
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล
Individual International Travel Insurance Policy

โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้และเพื่อเปนการตอบ
แทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดขอยกเวนทั่วไป ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทาย
แหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความ

หมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนทั่วไป 

เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย ใบคําขอเอาประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรมประกัน
ภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวน ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

1.2 บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
1.3 ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความ

คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
1.4 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกัน

ภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระ

จากเหตุอื่น
1.6 การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขหรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัยอยางกะทันหัน

หรือเฉียบพลันและไมสามารถคาดการณได โดยเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผล
บังคับ ทั้งนี้ ตองปรากฏชัดเจนวาเกิดขึ้นโดยตัวเองและโดยอิสระจากเหตุอื่น

1.7 ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตามขอตกลงคุมครอง 
และ/หรือเอกสารแนบทายของสัญญาประกันภัย (ถามี)

1.8 แพทย์ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทย
สภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย
หรือทางดานศัลยกรรม

1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
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1.10 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกันไมนอย
กวา 6 ชั่วโมง  ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูป่วยในโดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทยและในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการรักษา 
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูป่วยในแลวตอมาเสีย
ชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง

1.11 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูรับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่วยนอกหรือในหองรักษาฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งไมมีความจําเปนตามขอวินิจฉัยและ
ขอบงชี้ที่เปนมาตรฐานทางการแพทยในการเขารักษาเปนผูป่วยใน

1.12 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูป่วยไวคางคืนและมีองค
ประกอบทางดานสถานที่และมีจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการ
ใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและไดรับอนุญาตใหจด
ทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

1.13 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูป่วยไวคางคืนและไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขต
นั้นๆ

1.14 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตดําเนินการโดยแพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูป่วยไวคางคืนได และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการ
เปนคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

1.15 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่ง
แผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป่วยตามความจําเปนทางการแพทยและสอดคลองกับขอสรุป
จากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)

1.16 ความจําเปนทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1)     ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บ

ป่วยของผูรับบริการ
(2)     ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
(3)     ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของ

ผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
    (4)    ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่วยที่เหมาะสม ตาม
ความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรับบริการนั้นๆ

1.17 ค่าใช้จ่ายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรง
พยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่ง ผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
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1.18 สภาพที่เปนมาก่อนการเอา
ประกันภัย (Pre-existing 
Condition)

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัยภายใน 
12 เดือนกอนวันออกเดินทางแตละครั้ง ซึ่งมีนัยสําคัญเพื่อแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา 
หรือทําใหแพทยพึงใหการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา

1.19 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสเอดสและใหหมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกรายแรง 
(Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเปนเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ 
ฉวยโอกาส ใหรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําใหเกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทําใหเกิดโรคลําไสอักเสบหรือเรื้อรัง 
(Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพรกระจายอยูทั่ว
ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) ใหรวมถึง
แตไมจํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลลน้ําเหลืองที่ระบบศูนยประสาท
สวนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรครายแรงอื่นๆ ซึ่งเปนที่
รูจักในปจจุบันนี้วาเปนอาการของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) หรือซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคนที่เปนเสียชีวิตอยางกะทันหัน เจ็บป่วย หรือ
ทุพพลภาพ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ใหรวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno 
Deficiency Virus) โรคที่ทําใหเยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการ
ระบาดของเชื้อไวรัส

1.20 ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบปี
กรมธรรมประกันภัย ปีตอๆ ไป

1.21 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวา
จะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาล
ใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยู
ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

1.22 ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
(Emergency Assistance 
Provider)

หมายถึง บริษัท หรือนิติบุคคล หรือตัวแทนของผูใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินที่ไดรับมอบอํานาจ
จากบริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้       ในการใหบริการความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
ระหวางการเดินทางและบริการตางๆ แกผูเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยนี้

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกําหนด
2.1        สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอ เอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม
(ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลง รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปิด
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ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งหากบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปด ไม
ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญา
ประกันภัยได

บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2        ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความ
ใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัย หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3        ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัยซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย 
2.3.1 ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุมครองใหเริ่มตนกอน    ผูเอาประกันภัยเดินทางออกจาก

ประเทศไทย 2 ชั่วโมงและดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต
กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน (เวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
กรมธรรมประกันภัยนี้) 

2.3.2 ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุมครองการเดินทางหลายครั้ง โดยใหมีระยะเวลาคุมครองใน
แตละครั้งเชนเดียวกับขอ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน ..... วัน (บริษัทระบุได้สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) 

ระยะเวลาเอาประกันภัยอาจมีการขยาย/กําหนดเปนอยางอื่น ขึ้นอยูกับแตละขอตกลงคุมครอง/เอกสารแนบทาย
2.4     การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความ
เสียหายโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบใน
ทันทีได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

ในการเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีจะตองสงหลักฐานหรือ
เอกสารตามที่ระบุไวภายใตขอตกลงคุมครอง และ/หรือเอกสารแนบทาย  แตละขอ และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทตองการตามความจําเปน
ใหแกบริษัทภายในระยะเวลาที่กําหนดไวโดยคาใชจายของตนเอง

การไมสงเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป  หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงเอกสารหรือหลักฐานไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

2.5     การตรวจทางการแพทย์
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมี

สิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเพื่อ

ประกอบการพิจารณาจายคาทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัยได

2.6     การจ่ายค่าทดแทน
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บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวนและถูก
ตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุม
ครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสาร
ครบถวนแลว

หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 
15 ตอปีของจํานวนเงินที่ตองจายทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

2.7   การชําระเบี้ยประกันภัยและการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

2.7.1  ผูเอาประกันภัย ตองชําระเบี้ยประกันภัยทันที หรือกอนความคุมครองจะเริ่มตน

2.7.2  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยหลังจากบริษัทไดออกกรมธรรม
ประกันภัยแลวจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัย เวนแตในกรณีที่ ผูเอาประกันภัยไมไดรับอนุมัติวีซา (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผูเอา
ประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบกอนวันเริ่มคุมครอง

2.7.3  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเอาประกันภัย หรือบริษัทตางสามารถใชสิทธิในการบอกเลิก
กรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว ดังนี้

2.7.3.1       บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 
โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับแลวออกตามสวน

2.7.3.2       ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยการแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมี
สิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกัน
ภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้ 
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ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้ ไมวาจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตามตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทานั้น ไม
สามารถเลือกยกเลิกความคุมครองเพียงสวนหนึ่งสวนใดระหวางปีกรมธรรมประกันภัยได

2.8     การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการ
วินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ

2.9     เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษัทจะรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เมื่อผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว

แลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

2.10     สกุลเงินตราและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
หากคาทดแทนที่พึงจายตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทจะจายคาทดแทนเปนเงินบาทไทย โดยใช

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานที่ใชเรียกรองคาทดแทนภายใตขอตกลงคุมครอง และ/หรือ
เอกสารแนบทายนั้นๆ

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่อง
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จากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีการระบุคุ้มครองไว้ในข้อตกลงคุ้มครองเปนการเฉพาะ)

3.1        การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง

3.2        สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่า
จะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัย อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุให้มีการ
ประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

3.3        การก่อการร้าย

3.4        การกระทําโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย การยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทําลาย โดย
ศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล 

3.5        การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมา
จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

3.6        การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

3.7        ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ
ปราบปราม

3.8        ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)

3.9                   ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ํามัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดิน 
หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัย ตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครองสําหรับขอตกลงคุมครอง ดังตอไปนี้
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