ขณะผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะทีถู่กจบักุม หรอืหลบหน ีการ

จบักมุ 

21. การบาดเจ็บทีเ่กดิข ึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัข ึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานที่

มไิดจ้ดทะเบยีน เพือ่บรรทกุผูโ้ดยสารและมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์  

22. การบาดเจ็บทีเ่กดิข ึน้ขณะผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขบัขี ่หรอืปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นพนกังานประจ าเครือ่งบนิใดๆ 

 

 

 

 

 

  



 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
การเดนิทางลา่ชา้ 

ความคุม้ครอง 

ในกรณีที่การออกเดินทางของผูข้นส่งทางอากาศซึ่งผู เ้อาประกันภัยไดเ้ตรียมเดินทางไวแ้ลว้                  

ตอ้งลา่ชา้ออกไปเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 ชัว่โมงตดิตอ่กันนับจากเวลาทีร่ะบไุวใ้นก าหนดการเดนิทาง   ซึง่ไดแ้จง้

แกผู่เ้อาประกันภัยเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ความผดิพลาดของอปุกรณ์การบนิ การนัดหยุดงาน หรอืการ

ประทว้งเกีย่วกับแรงงานอย่างอืน่ของลกูจา้งของผูข้นสง่ทางอากาศหรอืของทา่อากาศยาน บรษัิทจะจ่ายเงนิชดเชย

ตามจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย ใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภัยส าหรับทกุ 6 ชัว่โมงของการลา่ชา้ แตร่วมกนัไมเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนัภัยตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภัยและ/หรอืใบรับรองประกนัภัย  

ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองการเดนิทางลา่ชา้เทา่น ัน้) 

บรษิทัจะไม่จ่ายผลประโยชนส์ าหรบัค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กดิจากการเดนิทางล่าชา้ หากจุดทีอ่อก

เดนิทางคอืประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


