
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับบุคคลหรือกลุมทั่วไป
  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  ที่ผูถือกรมธรรมหรือผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
  บริษัทใหสัญญาดังตอไปนี้

  เงื่อนไขทั่วไป

  1.     คํานิยาม    :  เพื่อใชในกรมธรรมประกันภัยและเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.1    “บริษัท”  หมายถึง  บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.3    “ผูเอาประกันภัย”  หมายถึง

 บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมี
 การประกันภัยเพื่อประโยชนของผูไดรับความคุมครอง
 บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
 เอกสารแนบทาย ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้

  1.5    “อุบัติเหตุ”  หมายถึง
 ตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
 เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่
 เอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
 การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
 และโดยอิสระจากเหตุอื่น

  1.6    “ความบาดเจ็บ”  หมายถึง

 ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจําและ  1.7    “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”  หมายถึง
 อาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
 ความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทําใหผู
 เอาประกันภัยเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 หรือตองเขารับการรักษาพยาบาล

  1.9    “ระยะเวลาการเดินทาง  หมายถึง  ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองซึ่งเริ่ม
 ตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย
 1.9.1     กรณีการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic) และการเดินทาง
 ทองเที่ยวไปตางประเทศ (Outbound)ความคุมครองใหเริ่มตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทาง

  1.8    “ความสูญเสียหรือ   หมายถึง

 ออกจากที่อยูอาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดําเนินตอ เนื่องกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัย
 เดินทางกลับถึงที่อยูอาศัยเวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้
 1.9.2        กรณีผูเอาประกันภัยเปนบุคคลที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) 
 ความคุมครองใหเริ่มตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทยและดําเนินตอเนื่องไป
 จนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น
 ในกรมธรรมประกันภัยนี้ทั้งนี้การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น
 ใหถือการผานดานตรวจคนเขาเมืองโดยถูกตองทุกขั้นตอนและเปนสําคัญ

  1.4    “ตาราง”  หมายถึง

  ความเสียหายใดๆ”

 หมายถึง  1.2    “ผูเอาประกันภัย”
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  2.     ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ

  ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกสลักหลังแนบไวในกรมธรรมประกันภัยนี้แลวจึงจะสมบูรณ

  3.     ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง

  จะขยายความคุมครองออกไปโดยอัตโนมัติ จนกระทั้งสิ้นสุด ตามคําจํากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”
  ขัดของของเครื่องบินที่ผูเอาประกันภัยใชโดยสาร ซึ่งทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถเดินทางกลับไดภายในกําหนดวันกลับ กรมธรรมประกันภัยนี้

  มาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได
  ไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาว

 กรมธรรมประกันภัยนี้จะใหความคุมครองผูเอาประกันภัยตามคําจํากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” ทุกครั้งที่ผูเอาประกันภัยเดินทาง
  ภายในระยะเวลา โดยจํากัดระยะเวลาไมเกิน 180 วันตอการเดินทางแตละครั้ง หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย การจี้เครื่องบิน การลาชาหรือ

  4.     การแจ้งอุบัติเหตุ
 ผูเอาประกันภัย ผูถือกรมธรรม ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดย

  5.     การสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูถือกรมธรรม ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีจะตองสงหลักฐาน

  ตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต

  หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดเหตุ แตการไมเรียกรองภายใน
  กําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนดและไดทําการเรียกรอง

 สําหรับการเรียกรองคารักษาพยาบาล ตองสงใบเสร็จแสดงรายการคาใชจายตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับ ใบเสร็จที่รับรองยอดเงิน
  ที่จายไป เพื่อใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยอื่นแตถาหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ
  หรือสวัสดิการอื่นใดมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จ พรอมตนฉบับการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น
  เพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัทได

  6.     การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกายของผูเอาประกันภัยในระหวางที่บริษัทพิจารณาการเรียกรองคาทดแทนตามที่เห็นสมควรรวมทั้ง

  โดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

  การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปน

  7.     การจายคาทดแทน
 คาทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย โดยจะจายคาทดแทน

  ภายใน 20 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่ครบถวนและถูกตองแลว
 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยขางตนไมเปนตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรม

  ประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้ไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 ภาระในการพิสูจนวาการเรียกรองคาทดแทนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยเปนหนาที่ของบริษัทในการนี้ผูถือกรมธรรม

  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนหรือผูแทนของบุคคลดังกลาวจะตองใหขอเท็จจริงและความสะดวกแกบริษัทตามสมควร
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 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยให อีกในอัตรารอยละ 12 ตอปี
 ของจํานวนเงินที่ตองจายทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

  8.     การจํากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
 ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 รวมกัน ไมเกินจํานวนเงินดังระบุไว

 ในกรณีที่มีขอพิพาท  ขอขัดแยง  หรือขอเรียกรองใดๆ  ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย
  9.     การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติสําหรับผูเอาประกันภัยที่ถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน
  10.    การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

  ในตารางและเมื่อมีการจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 เต็มวงเงินจํากัดความรับผิดดังที่ระบุไวในตารางแลว ยกเวนกรณีเสียชีวิต
  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับไป ตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตามขอตกลงคุมครอง ขอ 2 (ถามี) เทานั้น

  กับบริษัท  และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค  และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัย
  ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ  ตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

  11.    เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้  เวนแตผูถือกรมธรรมผูเอาประกันภัยผูรับประโยชนหรือตัวแทนของบุคคล

  ดังกลาวไดปฏิบัติถูกตอง ครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง

 การประกันภัยนี้ใหความคุมครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาการเดินทาง
  และทําใหเกิดผลดังตอไปนี้

  เมื่อใดก็ดี  บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้
  เกิดอุบัติเหตุ  หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น

  1.4           100%

  1.3           100%

  ข้อ 1   การเสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน  180  วัน  นับแตวันที่

  1.1           100%
  1.2           100%

  1.5           100%
  1.6           100%
  1.7           60%

  การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง   หมายความถึง  การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึงการสูญเสีย
  สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน  โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป บริษัทจะจาย
  คาทดแทน ตามขอนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

  ข้อ 2   การรักษาพยาบาล
 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยที่มีในอนุญาตประกอบโรคศิลปตามกฎหมาย หรือตองได

  รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยคาใชจายที่ผูเอาประกันภัยไดจายไปจริงซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่
  เกิดอุบัติเหตุ สําหรับคารักษาพยาบาล  คาการพยาบาล แตไมรวมถึงการจาง พยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไมเกินจํานวนเงินที่บริษัทตองรับผิดที่ระบุไวใน
  ตารางแตหากผูเอาประกันภัย ไดรับการ ชดใชจากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดเพียง
  จํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

  ชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทย

  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับการเสียชีวิต
  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร

  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทาหรือ

  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ  และสายตาหนึ่งขาง

  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา  และสายตาหนึ่งขาง

  1.9           60%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับสายตาหนึ่งขาง
  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา  1.8           60%

  สายตาสองขาง
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ข้อยกเว้น

  การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  ค. การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
  ข. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

  ก. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไหคําวา “ขณะอยูภาย
  ใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

  ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวของมันเอง

  2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
  ก. ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตว์ในป่า แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวยแขงสเก็ต ชกมวย 
  โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูนหรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ์ ปนหรือไตเขา
  ที่ตองใชเครื่องมือชวย ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศ และเครื่องชวยหายใจใตน้ํา
  ข. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  ค. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ บรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบ
  การโดยสายการบินพาณิชย์
  ง. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ

  ฉ. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
  จ. การแทงลูก

  ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรม์
  ประกันภัยนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม์ประกันภัย

  ช. การเปลี่ยนหรือใสฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

  ฌ. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม 
  (Degeneratation) หรือ (Spondyiosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เวนแตมีการแตกหัก (Fracture)

  ญ. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติการกบฏ
  หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

  ฎ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือการกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม
  การที่ประชาชนกอความวุนวายถือขนาดลุกฮือขึ้นตอตาน รัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

  ซ. อาหารเปนพิษ

  ฉ. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  จ. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

   5 OF 5 


		2021-11-09T13:33:25+0700
	wording TAIF.pdf
	NSI Digital Signature E-Policy




