สรุปสาระสาคัญกรมธรรม์สาหรับผูถ้ อื บัตรเครดิต TMB CLASSIC, GOLD, TITANIUM, PLATINUM
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย

:

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผูเ้ อาประกันภัย

:

ผูถ้ อื บัตรเครดิตทีอ่ อกโดยผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะบัตรเครดิตประเภท PLATINUM CARD, GOLD
CARD, TITANIUM CARD และ CLASSIC CARD รวมถึงคู่สมรสและบุตรตามกฎหมายของผูถ้ อื บัตร
เครดิตทีเ่ ดินทางไปและกลับพร้อมกับผูถ้ อื บัตรเครดิต

อายุผเู้ อาประกันภัย

:

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จากัดอายุของผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
- ผูถ้ อื บัตรเครดิต มีอายุไม่เกิน 75 ปี
- คู่สมรส มีอายุระหว่าง 18 - 75 ปี
- บุตรตามกฏหมาย ทีม่ อี ายุไม่เกิน 23 ปี บริบูรณ์ (ยังไม่สมรส หรือไม่มรี ายได้ประจา)

ระยะเวลาประกันภัยของ
ผูเ้ อาประกันภัยแต่ละราย

:

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองตามระยะเวลาการเดินทางโดยเริม่ มีผลคุม้ ครองตัง้ แต่เวลาทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยออกเดินทางจากทีพ่ กั อาศัยถาวรหรือ สถานทีท่ างานประจา ตลอดระหว่างเดินทางในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศและจะสิ้นสุดการคุม้ ครองเมื่อเดินทางถึงทีพ่ กั อาศัยถาวรหรือสถานทีท่ างานประจา
สาหรับเทีย่ วการเดินทางนัน้ ๆ ทัง้ นี้ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 90 วัน

การจากัดความรับผิด

:

ภายใต้จานวนเงินจากัดความรับผิดตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงฯ บริษทั ฯ จากัดความรับผิดสูงสุดสาหรับผูเ้ อาประกันภัยแต่ละราย
ตามทีร่ ะบุดงั นี้
- ผูถ้ อื บัตรเครดิต และคู่สมรส
บริษทั ฯ จากัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุในตารางข้างต้น
- บุตรตามกฏหมาย
บริษทั ฯ จากัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 10% ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุในตาราง
ข้างต้น

จานวนเงินจากัดความรับผิด

:

ข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย
1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเนื่องจากอุบตั เิ หตุ
ขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะ

จานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับผูเ้ อาประกันภัยแต่ละราย (บาท)
ประเภทบัตรเครดิต
ประเภทบัตรเครดิต
ประเภทบัตรเครดิต
PLATINUM CARD
GOLD CARD และ
CLASSIC CARD
TITANIUM CARD
6,000,000.-

2,000,000.-

2,000,000.-

2. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง

7,000.-

5,000.-

3,000.-

3. ความล่าช้าในการเดินทาง

7,000.-

5,000.-

3,000.-

4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง หรือทรัพย์สนิ
ส่วนตัว

7,000.-

5,000.-

3,000.-

5. ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึง
การจี้เครื่องบิน

7,000.-

5,000.-

3,000.-

6. การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง

7,000.-

5,000.-

3,000.-

ข้อยกเว้นเพิม่ เติม

:

1.
2.

หมายเหตุ

:

1.

บริษทั ฯ ไม่คมุ้ ครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยได้รบั ชดใช้ค่าใช้จ่ายนัน้ จาก
สายการบิน หรือจากองค์กรใด ๆ ยกเว้นจานวนเงินส่วนทีเ่ กิน
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยถือบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย มากกว่า 1 ใบ และ
ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความสูญเสียหรือความเสียหายเดียวกัน ความรับผิดของบริษทั ฯ
จะจากัดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยของบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ใบทีม่ ี
จานวนเงินเอาประกันภัยสูงทีส่ ุดเท่านัน้

การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยตามระยะเวลาการเดินทางจริง โดยจากัด
ระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครัง้ แต่หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้
เครื่องบิน
การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยใช้โดยสาร ซึง่ ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถ
เดินทางกลับได้ภายในกาหนดวันกลับ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองออกไปโดย
อัตโนมัตสิ าหรับช่วงเวลาทีถ่ ูกเลื่อนออกไป
2. ระยะเวลาการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยแต่ละท่านจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาทีบ่ ตั รเครดิตยังมี
ผลบังคับอยู่
3. คู่สมรสและบุตร จะถือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ต่อเมื่อมีการเดินทางไปและกลับ
พร้อมผูถ้ อื บัตรเครดิตและมีการชาระค่าเครื่องบิน ค่าตั ๋วเดินทาง หรือค่าแพกเกจเดินทาง ด้วยบัตร
เครดิตใบเดียวกันกับทีผ่ ถู้ อื บัตรเครดิตใช้ชาระสาหรับการเดินทางในครัง้ เดียวกัน
4. ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยชาระค่าใช้จ่าย (ค่าเครื่องบิน ค่าตั ๋วเดินทาง หรือค่าแพกเกจเดินทาง
รวมถึงค่ายานพาหนะสาธารณะในระหว่างการเดินทาง) ด้วยบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยผูถ้ อื กรมธรรม์
แบบไม่เต็มจานวนค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึน้ บริษทั จะพิจารณาชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลีย่ ตามสัดส่วนเดียวกันกับสัดส่วนของการชาระค่าใช้จ่ายแบบไม่เต็ม
จานวนข้างต้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
ค่าสินไหมทดแทน
= อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทีผ่ เู้ อาประกันภัยชาระผ่านบัตรเครดิตของผูถ้ อื กรมธรรม์ X มูลค่า
ความเสียหายของค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
คานิ ยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิน้ เชิง และมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิ ท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใด ๆ ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิ ง
ตลอดไป
ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งขับขี่โดยผู้ขบั ขีท่ ่มี ใี บอนุ ญาตและดาเนินการโดยผู้
ได้รบั อนุ ญ าตตามกฏหมายให้ดาเนินการขนส่งผู้โดยสารที่ชาระค่าโดยสารและที่กาหนดการปฏิบตั ิงานตามเส้นทางและตารางประจา แต่ไม่
รวมถึง รถมอเตอร์ไซด์รบั จ้าง รถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ ามหานคร MRT และรถแท็กซี่
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุ ใน
ระหว่างการเดินทางอยู่ในยานพาหนะโดยสารสาธารณะ และทาให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนัน้ เมื่อใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรัของจ
บการเสี
านวนเงิ
ยชีวติ นเอาประกันภัย
2
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรัของจ
บการตกเป็
านวนเงินนบุเอาประกั
คคลทุพพลภาพถาวรสิ
นภัย
้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
นัน้ ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือมีขอ้ บ่งชี้
ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรัของจ
บมือสองข้
านวนเงิ
างตันง้ เอาประกั
แต่ขอ้ มือนหรื
ภัยอเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
4
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรัของจ
บมือหนึ
านวนเงิ
่งข้างตันงเอาประกั
้ แต่ขอ้ มือนภัและเท้
ย าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
5
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรัของจ
บมือหนึ
านวนเงิ
่งข้างตันงเอาประกั
้ แต่ขอ้ มือนภัและสายตาหนึ
ย
่งข้าง
6
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลทีเ่ กิดขึน้ ตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงิ นเอาประกันภัย บริษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครอง
จนสิน้ สุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่เท่านัน้

ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1.1 การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีท่มี กี ารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
1.3 การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่จี าเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รบั บาดเจ็บซึ่งได้รบั ความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟั นหรือการรักษารากฟั น เว้นแต่การรักษาทีไ่ ด้เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั เิ หตุ
1.7 การเปลีย่ นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อ ม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก
(Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มกี ารแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)
ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็ นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
เชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซง่ึ ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ได้
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
2.1 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.2 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.3 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.4 ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้ามาหรือพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฏหมาย
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าทดแทนเนื่ องจากเสียชีวิต

ผู้รบั ประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รบั
ประโยชน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
ใบมรณะบัตร
สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่ องมาจากอุบตั ิ เหตุ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแ่ พทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
สูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3. ใบรายงานแพทย์ทย่ี นื ยันการทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
4. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สทิ ธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่สามารถส่ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว

ข้อตกลงคุ้มครอง
2. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิ กการเดิ นทาง
คานิ ยาม
การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่ วย หมายถึง บุคคลใดๆ ซึง่ ต้องได้รบั การรักษาโดยแพทย์ทม่ี ใี บอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฏหมาย และการ
บาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่ วยนัน้ เป็ นผลให้ผเู้ อาประกันภัย ได้รบั การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรทีจ่ ะเดินทางหรือเดินทางต่อไปสาหรับการ
เดินทางนัน้
สมาชิ กของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยและบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด
ของคู่สมรส
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึง่ เกิดขึน้ ภายใน 30 วันก่อนวันออก
เดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่ วยหนักของผูเ้ อาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว ทาให้ผเู้ อาประกันภัย
ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้
2. การเกิดการนัดหยุดงานขึน้ โดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทอ่ี ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้ อา
ประกันภัย ทาให้ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้

3. เมื่อทีพ่ กั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยถาวรได้รบั ความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ น้าท่วม หรือ ภัย
ธรรมชาติคล้ายกัน ได้แก่ พายุใต้ฝ่ นุ แผ่นดินไหว ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออกเดินทางทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม
กาหนดเวลาได้
4. ได้รบั หมายเรียกให้เป็ นพยานทีศ่ าล หรือได้รบั หมายบังคับจากศาล
บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางทีเ่ กิดขึน้
หลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว ได้แก่ เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตั ๋วล่วงหน้า และ/หรือ ค่าทีพ่ กั ค่าอาหารทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้
จ่ายไปล่วงหน้า เฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซึง่ ไม่ได้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น และเป็ นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรือการบอกเลิกการ
เดินทางก่อนวันเริม่ ต้นการเดินทาง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่ผเู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ความคุม้ ครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้
เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนัน้

ข้อยกเว้น
การประกัน ภัยตามข้อ ตกลงคุ้ม ครองนี้ ไม่ คุ้ม ครองการเลื่ อ นหรือ การบอกเลิก การเดิน ทางอัน เกิด จากหรือ สืบ เนื่ อ งจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการควบคุม หรือกฏข้อบังคับของรัฐบาล
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชาระหนี้สนิ หรือการขาดการชาระหนี้สนิ ของบริษทั จัดการท่องเที่ยวหรือผู้ทาการ
ขนส่งอันเป็ นสาเหตุให้มกี ารบอกเลิกการเดินทาง
3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทีย่ งั มีผลบังคับ หรือโครงการของรัฐบาล
หรือการที่จะได้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการท่อ งเที่ยว หรือ ผู้ดาเนินการอื่น ใดที่เกี่ยวกับการเดินทาง
อาหาร และทีพ่ กั
4. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์
5. กามโรค หรือโรคใดๆ ทีต่ ดิ ต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การทาประกันภัยนี้ภายในเวลาต่ากว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีก ารเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บสาหัสจาก
อุบตั เิ หตุของผูเ้ อาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว
การเรียกร้องผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิ กการเดิ นทาง
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ทันทีนับจากแจ้งการบอกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้
เอาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3. ใบรับรองแพทย์กรณีการบาดเจ็บ หรือใบมรณะบัตรกรณีเสียชีวติ
4. หนังสือยืนยันการบอกเลิกการเดินทางทีร่ ะบุจานวนเงินค่าปรับ จากผูข้ นส่ง บริษทั ท่องเทีย่ ว หรือตัวแทน
5. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆ ทีบ่ ริษทั อาจขอเพิม่ หากจาเป็ น

ข้อตกลงคุ้มครอง
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดิ นทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
คานิ ยาม
การบาดเจ็บ สาหัสหรือ การป่ วยหนั ก หมายถึง ผู้เอาประกันภัยซึ่ งต้อ งได้รบั การรักษาโดยแพทย์ท่มี ีใบอนุ ญ าตประกอบโรคศิลป์ ตาม
กฏหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่ วยนัน้ เป็ นผลให้ผเู้ อาประกัน ภัยได้รบั การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรที่จะเดินทาง หรือเดินทาง
ต่อไปสาหรับการเดินทางนัน้
สมาชิ กของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย และบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด
ของคู่สมรส

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้ชาระไปสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั และ
ค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และ/หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมา จากการที่ผเู้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศ
ไทยก่อนกาหนดเนื่องจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บสาหัส หรือการป่ วยหนัก และแพทย์แนะนาให้เดินทางกลับ
2. เครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้
3. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย เสียชีวติ หรือได้รบั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วย โดยไม่คาดหมาย
4. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝ่ นุ หรือแผ่นดินไหว ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการต่อไปได้
5. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองทีไ่ ม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย หรือ
6. การถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
บริษัทจะชดใช้ค่าใช่จ่ ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิม่ ขึ้นโดยทางเครื่องบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชัน้ ประหยัด ในกรณีท่ี เป็ นไปได้) หรือค่าที่พกั ที่เกิดขึน้ และ
การสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าทีพ่ กั ทีไ่ ด้จ่ายไปล่วงหน้า หรือทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องถูกริบมัดจา หลังจากเริม่ ต้นการเดินทาง อันเป็ นผลมาจาก
สาเหตุขา้ งต้น ทัง้ นี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดทีเ่ กิดขึน้ จากการขยายเวลาการเดินทางเนื่องจากถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
ความคุม้ ครองนี้มผี ลบังคับเฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ ก่อให้เกิดการลดจานวนวัน
เดิน ทางดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่ งไม่ อ าจเรียกร้อ งค่าสินไหมทดแทนผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง และ
ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (ถ้ามี) สาหรับเหตุการณ์เดียวกัน พร้อมกันได้
ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามข้อ ตกลงคุ้ม ครองนี้ ไม่คุ้ม ครองค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวัน เดินทาง รวมถึง การจี้เครื่อ งบินอันเกิดจากหรือ
สืบเนื่องจากโรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงได้เป็ นเลือดบวกของเชือ้ ไวรัส HIV และโรคอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์

การเรียกร้องผลประโยชน์การลดจานวนวันเดิ นทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อ ไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน เพื่อ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดย
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3. ใบรับรองแพทย์กรณีการบาดเจ็บ หรือใบมรณะบัตรกรณีเสียชีวติ
4. ตั ๋วเครื่องบินทีม่ กี ารยกเลิก
5. ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
6. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
7. เอกสารอื่นๆ ทีบ่ ริษทั อาจขอเพิม่ หากจาเป็ น

ข้อตกลงคุ้มครอง
4. ผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดิ นทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้ม ครองในกรณี การออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะที่เดินทางตามตารางเวลาที่ผู้ เอาประกันภัยได้
เตรียมการไว้ว่าจะใช้เดินทางในต่างประเทศเกิดความล่าช้าเป็ นเวลาอย่ างต่าหก (6) ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน นับจากเวลาทีร่ ะบุในแผนการเดินทางทีจ่ ดั
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจากสภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิบตั ิงานอื่ นโดยลูกจ้างของ
ยานพาหนะสาธารณะที่ทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเป็ นจานวน 10% ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับความล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะนัน้ ในทุกเวลาหก (6) ชัวโมงเต็
่
มต่อเนื่องของความล่าช้า
เป็ นทีต่ กลงและเข้าใจกันว่าการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ อกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่คุม้ ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยหรือ ความรับผิดตามกฏหมายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่
เกิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1. การเดิน ทางไป หรือ การเดิน ทางผ่ า น หรือ การเดิน ทางภายในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยคองโก, อิห ร่ า น, อิร ัก ,
อัฟกานิสถาน, ไลบีเรีย, ซีเรีย ซูดาน และคิวบา
2. การทีผ่ เู้ อาประกันภัยกระทาการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
2.1 การก่อการร้าย หรือ
2.2 การเป็ นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือ
2.3 การลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับยาเสพติด หรือ
2.4 การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทนส่วนเงื่อนไข
สัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
การเรียกร้องผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดิ นทาง
ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่ อ ไปนี้ให้แก่ บริษัท ภายใน 30 วัน เพื่อ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่ าสินไหมทดแทน โดย
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3. หนังสือยืนยันระยะเวลาและสาเหตุของความล่าช้าซึง่ ออกโดยผูข้ นส่ง
4. สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารอื่นๆ ทีบ่ ริษทั อาจขอเพิม่ หากจาเป็ น
ข้อตกลงคุ้มครอง
5. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดิ นทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หรือสายการ
บินส่งไปผิดสถานที่ หรือสูญหายชัวคราว
่
หลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋ าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางตามกาหนดการใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย บริษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย สาหรับการซื้อเสือ้ ผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตั วทีจ่ าเป็ น
เร่งด่วนทีผ่ เู้ อาประกันภัยได้สารองจ่ายไปก่อนดังนี้
1. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศรวมถึงในประเทศเกินกว่า 8 ชัวโมง
่ บริษทั จะชดใช้เงินคืนตามทีผ่ ู้
เอาประกันภัยได้สารองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศรวมถึงในประเทศเกินกว่า 16 ชัวโมง
่ หากกระเป๋ าเดินทางยังไม่
มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ นจานวนเงินเพิม่ เติมจากข้อ 1 อีกไม่
เกินร้อยละ 30 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. หลังจากผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศรวมถึงในประเทศเกินกว่า 24 ชัวโมง
่ หากกระเป๋ าเดินทาง ยังไม่
มาอยู่ในความครอบครองทางกายภาพของผูเ้ อาประกันภัย บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ นจานวนเงินทีเ่ พิม่ เติมจากข้ อ 2 อีกไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ บริษทั จะชดใช้ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ นจานวนเงินไม่เกินจานวนเงิน
เอาประกันภัยสูงสุดตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และทัง้ นี้ผเู้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง และข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ า
เดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว (ถ้ามี) พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขความคุ้มครอง
บริษทั จะรับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าชดเชยไป
ในการนี้ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อป้ องกันสิทธิท งั ้ หลายเช่นว่านัน้
และจะต้องไม่กระทาการใดๆ ให้เป็ นที่เสียหายแก่บริษัท และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ดาเนินการฟ้ องร้องหลังจากเกิดการสูญ เสียหรือความ
เสียหายต่อบุคคลทีท่ าให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านัน้
การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดิ นทาง

ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่ อ ไปนี้ ให้แก่ บ ริษัท ภายใน 30 วัน เพื่อ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดย
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1.
กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2.
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3.
หนังสือยืนยันการล่าช้าทีอ่ อกให้โดยสายการบิน
4.
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีร่ ะบุรายการและราคาของใช้จาเป็ นทีต่ อ้ งซื้อเนื่องจากกระเป๋ าเดินทางมาถึงล่าช้า
5.
สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6.
เอกสารอื่นๆ ทีบ่ ริษทั อาจขอเพิม่ หากจาเป็ น
ข้อตกลงคุ้มครอง
6. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
คานิ ยาม
ความรับผิ ดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกทีผ่ ู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายในแต่ละครั ้ง
และทุกๆ ครัง้
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัยทีน่ าติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ทใ่ี ช้ประจาในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทัวไปจะไม่
่
นาติดตัวไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื้อผ้าที่ไม่จาเป็ นสาหรับ
การเดินทาง เครื่องครัว เครื่องอานวยความสะดวกภายในบ้าน เป็ นต้น
ของที่ระลึก หมายถึง สิง่ ของทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ หรือเป็ นทีร่ ะลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรือสิง่ ต่างๆ ทีจ่ าหน่าย หรือให้เป็ นทีร่ ะลึก
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไม้กอล์ฟ และถุงใส่ไม้กอล์ฟหรือรถลากถุงกอล์ฟ
เครื่องประดับ หมายถึง สิง่ ของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ และนาฬิกาทีส่ วมใส่เป็ นเครื่องประดับตามร่างกาย
สิ่ งของภายในบ้าน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ สิง่ ติดตัง้ ตรึงตรา เสื้อผ้า และทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย หรือสมาชิกครอบครัว หรือคนรั บ
ใช้ในบ้านทีอ่ าศัยอย่างถาวรอยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัย ยกเว้น โฉนด พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค เช็คเดินทาง หลักทรัพย์ เอกสารทุก
ประเภท เงินสด ธนบัตร
สิ่ งของมีค่า หมายถึง เครื่องประดับทาด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่นๆ ผ้าขนสัตว์ นาฬิกา และอัญมณี หรือหินมีค่า

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งผู้
เอาประกันภัยนาติดตัวไปด้วยและได้รบั การสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างระยะเวลาการเดินทางในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ขณะทีก่ ระเป๋ าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั ผูข้ นส่ ง การสูญเสียหรือ
ความเสียหายเช่นว่านี้ตอ้ งได้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝ่ ายบริหารของโรงแรมนัน้ หรือฝ่ ายบริหารของบริษทั ผู้ขนส่งนัน้ หรือ
2. เป็ นผลจากบุคคลใดๆ กระทาการในลักษณะเป็ นการบังคับอย่างรุนแรง หรือโดยข่มขู่ หรือขูเ่ ข็ญ ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อเอากระเป๋ า
เดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวนัน้ และการสูญเสียหรือความเสียหายนัน้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจในท้องทีท่ เ่ี กิดการสูญเสียหรือ
ความเสียหายภายใน 24 ชัวโมงนั
่
บจากทีเ่ กิดเหตุนนั ้ การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องมีบนั ทึกประจาวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจเช่นว่า
นัน้
บริษทั จะชดใช้ให้สาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง เสือ้ ผ้าหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอ่ ยู่ภายในกระเป๋ าเดินทางของ
ผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการเดินทางหรือเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้สน้ิ สุดลงตามเวลาทีร่ ะบุไว้ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใ ดจะเกิดขึน้ ก่อน
โดยชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิน้ หรือต่อคู่ หรือต่อชุด ซึง่ บริษทั จะชดใช้ให้ดงั นี้
1. บริษทั จะชดใช้การสูญเสียหรือความเสียหายของสิง่ ของไม่เกินจานวนเงินต่อชิน้ คู่ หรือชุด ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2. บริษทั อาจเห็นควรให้ชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซมในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มี
อายุไม่เกิน 1 ปี
3. บริษทั อาจชดใช้เป็ นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม ซึง่ บริษทั จะหักค่าเสื่อมราคาเมื่อเป็ นที่
ยอมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีทส่ี งิ่ ของนัน้ ๆ มีอายุเกิน 1 ปี
และทัง้ นี้การประกันภัยภายใต้ความคุม้ ครองในข้อตกลงคุม้ ครองฉบับนี้ ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว และข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การ
ล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง (ถ้ามี) พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ อากาศยาน เรือ
หรือยานพาหนะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลังเดินทาง และได้รบั หลักฐานการแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายเป็ นหนังสือจากผูม้ อี านาจของ
ยานพาหนะนัน้ ๆ เว้นเสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาการดังกล่าวได้ เนื่องจากเหตุจาเป็ นหรืออยู่ในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และทาให้ทผ่ี เู้ อาประกันภัยไม่
อาจจะแจ้งดังกล่าวได้
2. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาการอันสมควรทัง้ ปวง เพื่อป้ องกันรักษาและคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย และถ้าหากทรัพย์สนิ
ทีว่ ่านัน้ สูญหายหรือเสียหาย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เจ้าหน้าทีโ่ รงแรม บริษทั ขนส่ง หรือผูม้ อี านาจของทีท่ าการสถานี
ขนส่งปลายทางอย่างทันทีอกี ด้วย
3. ในกรณีบริษทั ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษทั จะเข้ารับช่วงสิทธิของผูเ้ อาประกันภัยเพื่อใช้สทิ ธิ
เรียกร้องต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี้ ผเู้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่
บริษทั ในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการเท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อป้ องกันสิทธิท งั ้ หลายเช่นว่านัน้ และจะต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่
เสียหายต่อบริษทั
4. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน เพื่อให้กระเป๋ าเดินทางพร้อมทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยได้รบั
การดูแลตามสมควร
5. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบสาหรับความเสียหายส่วนแรกต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในจานวนเงินเอาประกันภัย
ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของการสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุกๆ การสูญเสียหรือความเสียหาย

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ไม่คมุ้ ครองทรัพย์สนิ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว
อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. สัตว์ ยานพาหนะทีเ่ ดินด้วยเครื่องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนัน้ ด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะ
อีน่ ใด สกีหมิ ะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เครื่องประดับมีค่า ได้แก่ เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงิน ทัง้ ปวง คอนแทคเลนส์ เก้าอีม้ ี
ล้อสาหรับคนพิการ ฟั นปลอม ขาแขนปลอม ใบหุน้ เอกสารตั ๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของทีร่ ะลึก
2. การสูญเสียหรือความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการสึกหรอ การเสื่อมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์ทช่ี อบทาลายพืช ได้แก่
หนู การเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยดาเนินการใดๆ เพื่อทาการซ่อมแซม การทาความสะอาด หรือ
การดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สนิ ใดๆ
3. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทเ่ี ช่า หรือให้เช่า
4. การยึดทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฏหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาล การขนส่งสินค้าผิดกฏหมาย หรือการ
กระทาการอื่นใดทีข่ ดั ต่อกฏหมาย

5. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การชดใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอื่น การได้รบั การชดใช้จากบริษทั รับจ้างขนส่งหรือโรงแรม
6. การสูญเสียกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยทีส่ ่งไปล่วงหน้า หรือของทีร่ ะลึก และสิง่ ของทีส่ ่งทางพัสดุไ ปรษณีย์ หรือส่งทาง
เรือ โดยมิได้ไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
7. การทีผ่ เู้ อาประกันภัยลืมกระเป๋ าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานทีส่ าธารณะ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ ป็ นผลมา
จากการละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้ องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สนิ นัน้
8. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า
9. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลทีบ่ นั ทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์บตั รบันทึกข้อมูล หรือสิง่ อื่นใดในทานอง
เดียวกัน
การเรียกร้องผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดิ นทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ผู้เอาประกัน ภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อ ไปนี้ ให้แก่ บริษัท ภายใน 30 วัน เพื่อ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่ าสิน ไหมทดแทน โดย
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1 กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3 หนั งสือ ยืน ยัน ความสูญ เสียหรือ ความเสีย หาย (Property Irregularity Report) ที่อ อกให้โดยสายการบิน ผู้ข นส่ ง ผู้บ ริห าร
โรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย
4. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจาวันของตารวจ
5 สาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆ ทีบ่ ริษทั อาจขอเพิม่ หากจาเป็ น

