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                                                                                                       TOSJ0100 
กรมธรรม์ประกนัภัยการเดนิทางส าหรับนักเรียนหรือนกัศึกษาทีไ่ปศึกษาในต่างประเทศ 

Overseas Student Travel Insurance Policy 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ย
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
หมวดที ่1   ค าจ ากดัความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนั
ทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฎในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1. บริษัท หมายถึง บริษทั เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษขอ้รับรอง ใบสลกัหลงั
กรมธรรมป์ระกนัภยั สรุปสาระส าคญั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

3. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ 
เอกสารแนบทา้ย ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดย
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 13 ปี ถึง 50 ปีบริบูรณ์  ผูซ่ึ้งไดส้มคัรเขา้ศึกษาหรือ
ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษานอกประเทศภูมิล าเนา ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีไดจ้ด
ทะเบียนและไดรั้บรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
การศึกษาของประเทศนั้นๆ โดยเขา้ศึกษาแบบเตม็เวลา  

4. อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ีผู ้
เอาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

5. การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

6. การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรค ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 

7. ความสูญเสียหรือ 
ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู ้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้ผู ้เอา
ประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจ็บ หรือ
ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครอง 

8. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด   ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือ
จุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเ พ่ือต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ 
สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชน ตกอยู่ในภาวะต่ืนตระหนก
หวาดกลวั 

9.     เอดส์ (AIDS) 
 

หมายถึง 
 

ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการติด
เช้ือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผล
การตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus)     การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิด
โรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิด
โรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) 
และ/หรือ เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ัว่ไป (Disseminated Fungi Infection)   เน้ืองอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s 
Sarcoma  เน้ืองอกเซลน ้ าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
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System Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็น
อาการของภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึง
เป็นสาเหตุท่ีท าใหค้นท่ีเป็นเสียชีวิตอยา่งกะทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรค
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาด
ของเช้ือไวรัส 

10. MSIG Assist หมายถึง ตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั ในเร่ือง
การบริการแนะน าผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์การบริการเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ และการส่งตัวผู้ป่วยกลับ
ภูมลิ าเนา และการบริการอืน่ๆตาม  ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัย 

11. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภัย     (Pre-existing 
Conditions) 

หมายถึง โรค การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 24 เดือน ก่อนวนัท่ีความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะมีผลบงัคบัซ่ึงมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีจะท าให้วิญญูชนพึง
แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทยพ์ึงให้การวินิจฉัยดูแลหรือ
รักษา 

12. ผู้ขนส่งสาธารณะ 
(Common Carrier) 

หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน ้ า ท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบการ จาก
หน่วยงานของรัฐบาลท่ีถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร โดยค่าตอบแทนตามเส้นทางท่ีไดก้ าหนดไวแ้น่นอนและเป็นเส้นทาง
ตามปกตินิยม 

13. เคร่ืองบิน หมายถึง เคร่ืองบินของสายการบินพาณิชยท่ี์จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโ้ดยสารอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ 

14. ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง 
 

จ านวนเงินค่าความเสียหายท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงรับผิดชอบหากเกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายข้ึน 

15. ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง 
 

ระยะเวลาหน่ึงปีนับตั้ งแต่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือนับตั้ งแต่วนั
ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

16. ประเทศภูมลิ าเนา 
 

หมายถึง 
 

ประเทศใดๆ ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บสิทธิจากรัฐบาลนั้นให้เป็นพลเมืองหรือมีถ่ิน
ท่ีอยูถ่าวร 

17. สถานศึกษา 
 

หมายถึง 
 

สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั สถาบัน  มหาวิทยลยั 
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 
หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา ท่ีไดจ้ดทะเบียนและไดรั้บการรับรองวิทย
ฐานะจากทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการศึกษาของประเทศนั้นๆ 

หมวดที ่2   เงือ่นไขและข้อก าหนดทัว่ไป 
1. สัญญาประกนัภัย 

สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยัและขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้
มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใดแต่
ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ    ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยั
สูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิ
บอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
 
 
 



 

Page 3 of 29 

 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลง

ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไวใ้นกรมธรรม์ประกันภัยน้ี หรือใน
เอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปี 

นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายในก าหนด 1 

เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

4. ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
4.1. ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมตน้: 

4.1.1. ในวนัท่ีเดินทางโดยความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ 2 ชัว่โมง ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย 
4.1.2. ตามวนัท่ีและเวลาท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
4.1.3. ทั้งน้ีแลว้แต่วา่ วนัใดตามขอ้ 4.1.1 หรือ 4.1.2 จะเกิดข้ึนหลงัสุด 

4.2. ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดลง: 
4.2.1. เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงประเทศไทยอยา่งถาวรและเกินกวา่ 2 ชัว่โมง นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย 
4.2.2. เม่ือผูเ้อาประกันภยัขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยั หรือ เม่ือระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุดลงแลว้แต่วา่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
4.2.3. ทั้งน้ีแลว้แต่วา่ วนัใดตามขอ้ 4.2.1 หรือ 4.2.2 จะเกิดข้ึนก่อน 

4.3. การขยายระยะเวลาการประกนัภัยจากความจ าเป็นในฐานะผู้ป่วยใน 
หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัและจ าเป็นตอ้งรับการ

รักษาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนถึงวนัท่ีบริษทั หรือตวัแทนของ
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) พิจารณาวา่ ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเดินทางกลบัประเทศไทยได ้ทั้งน้ีบริษทั
จะรับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวท่ี้หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

5. การแจ้งอุบัตเิหต ุ
ผูเ้อาประกนัภยั  ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย

โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบ
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

6. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั  ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่ง

หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองหรือเอกสารแนบทา้ย  (ถา้มี) โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง แต่
การไม่เรียกร้องภายในก าหนดไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตอ้งส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใชจ่้ายตน้ฉบบัและบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรอง
ยอดเงินท่ีจ่ายไป เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัอ่ืน  แต่ถา้หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้าก
สวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใดมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จ พร้อมตน้ฉบบัการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการ
ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทัได ้

7. การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี และ
มีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนนั้น บริษทัอาจปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
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8. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถว้นและ

ถูกตอ้งแลว้   โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั  ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 
90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกใน
อตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

9. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
ผูเ้อาประกันภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได้ เม่ือผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้

ขอ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น  หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่
กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผู ้เอาประกันภัยระบุช่ือผู ้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู ้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู ้เอาประกันภัย                      
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้
บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อา
ประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกวา่หน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยั  ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้นหรือแจ้งเปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บ
ประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่แต่หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ 
เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละ
เท่าๆ กนั 

10. การช าระเบีย้ประกนัภัย และการบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
10.1. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัทีเม่ือถึงก าหนดช าระ หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ 
10.2     บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดท้ายท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

10.3 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยการแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย
ประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยั
ระยะสั้น ตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 

ระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยั ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัตามระยะเวลาเอาประกนัภยั 

เกิน/เดือน ไม่เกิน/เดือน 1  ปี 2  ปี 3  ปี 

- 1 15.00 8.60 6.00 
1 2 25.00 14.30 10.00 
2 3 35.00 20.00 14.00 
3 4 45.00 25.70 18.00 
4 5 55.00 31.40 22.00 
5 6 65.00 37.10 26.00 
6 7 75.00 42.90 30.00 
7 8 80.00 45.70 32.00 
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ระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยั ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัตามระยะเวลาเอาประกนัภยั 
เกิน/เดือน ไม่เกิน/เดือน 1  ปี 2  ปี 3  ปี 

8 9 85.00 48.60 34.00 
9 10 90.00 51.40 36.00 
10 11 95.00 54.30 38.00 
11 12 100.00 57.10 40.00 
12 13   60.70 42.50 
13 14   64.30 45.00 
14 15   67.90 47.50 
15 16   71.40 50.00 
16 17   75.00 52.50 
17 18   78.60 55.00 
18 19   82.10 57.50 
19 20   85.70 60.00 
20 21   89.30 62.50 
21 22   92.90 65.00 
22 23   96.40 67.50 
23 24   100.00 70.00 
24 25     72.50 
25 26     75.00 
26 27     77.50 
27 28     80.00 
28 29     82.50 
29 30     85.00 
30 31     87.50 
31 32     90.00 
32 33     92.50 
33 34     95.00 
34 35     97.50 
35 36     100.00 

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่
สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

10.4 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผูเ้อาประกันภัยได้กระท าการโดยทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นได้รับ
ประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี  บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ดว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวและให้ความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัในทนัที  ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นๆ และภายหลงัจากการ
หกัจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัไดจ่้ายใหไ้ปแลว้ส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการ
เรียกร้องจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 
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11. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลง
ยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

12. เงือ่นไขบังคบัก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทน

ของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
หมวดที ่3   ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความบาดเจ็บทางร่างกาย การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
สาเหตุดงัต่อไปนี ้
1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพ ความสูญเสียหรือความเสียหาย การท าลาย ความรับผิดตามกฎหมายใดๆ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสียหาย

ต่อเนื่องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมลี าดบัเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น 
1.1. สงคราม การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาต ิการกระท าอนัเป็นปฏิปักษ์ หรือ  การปฏิบัตกิารเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการ

ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน  การก าเริบ 
การก่อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิการรัฐประหาร การยดึอ านาจ
การปกครองโดยทหาร หรือ 

1.2. การกระท าการก่อการร้าย   ให้หมายความรวมถึง 
1.2.1. การกระท า หรือการคุกคาม ขู่เข็ญ   ซ่ึงใช้ก าลงั หรือความรุนแรง   และ/หรือ 
1.2.2. การท าให้ได้รับอันตรายหรือเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน   หรือการคุกคาม ขู่เข็ญ รวมถึงการแผ่กัมมันตภาพรังสี

นิวเคลยีร์ และ/หรือ การปนเป้ือนจากสารเคม ีและ/หรือ สารชีวภาพ 
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะ
แสดงออกให้เห็นหรือไม่กต็าม   หรือเพือ่ต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชน 
ตกอยู่ในภาวะตืน่ตระหนกหวาดกลวั   หรือ 

1.3. การกระท าใดๆ เพือ่การควบคุม การป้องกนั การหยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึงเกีย่วเนื่องกบัเหตุการณ์ในข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 
ข้างต้น 

2. ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ความรับผดิ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม  อนัเกดิจากหรือมสีาเหตุมาจาก 
2.1. การแผ่รังสีของสารกมัมนัตภาพรังสี หรือการปนเป้ือนโดยสารกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ 
2.2. สารกมัมนัตภาพรังสี สารพิษ การระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น และปนเป้ือน อันเกิดจากส่วนประกอบของอุปกรณ์นิวเคลียร์ 

เตาปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ หรือส่วนประกอบนิวเคลยีร์หรือช้ินส่วนนิวเคลยีร์ 
2.3. อาวุธ หรือเคร่ืองมอืใดๆ ทีใ่ช้ปฏิกริิยาการแตกตวั และ/หรือ การรวมตวัของนิวเคลยีร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอื่นที่คล้ายคลึง

กนั หรือพลงังานหรือวตัถุกมัมนัตภาพรังสี 
2.4. สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ การระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น และปนเป้ือน อันเกิดจากส่วนประกอบของวัตถุ

กัมมันตภาพรังสี   ข้อยกเว้นนี ้ไม่รวมถึงธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ (นอกเหนือจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์) ซ่ึงถูกจัดเตรียม ขนย้าย 
จดัเกบ็ หรือใช้งานเพือ่การพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ วทิยาศาสตร์ หรือวตัถุประสงค์อืน่ในทางสันตทิีค่ล้ายคลงึกนั 

2.5. อาวุธเคม ีชีวภาพ เคมชีีวภาพ   หรืออาวุธทีใ่ช้คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดๆ 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงมทีีม่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือผ่านทาง หรือทีเ่ป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์อย่าง

ใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้
3.1. การเสียการครอบครองอย่างถาวรหรือช่ัวคราว อนัเป็นผลมาจากการริบ การยดึมาเป็นของรัฐ การยดึทรัพย์สินของเอกชน เพือ่

ใช้ประโยชน์ในทางการทหาร หรือการยดึทรัพย์สินโดยหน่วยงานทีก่่อตั้งขึน้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
3.2. การเสียการครอบครองอาคารใดๆ อย่างถาวรหรือช่ัวคราว อันเป็นผลมาจากการครอบครองอาคารดังกล่ าวโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายของบุคคลใดๆ 
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ทั้งนี ้บริษัทยังต้องรับผดิต่อผู้เอาประกันภัยส าหรับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกนัภัยนี ้ซ่ึงได้เกดิขึน้ก่อนการสูญเสียการครอบครอง หรือในระหว่างการสูญเสียความครอบครอง   
การท าลายทรัพย์สินโดยค าส่ังของเจ้าหน้าทีร่าชการทีถู่กต้องตามกฎหมาย  

4. การจลาจล การนัดหยุดงาน 
5. ความผดิปกตทิางจติ หรือระบบประสาท รวมทั้งการเสียสติ 
6. การเดนิทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์ หรือการเดนิทางเพือ่รับการรักษาพยาบาลทีต่่างประเทศ 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กดิจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซ่ึงกระจายไปทัว่ 
8. ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หน่วยช่วยเหลอืฉุกเฉิน พนักงานดบัเพลงิ หรือ อาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิาร

ในสงครามหรือปราบปราม 
9. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือท างานดังต่อไปนี ้ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่ง หรือช่างก่อสร้าง 

หรืองานทีเ่กีย่วกบัการตดิตั้ง งานประกอบ บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรไฮโดรลกิ หรือท างานในสถานทีม่คีวามเส่ียงสูง หรือ
งานใช้แรงงานอืน่ๆ ทั้งนี ้ไม่รวมถึงงานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทจดัการหรืองานประกอบอาหาร 

10. ขณะผู้เอาประกนัภัยขับขี่รถจกัรยานยนต์ หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์  
11. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการววิาท 
12. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุยกเว้นในกรณีผู้เอาประกนัภัยได้รับการประกนัตวั 
13. ผู้เอาประกนัภัยไม่ปฏิบัตติามข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน าของรัฐบาล หรือหน่วยงาน ราชการของประเทศไทยหรือประเทศที่ผู้

เอาประกนัภัยเดนิทางไปในระหว่างการเดนิทางว่า 
13.1 ไม่ควรเดนิทางไปยงัประเทศใด 
13.2 ไม่ควรเดนิทางเนื่องจากมกีารเตอืนการนัดหยุดงาน จลาจล อากาศไม่ด ีหรือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 

14. ขณะผู้เอาประกนัภัยฝึกซ้อมหรือร่วมในการแข่งขันกฬีาอาชีพ หรือการแข่งขันกฬีา หรือการฝึกซ้อมในฐานะมอืสมคัรเล่น 
15. ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับขี่ หรือปฎบิัตหิน้าทีเ่ป็นพนักงานขับขี่อากาศยาน หรือปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยาน 
16. ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิด้จดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสาร และมไิด้เป็นสายการ

บินพาณิชย์ 
หมวดที ่4   ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคบั ภายใตข้อ้บังคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั  และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความ
คุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและตารางของเอกสารแนบทา้ย (ถา้มี) เท่านั้น 
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               TOSM0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาล 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทย
สภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริการทางการ
แพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

พยาบาล หมายถึง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฏหมาย 
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น
และสมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับการให้บริการท่ี
โรงพยาบาลเรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 
แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีเก่ียวกบัฟัน หรือค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอนั
จ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติ เวน้แต่เกิดจากอุบติัเหตุ และไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ี
เป็นค่าใชจ่้ายการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบั
ประเทศ (ถา้มี) 

แพทย์ทางเลอืก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทย 
การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

ความจ าเป็นทาง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยของ

ผูเ้อาประกนัภยั 
2. ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
3. ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยั หรือสมาชิกของครอบครัวผูเ้อาประกนัภยั                       

หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4. ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสมตามความจ า

เป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยันั้นๆ 
ความคุ้มครอง 

หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึง
เกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก บริษทัจะ
จ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทาง
การแพทย ์ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัจ าเป็นตอ้งรักษาโดยวิธีการแพทยท์างเลือก ยกเวน้การแตกหรือหักของกระดูก บริษทัจะชดเชย
ค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน  2,000 บาท ต่อคน  ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  

ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ืองในประเทศไทย หลงัจากท่ีกลบัจากการเดินทางเป็น
การถาวร การเขา้รับการรักษาพยาบาลจะตอ้งกระท าภายใน 12 ชัว่โมง หลงัจากมาถึงประเทศไทย และจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัจะชดใช้
ส าหรับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยน้ีไม่เกินร้อยละ 10%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัหรือไม่เกิน 7 วนัติดต่อกนั แลว้แต่
จ านวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจ าเป็นต้อง
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เคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่นย้ายกลบัประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายทีคุ้่มครองมดีงัต่อไปนี ้

1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 

2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิต รวมค่าใชจ่้ายในการแยก จดัเตรียมและวิเคราะห์เพ่ือการให้โลหิต ค่า
ตรวจทางห้องปฏิบติัการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล
ค่าใชจ่้ายในการใชห้รือใหบ้ริการ อุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทยน์อกหอ้งผา่ตดั วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ ์1) 
ค่าหอ้งผา่ตดัและอุปกรณ์ในหอ้งผา่ตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหวา่งท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมในฐานะผูป่้วยใน 

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่ 14 วนั 

5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนัก หรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้
ส าหรับผูป่้วย และค่าการรักษาพยาบาลประจ าวนั 

6. ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และตอ้งเดินทาง
กลบัไปศึกษาต่อ หากไดรั้บการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหวา่งการเดินทางกลบัดงักล่าว กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะยงัคงคุม้ครองผู ้
เอาประกนัภยัเป็นระยะเกา้สิบ (90) วนันบัจากวนัท่ีเดินทางกลบั ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีอายสิุบสอง (12) เดือนข้ึนไป ค่าใชจ่้าย
ท่ีครอบคลุม คือ ค่าใชจ่้ายตามรายละเอียดในขอ้ 1-5 ท่ีระบุไวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ตาม จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีทางบริษทัจะจ่าย
ส าหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยจะไม่เกินจ านวนเงินส าหรับกรณีน้ีตามท่ีได้ระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ทั้งน้ี จ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมสูงสุดท่ีบริษทัจะชดใชส้ าหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลให้ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรมโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย (อตัราแลกเปล่ียน ยึดถือตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จ) 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ี

จ่ายไป เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของ
รัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการ
ของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
2. โรคเรื้อรัง การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยทีย่งัมไิด้รักษาให้หายก่อนวนัท าสัญญาประกนัภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ป็นมาแต่ก าเนิด 

(Congenital) หรือปัญหาด้านการพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
3. การรักษาตวัเพือ่พกัผ่อนหรือเพือ่อนามยั การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาทีม่ไิด้เกีย่วข้องกบัการบาดเจบ็หรือการ

เจบ็ป่วย 
4. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
5. การรักษาพยาบาลทีไ่ม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถงึ การรักษาแพทย์ทางเลอืก (Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม 

ธรรมชาตบิ าบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น ทีม่จี านวนเงนิค่ารักษาพยาบาลเกนิกว่าทีร่ะบุในความ
คุ้มครองของข้อตกลงคุ้มครองนี ้

6. ค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายอวยัวะ การท าอวยัวะเทยีม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการมองเห็น อุปกรณ์เทยีมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า 
แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

7. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการรักษาตา/สายตา ทีไ่ม่ได้เกดิจากอุบัตเิหตุ ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบัการบริการทางทนัตกรรม ยกเว้นเพือ่บรรเทา
อาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจดัฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม ซ่ึง
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาตอินัเนือ่งมาจากการรักษาฟันจากอุบตัเิหต ุ

8. การบริการหรือการผ่าตดัเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยทีเ่กนิความจ าเป็นทางการแพทย์ อนัเกดิขึน้เพือ่หวงัผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกนัภัย 

9. การรักษาเพือ่ความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผมหรือการรักษาเพือ่แก้ไขความบกพร่องของ
ร่างกาย การผ่าตดัตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตดัตกแต่งทีจ่ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบตัเิหตุ 
เพือ่ให้อวยัวะดงักล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดมิ 

10. ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผู้่เอาประกนัภัยซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตวัเองรวมทั้งค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย 

11. การปลูกฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเว้นการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าภายหลงัการถูกสัตว์ท าร้าย และวคัซีนป้องกนั
บาดทะยกั ภายหลงัได้รับบาดเจบ็ 

12. ค่าใช้จ่ายกายภาพบ าบัด หรือกระบวนการทีไ่ม่จ าเป็นทางการรักษาทีไ่ม่สามารถพสูิจน์ได้ว่าเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ 
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       TOSS0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 
ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน า
จากแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ 
และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั บิดา มารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดา มารดา
ของคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั 

ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสถานศึกษาท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดส้มคัรเรียนไว ้และค่าธรรมเนียมท่ีตอ้ง
จ่าย ไดแ้ก่ ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นส าหรับหลกัสูตรและค่าใชอุ้ปกรณ์
ในหลกัสูตรดังกล่าว ค าจ ากดัความน้ีไม่รวมถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัห้องพกั อาหาร และ/
หรือ หนงัสือต ารา (ไม่วา่จ าเป็นหรือไม่ก็ตาม) 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีในระหวา่ง

ระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถท าการศึกษาต่อจนจบภาคการศึกษานั้นๆ ท่ีไดจ่้ายค่าเล่าเรียนไปแลว้
และท าเร่ืองระงบัการเรียนกบัสถานศึกษา 

บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยแก่ผูเ้อาประกนัภยัในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงนั้น ตามค่าเล่าเรียนจริงท่ีไดจ่้ายไปแลว้   ซ่ึงปรากฏใน
ใบเสร็จอยา่งเป็นทางการของสถานศึกษาส าหรับภาคเรียนนั้นๆ สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ทั้งน้ี จะจ่ายค่าชดเชยใหเ้ฉพาะค่าเล่าเรียนในส่วนท่ีขอคืนไม่ไดเ้ท่านั้น 
 ซ่ึงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีไดรั้บความคุม้ครองไดแ้ก่ 

1. การรักษาตวัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลติดต่อกนัเกินกวา่ 30 วนั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากอุบติัเหตหุรือการเจ็บป่วยท่ีมิไดอ้ยูใ่น
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

2. การถูกเคล่ือนยา้ยหรือถูกส่งกลบัประเทศภูมิล าเนาเพ่ือรับการรักษาพยาบาลตามค าวนิิจฉยัของแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา หรือ 
3. การมรณกรรมของสมาชิกในครอบครัว  
4. การเจ็บป่วยดว้ยภาวะหรือโรคร้ายแรง ดว้ยโรคใดโรคหน่ึงต่อไปน้ี  (กรณีเป็นหลายโรคจะคุม้ครองเพียงโรคเดียวเท่านั้น)  

4.1 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออดุตนั (Major Stroke) 
ทั้งน้ี โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตนั (Major Stroke) หมายถึง การเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอยา่ง

เฉียบพลนั อนัมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองอนัเน่ืองมาจากการอุดตนั (Cerebral Thrombosis) หรือการแตก 
(Intracerebral Haemorrhage) หรือการอุดตนัโดยล่ิมเลือดจากหัวใจหรือหลอดเลือดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial 
Embolism)  โดยมีหลกัฐานการตรวจพบความพิการทางระบบประสาทอยา่งต่อเน่ืองกนั (ไม่รวมถึงอาการชา) เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 45 วนั นับจากวนัท่ีวินิจฉัยการวินิจฉัยต้องยืนยนัด้วยการตรวจพบการเปล่ียนแปลงใหม่ของภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือภาพคล่ืนแม่เหล็ก (MRI)   ทั้งน้ี ไม่รวมถึง โรคเน้ือเยื่อสมองขาดเลือด (Infarction)  หรือ
เลือดออกในกะโหลกศีรษะอนัเน่ืองจากการไดรั้บ การบาดเจ็บภายนอก และโรคสมองขาดเลือดแบบชัว่คราว (Transient 
Ischemic Attack หรือ Reversible Ischemic Neurological Deficit) 
4.2 ภาวะโคม่า (Coma)  
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ทั้งน้ี ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโดยอายรุแพทย ์หรือ ประสาท
ศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 

4.2.1 ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวติเพ่ือพยงุชีพ 
4.2.2 ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
4.2.3 ไดรั้บการประเมินวา่สมองถูกท าลายอยา่งถาวร มีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอยา่งหน่ึง

อยา่งใดอยา่งถาวร ภายหลงั 30 วนั นบัจากวนัท่ีสลบหรือหมดความรู้สึก 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุราหรือการใช้ยาในทางท่ีผิด (Drug 

Abuse) 
4.3 ภาวะสมองตายและระบบประสาทลม้เหลว (Brain Death and Neurologic Failure) 
 ทั้งน้ี ภาวะระบบสมองตายและประสาทลม้เหลว (Brain Death  and Neurologic Failure) หมายถึง      การท่ีสมอง
และระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการท างานอยา่งถาวร ร่างกายไม่สามารถเคล่ือนไหวตอบสนองต่อส่ิงเร้าใดๆ และตอ้ง
ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยต์ามเกณฑข์องแพทยสภา   
4.4 ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย (Terminal Illness) 

ทั้งน้ี ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซ่ึงเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงท่ีไม่มี
วิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันผูใ้ห้การรักษาว่า
ภาวะการเจ็บป่วยดงักล่าวจะเป็นเหตุใหเ้สียชีวติ และ/หรือการเจ็บป่วยดว้ยโรคดงัต่อไปน้ี 

1) โรคมะเร็งลุกลามระยะท่ี 4 (Invasive Cancer – Stage 4)  
        หมายถึง การเกิดข้ึนของเน้ืองอกหรือเซลลท่ี์ไดรั้บการตรวจยนืยนัทางพยาธิวทิยาวา่เป็นมะเร็งลุกลามระยะท่ี 4 

และ/หรือมีการกระจายไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ 
2) โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดทา้ย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease or End-Stage Lung Disease) 
        หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการยนืยนัการวนิิจฉยัโดย

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้  
2.1 จ าเป็นตอ้งใหอ้อกซิเจนตลอดเวลาโดยขอ้บ่งช้ีของการใหอ้อกซิเจน คือ แรงดนัออกซิเจนในหลอดเลือด

แดงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ 
2.2 มีค่า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) นอ้ยกวา่ 1 ลิตรอยา่งต่อเน่ืองกนัในระยะเวลานานกวา่ 

2 เดือน 
3)  โรคกลา้มเน้ือหวัใจระดบั 4 (Cardiomyopathy, Cardiac Impairment Functional Class 4) 
  หมายถึง การเกิดโรคกลา้มเน้ือหวัใจ (Cardiomyopathy) ท่ีมีความผิดปกติของหวัใจหรือความบกพร่องทางกายท่ี

ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัใดๆไดเ้ลย เน่ืองจากมีอาการผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย หายใจหอบเหน่ือยแม้
ในขณะพกั (ระดบั 4 ตาม New York Heart Association (NYHA) Classification of Cardiac Impairment) 

4)  โรคไวรัสตบัอกัเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis) 
         หมายถึง โรคตบัอกัเสบท่ีมีการท าลายของเซลลต์บัเป็นจ านวนมาก โดยมีสาเหตุจากเช้ือไวรัสตบัอกัเสบซ่ึงเป็น

สาเหตุท าใหต้บัวาย โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
4.1 ขนาดของตบัลดลงอยา่งรวดเร็วร่วมกบัมีการตายของตบัทั้งกลีบ 
4.2 มีผลเลือดแสดงความผิดปกติของการท างานของตบัอยา่งมากและรวดเร็ว 
4.3 มีอาการดีซ่านอยา่งมาก  
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงตบัอกัเสบขั้นรุนแรงท่ีเกิดจากแอลกอฮอล ์สารพิษ หรือ ยาเสพติด 
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5)  ตบัวาย (Chronic Liver Disease or End-Stage Liver Disease or Liver Failure)  
        หมายถึง อาการตบัวายระยะสุดทา้ย ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดโรคตบัแขง็ และมีอาการดงัต่อไปน้ีครบทุกขอ้  

5.1 ดีซ่านอยา่งถาวร 
5.2 ทอ้งมาน (Ascites)  
5.3 เกิดพยาธิสภาพทางสมอง (Encephalopathy) หรือ กลุ่มอาการไตวายอนัเป็นผลมาจากตบัวาย (Hepatorenal 

Syndrome) ทั้งน้ี ไม่รวมถึงโรคตบัท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา (Alcoholic Cirrhosis) การใชย้าในทางท่ีผิด 
(Drug Abuse) หรือการใชส้ารเสพติด 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 

30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครอง เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้าย
ของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าเล่าเรียนจากสถานศึกษา (อตัราแลกเปล่ียน ยดึถือตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จรับเงิน) 
4. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวติของคู่สมรส บุตร พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดา

มารดาของคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษัทจะไม่คุ้มครองการการสูญเสียค่าเล่าเรียนใดๆ ทีเ่กดิจากหรือเป็นผลมาจากกรณีทีร่ะบุดงัต่อไปนี ้
1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
2. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การท าแท้ง 
3. การผ่าตดัทีไ่ม่เร่งด่วน (Elective Surgery) เนื่องจากอาการทีเ่ป็นอยู่นั้นไม่เป็นเหตุทีจ่ะท าให้เสียชีวติ 
4. โรคพษิสุราเรื้อรัง การตดิยาเสพตดิ การใช้ยา หรือสารระงบัประสาทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดกต็าม 
5. การท าศัลยกรรมเสริมความงาม หรือศัลยกรรมพลาสตกิ เว้นแต่เป็นผลมาจากอุบัตเิหตุ 
6. การรักษาพยาบาลทีเ่กดิจากแพทย์ทีเ่ป็นผู้เอาประกนัภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย   

ผู้ทีเ่ป็นเพือ่นเดนิทางกบัผู้เอาประกนัภัย หรือบุคคลทีม่คีวามเกีย่วพนักบัผู้เอาประกนัภัย 
7. การบาดเจบ็ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมเล่นกฬีาอาชีพ หรือ การเข้าร่วมในการแข่งขันใดกต็าม ซ่ึงใช้ยานยนต์ทางบก  ทางน า้ หรือทาง

อากาศ ชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิดรวมถงึเจ๊ตสกด้ีวย แข่งสเกต็  ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่รักษาชีวติ) ขณะก าลงัขึน้
หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนัจีจ้ัม๊พ์  การกระโดดหน้าผา การดิง่พสุธา การด าน า้ทีต้่องใช้ถังอากาศ
และเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

8. โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
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                                                                                                                                                                                                   TOSC0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเดนิทางเพือ่เยีย่มผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาล 
ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ย

กว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน าจาก
แพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
รักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมา
เสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั บิดา มารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดา มารดา
ของคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองการเยีย่มไขผู้เ้อาประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย    ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

กะทนัหันและคาดการณ์ไม่ไดใ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั ท าให้ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมในต่างประเทศเป็นเวลาติดต่อกนัมากกวา่ 5 วนั โดยท่ีไม่มีญาติใกลชิ้ดของผูเ้อาประกนัภยัร่วมเดินทางดว้ย 

บริษทัจะจัดหาและจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดัส าหรับการเดินทางไปและกลบัให้แก่สมาชิกในครอบครัวของผูเ้อา

ประกนัภยัจ านวน 1 คน เพ่ือเดินทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั และคุม้ครองถึงค่าโดยสารส าหรับยานพาหนะอ่ืนๆ ค่าท่ีพกัและค่าอาหารท่ี

จ าเป็นและเกิดข้ึนจริงในต่างประเทศไม่เกิน 5,000  บาทต่อวนั และ/หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์    โดยบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณา

วา่ การเยีย่มนั้นมีความจ าเป็นและมีผลต่อการรักษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยัหรือไม่ 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยรวมกนัสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 

30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรมโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

3. ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล 

4. ใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จบตัรโดยสาร ในการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวท่ีเดินทางไปเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยั 

5. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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                                                                                                                                                                                                   TOSA0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ. 1) 
ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เท้า และให้หมายรวมถึง  การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดังกล่าวข้างต้นโดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

การทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 

หมายถึง 1. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ 
ในขณะเกิดอุบติัเหตุและไดเ้กิดสภาวะทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ซ่ึงเป็นผลท าให้ไม่
สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิง
ตลอดไป หรือ  

2. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถปฏิบติัภารกิจประจ าวนัตั้งแต่ 3 อย่างข้ึนไปได้
ดว้ยตนเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนใด ภารกิจประจ าวนัดงักล่าว
ไดแ้ก่ (1) การอาบน ้ า  (2) การแต่งตวั  (3) การรับประทานอาหาร (4) การควบคุมการ
ขบัถ่ายของร่างกาย (5) การเคล่ือนยา้ย (6) การเคล่ือนไหว โดยมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
1) การอาบน ้ า หมายถึง ความสามารถในการช าระร่างกายในห้องน ้ า หรือการ

อาบน ้ า หรืออ่ืนๆ ท่ีมีความหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
2) การแต่งตวั หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่และถอดเส้ือผา้และเปล่ียน

อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เส่ือมสภาพ  
3) การรับประทานอาหาร หมายถึง  ความสามารถในการรับประทานอาหารท่ีมีการ

จดัเตรียมในรูปแบบใดๆ ก็ตามไวเ้รียบร้อยแลว้  
4) ความควบคุมการขบัถ่ายของร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการ

ท าหนา้ท่ีของล าไส้และกระเพาะปัสสาวะ ในขณะท่ีใชห้รือไม่ใชท่้อช่วยเคร่ือง
รองรับ หรือเคร่ืองอุปกรณ์เทียมอ่ืนๆ เพ่ือรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวั 

5) การเคล่ือนยา้ย หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนท่ีภายในสถานท่ีจากห้อง
หน่ึงไปยงัอีกหอ้งหน่ึงท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

6) การเคล่ือนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยตนเองจากเตียงนอนไป
ยงัเกา้อ้ีหรือส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  

ความคุ้มครอง 

หากผูเ้อาประกันภยัไดรั้บบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภยัและท าให้ผูเ้อาประกันภยั
เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 
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1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และ การทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ี
เกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

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

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทั จะจ่ายค่าทดแทน
ส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทน
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบั
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ 

ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวติโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
3. ใบมรณบตัร 
4. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
5. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
8. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั   
9. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะและสายตา 

ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีแพทย์
ลงความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ หรือ สายตาโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะและสายตา 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได้ 

  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตวัตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อืน่กระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่กต็าม ทั้งนีร้วมถึงอุบัตเิหตุจากการ
ทีผู้่เอาประกนัภัย กนิ ดืม่ หรือ ฉีดยาหรือสารมพีษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าทีแ่พทย์ส่ัง 

1.3 การแท้งบุตร 
1.4 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัตเิหตุ 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากความบาดเจบ็ทางร่างกาย ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้

2.1 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม 
(เว้นแต่การโดดร่มเพือ่รักษาชีวติ) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ 
การด าน า้ทีต้่องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2      ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนาหรือขณะถูกจบักมุหรือหลบหนีการจบักมุโดยเจ้าหน้าที ่ 
เพราะการกระท าความผดิทางอาญานั้น เว้นแต่ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอนัยอมความกนัได้ 
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                     TOSE0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลือ่นย้ายกลบัสู่ประเทศไทย 

ความคุ้มครอง 
หากผู ้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และมีความจ าเป็นต้องได้รับ                       

การเคล่ือนยา้ยเพื่อท าการรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสมตามค าแนะน าของตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  (MSIG Assist) หรือ
เพ่ือน าผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศไทย ในการน้ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) จะด าเนินการเคล่ือนยา้ยผูเ้อา
ประกนัภยั ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามสภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาทางการแพทยน์ั้น  

วธีิของการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ถูกก าหนดโดยตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) ซ่ึง
อาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวธีิการขนส่งอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสม 

การตดัสินใจทั้งหลายเก่ียวกบัวิธีการ รูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและจุดหมายปลายทาง จะไดรั้บการด าเนินการโดยตวัแทน
ของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) และอยูบ่นพ้ืนฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น  ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดน้ี เป็นค่าใชจ่้าย
ส าหรับการบริการซ่ึงก าหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดยตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) ส าหรับการขนส่ง
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนตามความจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลของการเคล่ือนยา้ยเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามมาตรฐานทางการแพทย ์ 

บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) เรียกเก็บกบับริษทั 
ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน บริษทัจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ หรือกองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั ตามจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ส าหรับการบริการเคล่ือนยา้ยท่ีเกิดข้ึนแต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

การแจ้งอุบัตเิหตุ 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้ตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG 

Assist) ทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการเคล่ือนยา้ย ตามรายละเอียดส าหรับการติดต่อท่ีบริษทัแนบมากบักรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
หากผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีมีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคล่ือนยา้ยกลบัสู่ประเทศไทยไปก่อน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการเคล่ือนยา้ยโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
4. ใบเสร็จรับเงิน (อตัราแลกเปล่ียน ยดึถือตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จ) 
5. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดนิทางตามตารางการเดนิทางหรือค่าบริการท่องเทีย่ว 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการขนส่งของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบอ านาจ 

(MSIG Assist) 
3. ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กดิจากสภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
5.   สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
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                                                                   TOSR0100 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
การส่งศพกลบัสู่ประเทศไทย 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เป็นผลใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั ตวัแทน

ของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) จะด าเนินการจดัเตรียมการน าศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีเสียชีวติกลบัสู่ประเทศไทย  
บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) 

เรียกเก็บกบับริษทั แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
กรณีท่ีผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน บริษทัจะชดใชค้่าสินไหม

ทดแทนใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ หรือกองมรดกของผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการบริการต่างๆ รวมถึงการ
เตรียมการของผูจ้ดัการศพ (สัปเหร่อ) ค่าหีบศพการดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนั แต่สูงสุดไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
หากผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน 

ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวติ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
8. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ใน

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางแล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จดัการเดนิทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งสาธารณะต้องรับผดิชอบ 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการขนส่งของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบอ านาจ 

(MSIG Assist) 
3. ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กดิจากสภาพผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
5.   สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
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                        TOSB0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางและ/หรือ 
ทรัพย์สินส่วนตวัในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

ทรัพย์สินส่วนตวั หมายถึง  
 

ทรัพย์สินท่ีผู ้เอาประกันภัยน าติดตัวไปด้วยในการเดินทางท่ีมิได้ระบุไวใ้น
ขอ้ยกเวน้ 

ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ท่ีประจ าในบ้าน โดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่น าติดตัวไปในขณะ
เดินทาง ไดแ้ก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จ าเป็นส าหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว เคร่ืองอ านวย
ความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของทีร่ะลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ ท่ี
จ าหน่ายหรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

คู่ หรือ ชุด หมายถึง จ านวนช้ินของทรัพยสิ์นส่วนตวัซ่ึงประกอบกนัเป็นชุดหรือสามารถใชด้ว้ยกนั 

ความคุ้มครอง 
การประกันภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อา

ประกนัภยั ในขณะท่ีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูข้นส่งสาธารณะ (Common Carrier)      ท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารท่ีซ้ือตัว๋โดยสารของผูข้นส่งสาธารณะและโดยสารอยูบ่นยานพาหนะขนส่งนั้น การสูญหายหรือความเสียหาย
เช่นวา่น้ีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริหารของผูข้นส่งสาธารณะนั้น 

บริษทัจะชดใชใ้หส้ าหรับการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เส้ือผา้หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีอยูภ่ายในกระเป๋า
เดินทางของผูเ้อาประกนัภยั ในระยะเวลาเอาประกนัภยัหรือเม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงตามเวลาท่ีระบุไว ้แลว้แต่วา่เหตุการณ์
ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงบริษทัจะชดใชใ้หด้งัน้ี 

1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญหายหรือความเสียหายของส่ิงของไม่เกินจ านวนเงินต่อช้ิน คู่ หรือชุด และจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซมในกรณีท่ีของนั้นๆ มีอายไุม่
เกิน 1 ปี 

3. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม ซ่ึงบริษทัจะหักค่าเส่ือมราคา
เม่ือเป็นท่ียอมรับโดยผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณีท่ีของนั้นๆ มีอายเุกิน 1 ปี 

เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้การสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบของผูข้นส่งสาธารณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงั

เดินทาง และไดรั้บหลกัฐานการแจง้การสูญหายหรือความเสียหายเป็นหนังสือจากผูมี้อ านาจของผูข้นส่งสาธารณะนั้นๆ ท่ีแสดง
จ านวนเงินท่ีไดรั้บการชดใชแ้ลว้  

2. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครอง
ต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือ
แก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นวา่นั้นและจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็น
ท่ีเสียหายต่อบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ฟ้องร้องด าเนินคดีหลงัจากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายเช่นวา่นั้น 

3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน เพ่ือใหก้ระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการ
ดูแลตามสมควร 
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 
30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดความความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัเพ่ือประกอบการพิจารณา
จ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยืนยนัความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ท่ีออกให้โดยผูข้นส่งสาธารณะ  โดยระบุ

รายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย  กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของบริษทัผูข้นส่ง
สาธารณะ 

3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายส่วนแรก (ถ้าม)ี 
2. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้
3. กระเป๋าที่มีลักษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ เป้เดินทาง หรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปมิใช่อย่าง

กระเป๋าเดนิทาง  สัตว์ ยานพาหนะทีเ่ดนิด้วยเคร่ืองจกัรกล (รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบคุมยานพาหนะนั้น) ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของ
ใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ โทรทัศน์ เคร่ืองเล่นซีดี คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เคร่ืองประดับมีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง 
เคร่ืองเงนิทั้งปวง คอนเทคเลนส์ เก้าอีม้ล้ีอส าหรับคนพกิาร ฟันปลอม ขาแขนเทยีม เคร่ืองช่วยฟัง ใบหุ้น เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญ
กษาปณ์ หรือของทีร่ะลกึ 

4. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากการสึกกร่อน การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์ที่ชอบท าลายพืช เช่น หนู การ
เส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซม การท าความ
สะอาด หรือการดดัแปลง แก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

5. ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรือให้เช่า 
6. การยึดทรัพย์ หรือการกักทรัพย์สินภายใต้กฎหมายตุลาการ การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล การขนส่งสินค้าผดิกฎหมาย หรือการท า

หน้าทีอ่ืน่ใดทีข่ัดต่อกฎหมาย 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ด้รับการชดใช้จากผู้ขนส่งสาธารณะ 
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีส่ามารถเรียกร้องเอาจากผู้ขนส่งสาธารณะ  
9. ความสูญเสียต่อกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกนัภัยทีส่่งไปล่วงหน้า หรือของทีร่ะลกึ และส่ิงของทีส่่งทางพสัดุไปรษณีย์ หรือส่งทาง

เรือ โดยมไิด้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
10. การที่ผู้เอาประกันภัยลืมทรัพย์สินในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอา

ประกนัภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น 
11. ความสูญเสียของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า 
12. ความสูญเสียของข้อมูลทีบ่ันทกึอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดสิก์ บัตรบันทกึข้อมูล หรือส่ิงอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 
13. ความสูญเสียหรือสูญหายของกระเป๋าเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย ขณะถูกทิง้ไว้ในทีส่าธารณะโดยไม่มผู้ีดูแล 
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                        TOSP0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง  

ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีอยู่ด้วยกันกับผูเ้อาประกันภยั  

ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูใ่นระหวา่งทางการท่ีจา้ง และบุคคลผูร่้วมเดินทางดว้ย 
ความคุ้มครอง 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก โดยบริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใน
นามผูเ้อาประกนัภยัส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายท่ีจะตอ้งชดใชเ้ป็นค่าสินไหมทดแทนส าหรับ 

1) การเสียชีวติ หรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 
2) ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุจากผูเ้อาประกนัภยั 

      ทั้ งน้ี ความรับผิดของบริษัทเพ่ือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

เงือ่นไขเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงชดใช ้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนผูเ้สียหาย หรือ

การกระท าอนัก่อใหเ้กิดการฟ้องร้อง หรือการต่อสูค้ดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 
2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการท่ีมีมาตรการอนัสมควร เพ่ือป้องกนัความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
3. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บความ

คุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง
ใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นวา่นั้น และจะ
ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั    

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 
30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  
3. รูปถ่าย (ถา้มี) และหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดแก่บุคคลภายนอก 
4. ส าเนาใบรับรองแพทยแ์ละส าเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บบาดเจ็บทางร่างกาย (อตัราแลกเปล่ียน ยึดถือตาม

อตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จ) 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม กรณีท าให้ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหายหรือใบเสร็จรับเงินจากทางร้านคา้ในกรณีท่ี

จ าเป็นตอ้งซ้ือของช้ินนั้นๆ เน่ืองจากท าให้ของช้ินนั้นเสียหาย (อตัราแลกเปล่ียน ยึดถือตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จ) 

6. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

ความรับผดิใดๆ ซ่ึงเกดิจากหรือสืบเนื่องจาก 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องเป็นญาติ หรือลูกจ้าง หรือตามกฎหมายให้ถือเสมือนว่า

เป็นลูกจ้างของผู้เอาประกนัภัย 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือที่อยู่ในการครอบครอง หรือการควบคุม ตาม

กฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ทีเ่กีย่วกบัความรับผดิซ่ึงเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยท าขึน้  ซ่ึงถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับ

ผดิของผู้เอาประกนัภัยจะไม่เกดิขึน้ 
4. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจ เจตนา หรือการกระท าที่ผดิกฎหมายของผู้เอา

ประกนัภัย 
5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย เนื่องจากการมีกรรมสิทธ์ิ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลื่อน อากาศยาน อาวุธปืน สัตว์

เลีย้ง ทีด่นิ หรืออาคาร หรือเกดิจากความประมาทเลนิเล่อในการควบคุมดูแล 
6. ความรับผดิทางการค้าหรือวชิาชีพ หรือความบกพร่องในการประกอบธุรกจิ 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหาย จากการกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะทีอ่ยู่ในสภาพการผดิปกตทิางจติใจ ระบบประสาท การวกิลจริต 

รวมถึงขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมส่ีวนร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
8. การคุกคามทางเพศ การประทุษร้ายต่อร่างกาย และจติใจ 
9. การก่อให้เกดิมลภาวะ หรือปนเป้ือนของดนิ น า้ อากาศ 
10. ค่าปรับทางแพ่ง อาญา หรือโดยสัญญา 
11. ความรับผดิใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากค าพพิากษา หรือกระบวนการยุตธิรรมนอกเขตอ านาจศาลทีคุ้่มครอง หรือทีเ่กดิขึน้หรือสืบเนื่องจากค า

พพิากษาของศาลไทยทีม่ผีลให้เกดิการบังคบัคดนีอกราชอาณาจกัรไทย 
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                                                                                                                                                                                       TOSF0100 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การล่าช้าของเทีย่วบิน 
ความคุ้มครอง 

หากการออกเดินทางของเคร่ืองบินซ่ึงผูเ้อาประกันภยัได้เตรียมเดินทางไวแ้ลว้ตอ้งล่าช้าออกไปจากก าหนดการเดินทาง
ตามปกติ เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย หรือการท างานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน หรือการนดัหยดุงาน หรือการปฏิบติังานอ่ืนโดย
ลูกจา้งของสายการบินพาณิชย ์หรือสนามบินท่ีท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหส้ าหรับค่าท่ีพกั ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ท่ีเพ่ิมข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเดินทางล่าชา้ โดยบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัในทุกๆ 8  ชัว่โมง ติดต่อกนัของการล่าชา้ของเท่ียวบิน แต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 

30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดความล่าชา้ของเท่ียวบิน เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3.  ตัว๋เคร่ืองบินและ BOARDING PASS ทั้งหมด 
4.  จดหมายแจง้จากผูท่ี้มีอ านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้นถึงการล่าชา้ หรือ 
5.  จดหมายแจง้จากสายการบินพาณิชยน์ั้นๆ ระบุถึงเหตุผลการล่าชา้ 
6.  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ค่าเสียหายส าหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อนัเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ต้องนึงถงึสาเหตุอืน่
ใด ซ่ึงเกดิจาก 

1.1   การท างาน หรือการท างานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน 
(Intranet) หรือเครือข่ายส่วนตวั หรือเครือข่ายในแบบเดยีวกนั 

1.2   ความเสียหาย การถูกท าลาย ความผดิพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟท์แวร์ หรือ
ชุดค าส่ังของการเขียนโปรแกรม หรือชุดค าส่ังประเภทใด 

1.3   การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการท างานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรมซอฟแวร์ 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรือระบบคอมพวิเตอร์ หรืออุปกรณ์อืน่ใดซ่ึงท างานโดยใช้ไมโครชิป (Microchip) หรือตรรกะทีฝั่ง
อยู่ในระบบคอมพวิเตอร์ (Embedded Logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องทีเ่กดิตามมาในการด าเนินธุรกจิของ
ผู้เอาประกนัภัย 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนใดๆ ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือมีส่วนประกอบของ  ความล้มเหลว 
หรือความไม่สามารถดงัต่อไปนี ้

2.1   วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electronic Circuit) ไมโครชิป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโครโพรเซสเซอร์ 
(Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (hardware) ระบบข้อมูล (software)  
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เฟิร์มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program)  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Data Processing 
Equipment) อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์อืน่ใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั 

2.2 ส่ือข้อมูล (Media) หรือระบบทีใ่ช้ในการท างานทีเ่กีย่วข้องกนักบัส่ิงดงักล่าว  
  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการท างานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือทั้งหมดและผลกระทบต่อเนื่องจากการใช้ ตวัเลข สัญลกัษณ์ หรือค า เพือ่รับรู้และจดจ าวนัที ่รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงความล้มเหลวหรือความไม่สามารถที่จะรับรู้ จดจ า จัด เก็บ (capture) รวบรวม บันทึก (save) หรือเก็บรักษา
(retain) และ/หรือ จดัด าเนินการ แปลค าส่ัง หรือประมวลผลข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือค าส่ังงานหรือค าส่ังใดๆ
อย่างถูกต้องตรงตามวนัทีจ่ริงในปฏิทนิ อนัเป็นผลมาจาก 
(1) การจดจ า รับรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสัปดาห์ หรือระยะของเวลา นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากวันที่ใดๆ 

วนัของสัปดาห์ หรือระยะของเวลาทีถู่กต้อง  
(2) การปฏิบัติงานของค าส่ังใดๆ หรือตรรกะซ่ึงได้ถูกโปรแกรมหรือเป็นส่วนประกอบในส่ิงใดๆ ก็ตามที่อ้างถึงในข้อ 

2.1 และ 2.2 ข้างต้นความล่าช้าทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
3.   ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดนิทางของผู้เอาประกนัภัย 
4.   ความล่าช้าทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
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                                                                                                                                                                                        TOSM0200 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การพลาดการต่อเทีย่วบิน 
ความคุ้มครอง 

หากผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อเท่ียวบินท่ีไดย้ืนยนัการเดินทางตามตารางการบินแลว้ ณ จุดท่ีตอ้งมีการเปล่ียนถ่ายล าอนั
เน่ืองมาจากความล่าชา้ของเคร่ืองบินท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล านั้น และไม่มีเท่ียวบินอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายใน
ระยะเวลา 8 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีเคร่ืองบินเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล ามาถึง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าท่ีพกั 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีจ าเป็นท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 

30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดการพลาดต่อเท่ียวบินเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยนืยนัการพลาดการต่อเท่ียวบินและระบุสาเหตขุองการพลาดการต่อเท่ียวบินซ่ึงออกโดยผูข้นส่งสาธารณะ 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (อตัราแลกเปล่ียน ยดึถือตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จ) 
5. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบิน (ถา้มี) 
6. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองการพลาดการต่อเทีย่วบิน อนัเกดิจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ไปรายงานตวัทีส่ายการบิน (Check-in) ภายในเวลาทีก่ าหนด 
2. ความประมาทเลนิเล่อของบริษัทท่องเทีย่ว หรือตวัแทนท่องเทีย่ว 
3. ความล่าช้าทีเ่กดิจากการยกเลกิบริการของผู้ขนส่งสาธารณะ โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากรัฐบาลของประเทศใดๆ 
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                                                                                                                                                                                     TOSA0300 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัตเิหตขุองบิดาหรือมารดา 
ค าจ ากดัความเพิม่เตมิเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสถานศึกษาท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดส้มคัรเรียนไวแ้ละค่าธรรมเนียมท่ี

ตอ้งจ่าย ไดแ้ก่ ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นส าหรับหลกัสูตรและค่า
ใชอุ้ปกรณ์ในหลกัสูตรดงักล่าว ค าจ ากดัความน้ีไม่รวมถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
หอ้งพกั อาหาร และ/หรือ หนงัสือต ารา (ไม่วา่จ าเป็นหรือไม่ก็ตาม) 

การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง  การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง 1. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพ

อ่ืนๆ ในขณะเกิดอุบติัเหตุและไดเ้กิดสภาวะทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ซ่ึงเป็นผล
ท าใหไ้ม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ได้
โดยส้ินเชิงตลอดไป หรือ 

2. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถปฏิบติัภารกิจประจ าวนัตั้งแต่  3 อยา่งข้ึนไป
ไดด้ว้ยตนเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนใด ภารกิจประจ าวนั
ดงักล่าวไดแ้ก่ (1) การอาบน ้ า  (2) การแต่งตวั  (3) การรับประทานอาหาร   
(4) การควบคุมการขบัถ่ายของร่างกาย  (5) การเคล่ือนยา้ย (6) การเคล่ือนไหว 
โดยมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
(1)   การอาบน ้ า หมายถึง ความสามารถในการช าระร่างกายในห้องน ้ า หรือการ

อาบน ้ า หรืออ่ืนๆ ท่ีมีความหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
(2)  การแต่งตวั หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่และถอดเส้ือผา้และเปล่ียน

อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เส่ือมสภาพ  
(3)  การรับประทานอาหาร หมายถึง  ความสามารถในการรับประทานอาหารท่ี

มีการจดัเตรียมในรูปแบบใดๆ ก็ตามไวเ้รียบร้อยแลว้  
(4)  ความควบคุมการขบัถ่ายของร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุม

การท าหน้าท่ีของล าไส้และกระเพาะปัสสาวะ ในขณะท่ีใช้หรือไม่ใชท่้อ
ช่วยเคร่ืองรองรับ หรือเคร่ืองอุปกรณ์เทียมอ่ืนๆ เพื่อรักษาสุขภาพอนามยั
ส่วนตวั 

(5)  การเคล่ือนยา้ย หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนท่ีภายในสถานท่ีจาก
หอ้งหน่ึงไปยงัอีกหอ้งหน่ึงท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

(6)  การเคล่ือนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยตนเองจากเตียง
นอนไปยงัเกา้อ้ีหรือส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  
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ความคุ้มครอง 
ในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั หากบิดาหรือมารดาของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงมีอายไุม่เกิน 60  ปีบริบูรณ์ และเป็นผูจ่้ายค่าเล่า

เรียนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัในระหวา่งการเดินทางเพ่ือศึกษาในต่างประเทศ ไดรั้บบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบติัเหตุในระหวา่งระยะเวลา
การเอาประกนัภยัและท าให้เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตาซ่ึงรวมกนั 2 ขา้งข้ึนไปหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเป็นกองทุนการศึกษาส าหรับผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 

30 วนั     นบัจากวนัท่ีบิดาหรือมารดาของผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

กรณีเสียชีวติ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัรของบิดาหรือมารดาของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเป็นผูจ่้ายค่าเล่าเรียน 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของบิดาหรือมารดาซ่ึงเป็นผูจ่้ายค่าเล่าเรียน  
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
7. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

กรณกีารสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงของบิดาหรือมารดาของ ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึง

เป็นผูจ่้ายค่าเล่าเรียน 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 


