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กรมธรรม์ ประกันภัยกำรเดินทำงต่ ำงประเทศส่ วนบุคลล เคเอสเค
KSK Worldwide Individual Travel Insurance Policy

โดยการเชื่ อถื อข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไข
ทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตามเว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัย
1.1 กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไขทัว่ ไป
และข้อกาหนด ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย หนังสื อรับรองการประกันภัย และ เอกสาร
สรุ ปสาระตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ใบสลักหลังกรมธรรม์ ซึ่ ง
ถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท
หมายถึง บริ ษทั เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.3 ผู้เอำประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
นี้และ/หรื อเอกสารแนบ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.4 ผู้อยู่ในอุปกำระ
หมายถึง 1. คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
2. บุตรตามกฏหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่สมรสที่ มี
อายุต้ งั แต่ 2 สั ป ดาห์ แต่ ไม่ เกิ น 20 ปี บริ บู รณ์ และยังมิ ไ ด้
สมรส
1.5 ผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง
หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย
เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.6 อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและ
ทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
1.7 กำรบำดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายอัน เป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ัติ เหตุ ซึ่ ง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.8 กำรเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิด ปกติ การป่ วยไข้ห รื อการติ ดโรคที่ เกิ ด ขึ้ น กับ
ผูเ้ อาประกันภัย
1.9 ควำมสู ญเสี ยหรือควำม
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทา
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เสี ยหำยใดๆ
1.10

ควำมรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

1.11

แพทย์

หมายถึง

1.12
1.13

พยำบำล
ผู้ป่วยใน

หมายถึง
หมายถึง

1.14

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

1.15

โรงพยำบำล

หมายถึง

1.16

สถำนพยำบำลเวชกรรม

หมายถึง

1.17

คลินิก

หมายถึง
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ให้ผูเ้ อาประกัน ภัยเสี ยชี วิต สู ญ เสี ย อวัยวะ สายตา ทุ พ พลภาพ
หรื อได้รับบาดเจ็บ
ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่อ
เหตุการณ์แต่ละครั้ง
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ข้ ึน
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการ
แพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็ นผูเ้ อา
ประกันภัยเอง หรื อคู่สมรสตามกฎหมายหรื อบุตรตามกฎหมาย
ของผูเ้ อาประกันภัย
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัย
และคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการ
แพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ
ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก
หรื อในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวช
กรรมหรื อคลินิก ซึ่ งไม่มีความจาเป็ นตาม ข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้
ที่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้
รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการ
เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนิน
การโดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่
สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
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1.18

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

หมายถึง

1.19

ค่ ำใช้ จ่ำยทีจ่ ำเป็ นและ
สมควร

หมายถึง

1.20

ควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์ หมายถึง

1.21

สภำพทีเ่ ป็ นมำก่อน
กำรเอำประกันภัย
(Pre-existing condition)

หมายถึง

1.22

เอดส์ (AIDS)

หมายถึง
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หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ น
สากล และนามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้า
มี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบ
กับการให้บริ การที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อ
คลินิกเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาลหรื อสถาน
พยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษา
นั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การหรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป้ ่ วยที่เหมาะสมตามความจาเป็ นของภาวการณ์บาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรื อความผิดปกติที่เกิดขึ่น
กับผูเ้ อาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมีนยั สาคัญเพียงพอที่ทา
ให้บุคคลทัว่ ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรื อรักษา หรื อทาให้
แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแลหรื อรักษา
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่ งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึง การ
ติดเชื้ อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm)
หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) การติดเชื้ อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
เชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis
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1.23

กำรก่อกำรร้ ำย

หมายถึง

1.24

ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

1.25

เครื่องบิน

หมายถึง
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Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง
(Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อ
ราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
เนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ าเหลืองที่ระบบศูนย์
ประสาทส่ วนกลาง(Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการของ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome)
หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่างกระทันหัน
เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง(AIDS)ให้รวม
ถึงเชื้อไวรัสHIV(Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทา
ให้เยือ่ สมองเสื่ อม(Encephalopathy Dementia) และการระบาด
ของเชื้ อไวรัส
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การ
กระทาการแทนหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ง
กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อจุดประสงค์ที่
คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว
สายการบินพาณิ ชย์ เรื อเดินสมุทร รถไฟ หรื อรถขนส่ งผูโ้ ดยสาร
รวมทั้งพนักงานหรื อตัวแทนของผูข้ นส่ งเหล่านั้น
เครื่ องบินของสายการบินพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้
โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง เฮลิคอปเตอร์
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกำหนด
2.1 สั ญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอา
ประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย นี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยู่
แล้วในข้อความจริ งใด แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ
อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตก
เป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ควำมสมบูรณ์ แห่ งสั ญญำประกันภัย และกำรเปลี่ยนแปลงข้ อควำมในสั ญญำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัยการ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้ว จึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลำเอำประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองซึ่ งเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาประกันภัย
2.3.1 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นก่อนผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่ โมงและดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเดินทาง
กลับถึงที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 2 ชัว่ โมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะ
เวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ )
2.3.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสู งสุ ดไม่เกิน 90 วัน
หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและ
จาเป็ นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองไปจนกระทัง่ ผู้
ได้รับความคุม้ ครองออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
2.4 กำรแจ้ งและกำรเรียกร้ องค่ ำทดแทน
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่ จะพิสูจน์
ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้วใน
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การเรี ยกร้องค่าทดแทน ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานหรื อเอกสารตามที่ระบุไว้ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองแต่ละหมวดให้แก่บริ ษทั ภายในระยะ เวลาที่กาหนดไว้
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ น
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้
จ่ายของบริ ษทั
2.6 กำรจ่ ำยค่ ำทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่าง
อื่นจะจ่ายให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ น
ไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่
ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดจ่ายดอกเบี้ยให้
อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อคลินิกนอกประเทศไทย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษา
พยาบาล
2.7 กำรชำระเบีย้ ประกันภัยและกำรคืนเบีย้ ประกันภัย
2.7.1 เบี้ยประกันภัยจะถึงกาหนดชาระทันที และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
2.7.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจาก
บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ได้รับ
อนุมตั ิ วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูต และผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ่ ม
คุม้ ครอง
2.7.3 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อบริ ษทั ต่างสามารถ
ใช้สิทธิ ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
ก) บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่ วน
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ข) ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ น
หนังสื อและมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลำประกันภัย (ไม่ เกิน/เดือน) ร้ อยละของ เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิก
ทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่ วนหนึ่งส่ วนใดระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยได้
2.8 กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธี
การอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย(คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.9 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
กำรประกันภัยนี้ ไม่ ค้ ุมครองกำรบำดเจ็บ ควำมสู ญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำย อันเกิดจำกหรือสื บเนื่องจำกสำเหตุ
หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลำดังต่ อไปนี้
3.1 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ ำยร่ ำงกำยตนเอง
3.2 สงครำม กำรรุ กรำน กำรกระทำทีม่ ่ ุงร้ ำยของศัตรู ต่ำงชำติ หรือกำรกระทำทีม่ ่ ุงร้ ำยคล้ ำยสงครำม ไม่ ว่ำจะ
ได้ มีกำรประกำศสงครำมหรื อไม่ กต็ ำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้ อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร
ทีป่ ระชำชนก่ อควำมวุ่นวำยถึงขนำดลุกฮือขึน้ ต่ อต้ ำนรัฐบำล กำรปฏิวตั ิ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก
หรือเหตุกำรณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีกำรประกำศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยกำรศึก
3.3 กำรก่อกำรร้ ำย
3.4 กำรแผ่ รังสี หรือกำรแพร่ กมั มันตภำพรังสี จำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมำ
จำกกำรเผำไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่ งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่ อไป
ด้ วยตัวเอง
3.5 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอืน่ ใดทีอ่ ำจเกิดกำร
ระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ ได้
3.6 ควำมรับผิดส่ วนแรก
3.7 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองปฏิบัติหน้ ำทีเ่ ป็ นทหำร ตำรวจ หรืออำสำสมัคร และเข้ ำปฏิบัติกำรใน
สงครำมหรือปรำบปรำม
3.8 ขณะทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศหรื ออำณำเขตที่ยกเว้ นควำมคุ้มครองตำมทีร่ ะบุไว้ ในตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัยหรือเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ ำมี)
3.9 ขณะทีเ่ กิดขึน้ บริเวณแท่ นขุดเจำะนำ้ มัน หรือเหมืองใต้ ดิน
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความ
คุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และมีจานวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองประกันภัยเท่านั้น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล เนื่องจำกกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครอง ของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับการรักษาพยาบาล ไม่วา่ จะใน
ฐานะผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษา
พยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมีความจาเป็ นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่ องในประเทศไทยหลัง
จากที่กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทาภายใน 12 ชัว่ โมงหลังจากมาถึงประเทศไทย
และจานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั จะชดใช้สาหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ10 ของ
จานวนเงินเอาประกันภัย หรื อไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จานวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้ จะไม่
นามาใช้ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับอุบตั ิเหตุและจาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทย เพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุ กเฉิ นตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การให้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นระหว่างเดินทาง(ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายที่คุม้ ครอง มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริ การโลหิ ตและส่ วนประกอบของโลหิ ต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก
จัดเตรี ยม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิ ต หรื อส่ วนประกอบของโลหิ ต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และพยาธิวทิ ยา
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี วทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรื อให้
บริ การอุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้อง
ผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที่พกั รักษาตัวอยูใ่ นรงพยาบาลหรื อสถาน
พยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยใน
3. ค่าบริ การรถพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น สาหรับการเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปหรื อมาจากรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจาเป็ นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
5. ค่าห้องพักผูป้ ่ วยหนัก หรื อห้องผูป้ ่ วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้สาหรับผูป้ ่ วย
และค่าการพยาบาลประจาวัน
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กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่ได้รับการรักษาพยาบาลจาก
คลินิก หรื อกลับมาถึงประเทศไทย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จ ที่
รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หาก ผูไ้ ด้
รับความคุม้ ครองได้รับการจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผไู้ ด้
รับความคุม้ ครองส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอื่น เพื่อเรี ยก ร้อง
ส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล เนื่องจำกกำรบำดเจ็บหรือกำร
เจ็บป่ วยเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองค่ ำใช้ จ่ำยดังต่ อไปนี้
1. สภำพทีเ่ ป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing condition)
2. กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่ องของร่ ำงกำยทีเ่ ป็ นมำตั้งแต่ กำเนิด ยำ กำรรักษำหรือกำรตรวจ
วินิจฉัยทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกับคำวินิจฉัย อำกำร หรือภำวะควำมผิดปกติทรี่ ะบุในใบรับรองแพทย์
3. กำรรักษำตัวเพือ่ พักผ่อนหรือเพือ่ อนำมัย กำรพักฟื้ น กำรตรวจสุ ขภำพ ค่ ำตรวจรักษำใดทีม่ ิได้ เกีย่ วข้ อง
กับกำรบำดเจ็บหรือ กำรเจ็บป่ วย
4. กำรรักษำโรคหรือภำวะทีเ่ กี่ยวกับทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึงกำรติดสำรเสพติดโรค
ทำงพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กำมโรค หรือโรคติดต่ อทำงเพศสั มพันธ์
6. กำรรักษำใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรตั้งครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้ งบุตร และกำรทำหมัน กำรแก้ หมัน
กำรคุมกำเนิด กำรรักษำเพือ่ ให้ มีบุตร
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7. กำรรักษำพยำบำลทีไ่ ม่ ได้ เป็ นกำรรักษำแผนปัจจุบัน รวมถึงกำรรักษำแพทย์ ทำงเลือก (Alternative
Treatment) เช่ น กำรฝังเข็ม ธรรมชำติบำบัด กำรรักษำโดยกำรนวดและกำรกดจุด (Chiropractic) เป็ น
ต้ น
8. กำยอุปกรณ์ อุปกรณ์ เทียม เครื่องมือทำงกำรแพทย์ และเวชภัณฑ์ คงทน ได้ แก่ เครื่องช่ วยฟัง เครื่อง ช่ วย
กำรพูด เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด แว่นตำ เลนซ์ เครื่องช่ วยหำยใจ อุปกรณ์ ออกซิเจน เครื่องวัด
สั ญญำณชีพ (ชีพจร ควำมดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่ วยคำ้ ยันต่ ำงๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้ แก่
แขนเทียม ขำเทียม ตำเทียม
9. กำรบริกำรทำงทันตกรรม ยกเว้ นเพือ่ บรรเทำอำกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ แต่ ไม่ รวมถึงกำรบูรณะฟัน
กำรจัดฟัน กำรครอบฟัน กำรขูดหินปูน กำรอุดฟัน หรือกำรใส่ ฟันปลอม
10. กำรตรวจรักษำควำมผิดปกติเกีย่ วกับสำยตำ กำรทำเลสิ ค ค่ ำใช้ จ่ำยสำหรับอุปกรณ์ เพือ่ ช่ วยในกำร
มองเห็นหรือกำรรักษำควำมผิดปกติของกำรมองเห็น
11. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตัดเกีย่ วกับกำรบำดเจ็บหรือป่ วยไข้ อนั เกิดขึน้ เพือ่ หวังผลกำไรจำกกรมธรรม์
ประกันภัย
12. กำรรักษำเพือ่ ควำมสวยงำม ได้ แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูกผม หรือ กำรรักษำเพือ่
แก้ไขควำมบกพร่ องของร่ ำงกำย กำรผ่ำตัดตกแต่ ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่ เป็ นกำรผ่ำตัดตกแต่ งที่
จำเป็ นต้ องกระทำอันเป็ นผลจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ เพือ่ ให้ อวัยวะดังกล่ ำวสำมำรถกลับมำทำงำนได้ อย่ ำง
เดิม กำรปลูกถ่ ำยอวัยวะ
13. กำรตรวจรักษำ หรือกำรป้องกัน กำรใช้ ยำ หรือสำรต่ ำงๆ เพือ่ ชะลอกำรเสื่ อมของวัย หรือกำรให้ ฮอร์ โมน
ทดแทนในวัยใกล้ หมดหรือหมดระดู กำรเสื่ อมสมรรถภำพทำงเพศในหญิงหรือชำย กำรรักษำควำมผิด
ปกติทำงเพศ กำรแปลงเพศ กำรรักษำโรคอัลไซเมอร์ กำรรักษำเนือ้ งอกหรือมะเร็งทุกชนิด กำรรักษำริด
สี ดวง กำรรักษำไส้ เลือ่ นทุกชนิด กำรรักษำต้ อเนือ้ ต้ อลมหรือต้ อกระจก กำรตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
กำรรักษำนิ่วทุกระบบ และกำรรักษำเยื่ อบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่
14. กำรรักษำพยำบำลที่เกิดจำกแพทย์ ที่เป็ นผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง หรือเป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตร
ของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง
15. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ ำภำยหลังกำรถูก
สั ตว์ทำร้ ำย และวัคซีนป้องกันบำดทะยัก ภำยหลังได้ รับบำดเจ็บ
16. กำรบริกำรทีไ่ ม่ เกี่ยวกับกำรรั กษำพยำบำล เช่ น กำรใช้ วทิ ยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อำหำรทีส่ ั่ ง
เพิม่ เติมจำกมือ้ ปกติ ค่ ำเครื่องใช้ เบ็ดเตล็ดต่ ำงๆ และอืน่ ๆ ทีค่ ล้ำยคลึงกัน
17. กำรกระทำของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้ โทษจนไม่
สำมำรถครองสติได้
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คำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ” นั้นในกรณีทมี่ ีกำรตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป
กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองแข่ งรถหรื อแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ ำ แข่ งสกีทุกชนิด รวม
ถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม(เว้นแต่ กำรโดดร่ มเพือ่ รักษำชีวติ ขณะกำลังขึน้ หรือกำลังลงหรือ
โดยสำรอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดำนำ้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอำกำศและเครื่องช่ วยหำยใจใต้ นำ้
กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองเข้ ำร่ วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดกำรทะเลำะ
วิวำท
ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองขับขี่ หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองก่ออำชญำกรรมทีม่ ีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะทีถ่ ูก
จับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม
กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในเครื่องบินที่
มิ ได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ เป็ นสำยกำรบินพำณิชย์
กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้ ำที่เป็ นพนักงำนประจำ
เครื่องบินใดๆ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ งเนื่องจำกอุบัติเหตุ
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
กำรสู ญเสี ยอวัยวะ
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดย
สิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้
อีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
กำรสู ญเสี ยสำยตำ
ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง เป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง
ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมและเสี ยชีวติ เพราะ การบาดเจ็บ
นั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนั ที่เริ่ มทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าหรื อ
สายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
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ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกิน
จานวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30
วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ หรื อนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ย
อวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผได้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
4. ใบมรณบัตร (กรณี เสี ยชีวติ )
5. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน และสาเนา
บันทึกประจาวันของตารวจ (กรณี เสี ยชีวติ )
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง (กรณี
เสี ยชีวติ )
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์ (กรณี เสี ยชีวิต)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรเสี ยชี วติ กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพล
ภำพถำวรสิ้นเชิ งเนื่องจำกอุบัติเหตุเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองกำรบำดเจ็บ ควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำย อันเกิดจำก
หรือสื บเนื่องจำกสำเหตุหรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลำ ดังต่ อไปนี้
1. กำรกระทำของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้ โทษจนไม่
สำมำรถครองสติได้
คำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ” นั้นในกรณีทมี่ ีกำรตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
2. กำรได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่ กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวนำ้ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่
ได้ รับมำจำกอุบัติเหตุ
3. กำรแท้ งบุตร
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4. กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองแข่ งรถหรื อแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ ำ แข่ งสกีทุกชนิด รวม
ถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่ กำรโดดร่ มเพือ่ รักษำชีวติ ) ขณะกำลังขึน้ หรือกำลังลงหรือโดยสำรอยู่
ในบอลลูน หรือเครื่องร่ อน
5. กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในเครื่องบินที่
มิได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ เป็ นสำยกำรบินพำณิชย์
6. กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้ ำที่เป็ นพนักงำนประจำเครื่อง
บินใดๆ
7. กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองเข้ ำร่ วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดกำรทะเลำะ
วิวำท
8. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองขับขี่ หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
9. กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับควำมคุ้มครองก่ออำชญำกรรมทีม่ ีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะทีถ่ ูก
จับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่ อบุคคลภำยนอก
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
บุคคลภำยนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติหรื อบุคคลในครอบครัวของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
บุคคลที่อยูด่ ว้ ยกันกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ลูกจ้างของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองขณะ
อยูใ่ นระหว่างทางการที่จา้ ง และบุคคลผูร้ ่ วมเดินทางด้วยกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครอง ของ
กรมธรรม์ประกันภัย การประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ใบรับรองประกันภัย โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในนามผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสาหรับจานวนเงินที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายที่จะชดใช้ค่าเสี ยหายสาหรับ
1. การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุของบุคคลภายนอก
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินโดยอุบตั ิเหตุของบุคคลภายนอก
3. จานวนเงินอันเกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนซึ่ งได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้สาหรับ
3.1 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่ งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องชดใช้
ให้กบั ผูเ้ รี ยกร้อง
3.2 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ซึ่ งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากบริ ษทั
ทั้งนี้ สู งสุ ดจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ใบรับรองประกันภัย
เงื่อนไขเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่ อบุคคลภำยนอกเท่ำนั้น)
ผูไ้ ด้รับความค้มครองต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงจ่าย หรื อยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรื อบุคคล
อื่นผูเ้ สี ยหาย หรื อการกระทาอันก่อให้เกิดการฟ้ องร้อง หรื อต่อสู ้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั มีสิทธิ เข้าดาเนินการต่อสู ้คดี และมีสิทธิทาการประนีประนอมในนามของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ต่อการเรียกร้องใดๆ
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
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3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองควำมรั บผิดตำมกฎหมำยต่ อบุคคลภำยนอกเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำย หรือทีเ่ กิดจำกสำเหตุดัง
ต่ อไปนี้
1. ควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยต่ อชี วติ ร่ ำงกำย หรือทรัพย์ สินของบุคคลใดๆ ซึ่งเกีย่ วข้ องเป็ นญำติหรื อ
บุคคลในครอบครัวของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง บุคคลทีอ่ ยู่ด้วยกันกับผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง ลูกจ้ ำงของผู้ได้ รับควำม
คุ้มครองขณะอยู่ในระหว่ ำงทำงกำรทีจ่ ้ ำง และบุคคลผู้ร่วมเดินทำงด้ วยกับผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง
2. ควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยต่ อทรัพย์ สินซึ่งผู้เอำประกันภัยเป็ นเจ้ ำของ หรืออยู่ในกำรควบคุม ดูแล
ตำมกฎหมำยของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง
3. ควำมรับผิดซึ่งเกิดขึน้ จำกสั ญญำทีผ่ ้ ูได้ รับควำมคุ้มครองทำขึน้ ซึ่งถ้ ำไม่ มีสัญญำดังกล่ำว ควำมรับผิด
ของ ผู้ได้ รับควำมคุ้มครองจะไม่ เกิดขึน้
4. ควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยทีเ่ กิดจำกกำรมีกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครอง หรือกำรใช้ ยำนพำหนะ ทุก
ชนิด อำวุธปื น สั ตว์ เลีย้ งหรือสั ตว์ ในครอบครองของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง ญำติและบุคคลในครอบครัว
5. ควำมรับผิดทำงกำรค้ ำหรือวิชำชี พ หรือกำรงำนของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง
6. ควำมรับผิดใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกคำพิพำกษำหรือขบวนกำรยุติธรรม ซึ่งมิใช่ ศำลไทยหรือทีเ่ กิดขึน้ หรือ
สื บเนื่องจำกคำพิพำกษำของศำลไทยเพือ่ บังคับคดีให้ ตัดสิ นนอกอำณำเขตรำชอำณำจักรไทย
7. กำรกระทำของผู้ได้ รับควำมคุ้มครองขณะทีอ่ ยู่ในสภำพกำรผิดปกติทำงจิตใจ โรคเส้ นประสำท กำร
วิกลจริต
8. ควำมเสี ยหำยซึ่งผู้ได้ รับควำมคุ้มครองกระทำโดยจงใจ มุ่งร้ ำย หรือกำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำย
9. กำรปรับทำงแพ่ง อำญำ หรือโดยสั ญญำ
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
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ขอตกลงคุ้มครอง
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองถูกยกเลิกก่อนวันออกเดินทาง เพราะสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
1.
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ มี
เหตุจาเป็ นทางการแพทย์และไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ
2.
การเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วย ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ ของบุตร บิดา
มารดาหรื อ คู่สมรสตามกฏหมายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง รวมตลอดถึงบิดา มารดาของคู่สมรสตาม
กฎหมายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองด้วย
3.
ผูข้ นส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่ องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
4.
การประท้วงหรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
5.
บ้านของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสถานที่ประกอบธุ รกิจของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองถูกไฟไหม้
6.
ถูกกักเพราะโรคติดต่อ หรื อถูกเรี ยกตัวเป็ นพยานศาล
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการยกเลิก การเดินทาง
ดังกล่าว ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อเป็ นค่ามัดจาหรื อจองล่วงหน้า สาหรับค่า
เดินทางหรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การหรื อค่าปรับสาหรับการยกเลิกการเดินทางดังกล่าว ซึ่ งไม่สามารถเรี ยกร้องได้
จากการประกันภัยอื่นหรื อจากแหล่งอื่น ตามจานวนความเสี ยหายที่แท้จริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
ทั้งนี้ สาเหตุหรื อเหตุการณ์ดงั กล่าวต้องเกิดขึ้นหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว โดยผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองไม่ทราบหรื อคาดการณ์ได้วา่ อาจเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุยกเลิกการ
เดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. เอกสารแสดงการยกเลิกการเดินทางของผูข้ นส่ งหรื อหลักฐานแสดงสาเหตุของการยกเลิกการเดินทาง
4. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น เช่น เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับค่ามัดจาหรื อ จอง
ล่วงหน้า สาหรับค่าเดินทางหรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การหรื อค่าปรับ (แล้วแต่กรณี )
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองกำรยกเลิกกำรเดินทำงเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำย หรือทีเ่ กิดจำกสำเหตุ
ดังต่ อไปนี้
1. กำรประท้ วงหรือนัดหยุดงำนทีเ่ กิดขึน้ ก่ อนกำรประกันภัย
2. สำเหตุใดๆ ทีผ่ ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรขอเอำประกันภัยนี้
3. กำรรักษำอำกำรเรื้อรัง สภำวะ หรือกำรเจ็บป่ วยใด ๆ ทีเ่ ป็ นสภำพทำงกำรแพทย์ ทเี่ ป็ นมำก่อนวันที่ทำ
ประกันภัย รวมถึงอำกำร หรือภำวะแทรกซ้ อนทีอ่ ำจมีขนึ้ ภำยหลังด้ วย
4. กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้ งบุตร ทำแท้ ง
5. กำรรักษำโรคทำงจิตหรืออำกำรทำงจิตทุกชนิด
6. โรคเอดส์ หรือกำรเจ็บป่ วยหรือกำรบำดเจ็บทีผ่ ลกำรตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV และ
โรคอืน่ ๆ ทีส่ ั มพันธ์ กับเอดส์
7. โรคติดต่ อ หรือโรคระบำดใดๆ ทีไ่ ด้ รับกำรประกำศโดยองค์ กำรอนำมัยโลก หรือรัฐบำลท้องถิ่น
ของประเทศนั้นๆ ว่ ำกำลังอยู่ในช่ วงกำรแพร่ ระบำดของโรค
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
กำรเดินทำงล่ำช้ ำของเครื่องบิน
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครอง ของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากกาหนดการเดินทางโดยเครื่ องบินของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องล่าช้าออกไปจากกาหนด
การเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการบินเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงติดต่อกัน เพราะสภาพอากาศ
เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้ ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน หรื อการประท้วง หรื อการนัดหยุดงานของ
ลูกจ้างผูป้ ระกอบการขนส่ งทางเครื่ องบิน หรื อของท่าอากาศยาน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าที่พกั หรื อโรงแรมเพื่อค้างคืน รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน
กับที่พกั หรื อโรงแรม ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มที่จาเป็ นและได้จ่ายจริ งสาหรับการเดินทางล่าช้าเกินกว่า 12 ชัว่ โมงติดต่อ
กันนั้น ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูข้ นส่ งหรื อการรับประกันภัยประเภทอื่น ทั้งนี้ ค่าทด
แทนดังกล่าวจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรอง
ประกันภัย
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุเดินทาง
ล่าช้า โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. หลักฐานแสดงถึงการเดินทางล่าช้า
4. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
กำรพลำดกำรต่ อเที่ยวบิน
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพลาดการต่อเที่ยวบินที่ได้ยนื ยันการเดินทางตามตารางการบินของผู้
ขนส่ งแล้วในขณะที่อยูใ่ นต่างประเทศ ณ จุดที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนถ่ายลา ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความล่าช้า ของเครื่ องบิน
เที่ยวที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเดินทางมาถึงจุดเพื่อรอรับการถ่ายลา และไม่มีเที่ยวบินอื่นที่จะให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง
สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 12 ชัว่ โมงนับแต่เวลาที่เครื่ องบินของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองยมาถึงจุดถ่าย
ลา
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าที่พกั หรื อโรงแรมเพื่อค้างคืน ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มที่จาเป็ นและได้จ่าย
จริ งสาหรับการพลาดการต่อเที่ยวบินเกินกว่า 12 ชัว่ โมงติดต่อกันนั้น ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถเรี ยกร้องเอา
ได้จากผูข้ นส่ งหรื อการรับประกันภัยประเภทอื่น ทั้งนี้ ค่าทดแทนดังกล่าวจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุพลาดการต่อเที่ยวบินโดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. หลักฐานแสดงการพลาดต่อเที่ยวบินของสายการบินหรื อผูข้ นส่ ง
4. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
1 Empire Tower, 39th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120 Hotline number 0-2305-4426

ทะเบียนเลขที่ 0107556000108
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0107556000108

ข้ อตกลงคุ้มครอง
กำรลดจำนวนวันเดินทำง
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากจานวนวันเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองถูกลดจานวนลง ภายหลังจากได้เริ่ มต้นเดินทาง
แล้ว เพราะสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ มีเหตุจาเป็ นทาง
การแพทย์และไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ
2. การเสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วย ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ ของบุตร บิดา มารดาหรื อ คู่สมรส
ตามกฏหมายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง รวมตลอดถึง บิดา มารดาของคู่สมรสตามกฎหมายของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองด้วย
3. ผูข้ นส่ งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่ องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
4. การประท้วงหรื อการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
5. บ้านของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อสถานที่ประกอบธุ รกิจของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองถูกไฟไหม้
6. ถูกกักเพราะโรคติดต่อ หรื อถูกเรี ยกตัวเป็ นพยานศาล
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการลดจานวนวัน
เดินทางดังกล่าว ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อเป็ นค่ามัดจาหรื อจองล่วงหน้า
สาหรับค่าเดินทางหรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การหรื อค่าปรับสาหรับการลดจานวนวันเดินทางดังกล่าว ซึ่ งไม่
สามารถเรี ยกร้องได้จากการประกันภัยอื่นหรื อจากแหล่งอื่น ตามจานวนความเสี ยหายที่แท้จริ งแต่ไม่เกินจานวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
ทั้งนี้ สาเหตุหรื อเหตุการณ์ดงั กล่าวต้องเกิดขึ้นหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว โดยผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองไม่ทราบหรื อคาดการณ์ได้วา่ อาจเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุลดจานวน
วันเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. เอกสารแสดงการลดจานวนวันการเดินทางของผูข้ นส่ งหรื อหลักฐานแสดงสาเหตุของการลดจานวนวัน
การเดินทาง
4. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น เช่น เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับค่ามัดจาหรื อจอง
ล่วงหน้าสาหรับค่าเดินทางหรื อค่าที่พกั ที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การหรื อค่าปรับ (แล้วแต่กรณี )
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
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ทะเบียนเลขที่ 0107556000108
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0107556000108

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงกำรลดจำนวนวันเดินทำงเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำย หรือทีเ่ กิดจำกสำเหตุ
ดังต่ อไปนี้
1. กำรประท้ วงหรือนัดหยุดงำนทีเ่ กิดขึน้ ก่ อนกำรประกันภัย
2. สำเหตุใดๆ ทีผ่ ้ ไู ด้ รับควำมคุ้มครองทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรขอเอำประกันภัยนี้
3. กำรรักษำอำกำรเรื้อรัง สภำวะ หรือกำรเจ็บป่ วยใด ๆ ทีเ่ ป็ นสภำพทำงกำรแพทย์ ทเี่ ป็ นมำก่อนวันที่ทำ
ประกันภัย รวมถึงอำกำร หรือภำวะแทรกซ้ อนทีอ่ ำจมีขนึ้ ภำยหลังด้ วย
4. กำรบริกำรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้ งบุตร ทำแท้ ง
5. กำรรักษำโรคทำงจิตหรืออำกำรทำงจิตทุกชนิด
6. โรคเอดส์ หรือกำรเจ็บป่ วยหรือกำรบำดเจ็บทีผ่ ลกำรตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV และโรค
อืน่ ๆ ทีส่ ั มพันธ์ กบั เอดส์
7. โรคติดต่ อ หรือโรคระบำดใดๆ ทีไ่ ด้ รับกำรประกำศโดยองค์ กำรอนำมัยโลก หรือรัฐบำลท้องถิ่น ของประเทศ
นั้นๆ ว่ ำกำลังอยู่ในช่ วงกำรแพร่ ระบำดของโรค
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
กำรล่ำช้ ำของกระเป๋ ำเดินทำง
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครอง ของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากกระเป๋ าเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมาถึงล่าช้าเนื่ องจากความผิดพลาดของผูข้ นส่ ง
เป็ นเวลาเกินกว่า 12 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมาถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองประกันภัย ตามเวลาท้องถิ่น
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายในการซื้ อเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายที่จาเป็ นเร่ งด่วน ของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองตามที่ได้จ่ายไปจริ งหลังจาก 12 ชัว่ โมงนั้น ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูข้ นส่ ง หรื อการ
รับประกันภัยประเภทอื่น ทั้งนี้ ค่าทดแทนดังกล่าวจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุล่าช้าของ
กระเป๋ าเดินทาง โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองกำรล่ำช้ ำของกระเป๋ ำเดินทำงเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำย หรือทีเ่ กิดจำกสำเหตุ
ดังต่ อไปนี้
1. ควำมล่ ำช้ ำของกระเป๋ ำเดินทำงขณะอยู่ในประเทศไทยหรื อภำยหลังทีผ่ ้ ูได้ รับควำมคุ้มครองสิ้นสุ ด กำร
เดินทำงตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย
2. ค่ ำใช้ จ่ำยทีผ่ ้ ขู นส่ งได้ จ่ำยให้ กับผู้ได้ รับควำมคุ้มครองแล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
กำรสู ญหำยหรือเสี ยหำยของกระเป๋ ำเดินทำง และ/หรื อทรั พย์ สินส่ วนตัวภำยในกระเป๋ ำเดินทำง
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
หมายถึง
ทรัพย์สินของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่นาติดตัวไปด้วยในการเดินทางซึ่ งถูก
ทรัพย์สินส่ วนตัว
เก็บรักษาไว้ในกระเป๋ าเดินทางอย่างมิดชิดและที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
เพิ่มเติมนี้
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากเกิดการสู ญหายหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ า
เดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง
1. ความผิดพลาดในการขนส่ งกระเป๋ าเดินทางของผูข้ นส่ ง หรื อการขนย้ายกระเป๋ าเดินทางของพนักงาน
โรงแรม
2. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกล็อกไว้
3. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อการดาเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุ นแรง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับการสู ญหายหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว
ภายในกระเป๋ าเดินทางที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูผ้ ลิต ผูข้ นส่ ง หรื อโรงแรมหรื อสถานที่
พักของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อการรับประกันภัยประเภทอื่น ให้ตามจานวนความเสี ยหายที่แท้จริ ง แต่ไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยในแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
โดยบริ ษทั มีสิทธิ จะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ซ่อมแซมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง หรื อ
2. จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรื อ
3. จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริ ง ณ ขณะเกิดความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของทรัพย์สินนั้น
ทั้งนี้ หากกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทางสู ญหายหรื อเสี ยหายภายหลังจาก
การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองนี้ หักด้วยความรับผิดส่ วนแรก และจานวน
เงินที่บริ ษทั ต้องจ่ายในข้อตกลงคุม้ ครองการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง (ถ้ามี)
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กระเป๋ าเดินทาง
และ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดินทางสู ญหายหรื อเสี ยหาย โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
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4. เอกสารยืนยันการสู ญหายของผูข้ นส่ ง ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าของสถานพานักที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองพักขณะ
ที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผูข้ นส่ ง ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าของสถานพานักนั้น
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่ จะกระทา
ได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองกำรสู ญหำยหรือเสี ยหำยของกระเป๋ ำเดินทำง และ/หรือทรัพย์สิน
ส่ วนตัวภำยในกระเป๋ ำเดินทำงเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำย หรือทีเ่ กิดจำกสำเหตุ
ดังต่ อไปนี้
1. บริษัทจะไม่ จ่ำยค่ ำทดแทนสำหรับควำมรับผิดส่ วนแรกที่ผ้ ูได้ รับควำมคุ้มครองต้ องรับผิดชอบตำมที่
ระบุไว้ ในตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย (ถ้ ำมี)
2. กระเป๋ ำดังต่ อไปนีไ้ ด้ แก่ กระเป๋ ำใช้ เก็บเงิน กระเป๋ ำถือ เป้เดินทำง กล่องใส่ ของ หรือกระเป๋ ำทีม่ ีลกั ษณะ
กำรใช้ โดยทัว่ ไปทีม่ ิใช่ เพือ่ ใส่ เสื้อผ้ำและสั มภำระในกำรเดินทำง
3. อุปกรณ์ ครัวเรือน โบรำณวัตถุ เครื่องคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบและโปรแกรมข้ อมูล)
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เครื่องมือสื่ อสำรทุกชนิด เครื่องมือหรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด เครื่องประดับมีค่ำ ได้ แก่
เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง นำฬิ กำ คอนแทคเลนส์ ฟันปลอม ขำแขนปลอม ใบหุ้น เอกสำร
ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ เงินสด เช็คเดินทำง ใบขับขี่ ตั๋วเดินทำง และตั๋วท่ องเทีย่ ว ของที่ระลึก อุปกรณ์ ทเี่ ช่ ำ
หรือให้ เช่ ำ หนังสื อเดินทำงหรือ เอกสำรเดินทำงอื่นๆ เช่ น กรีนกำร์ ด วีซ่ำ
4. ควำมเสี ยหำยหรือกำรถูกทำลำยอันเนื่องมำจำกกำรเสื่ อมสภำพของกระเป๋ ำเดินทำง และ/หรือทรัพย์ สิน
ส่ วนตัวภำยในกระเป๋ ำเดินทำง รวมทั้งควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกแมลงหรือสั ตว์กดั แทะ หรือควำมเสี ยหำยทีเ่ กิดขึน้
เนื่องจำกกระบวนกำรซึ่งดำเนินกำรโดยผู้ได้ รับควำมคุ้มครองเพือ่ กำรซ่ อมแซม ทำควำมสะอำดหรือ กำรดัดแปลง
แก้ไขทรัพย์สินใดๆ
5. ควำมเสี ยหำยทีเ่ กิดจำกกำรริ บ ถูกยึด หรือกักเก็บกระเป๋ ำของศุลกำกรหรือเจ้ ำหน้ ำทีส่ นำมบินหรือ ทำง
รำชกำร ตำรวจของประเทศนั้นๆ
6. ควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยต่ อกระเป๋ ำเดินทำงหรือทรั พย์ สินส่ วนตัวภำยในกระเป๋ ำเดินทำงของผู้
ได้ รับควำมคุ้มครองทีส่ ่ งไปล่ วงหน้ ำก่ อนวันเริ่มต้ นระยะเวลำเอำประกันภัย สิ่ งของทีส่ ่ งทำงพัสดุไปรษณีย์หรือส่ ง
ทำงเรือ โดยมิได้ ไปด้ วยกันกับผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง
7. ควำมเสี ยหำยหรือสู ญหำยของกระเป๋ ำเดินทำงหรือทรัพย์ สินส่ วนตัวภำยในกระเป๋ ำเดินทำงของผู้ได้ รับ
ควำมคุ้มครองขณะถูกทิง้ ไว้ ในทีส่ ถำนทีส่ ำธำรณะโดยไม่ มีผ้ ดู ูแล หรือลืมทิง้ ไว้ บนยำนพำหนะใดๆ หรือ
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8. ควำมสู ญเสี ยทีเ่ ป็ นผลมำจำกกำรละเลยของผู้ได้ รับควำมคุ้มครองในกำรดูแลรักษำและป้องกันไว้ก่อน
ตำมสมควร เพือ่ ควำมปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น
9. กำรสู ญเสี ยของสิ นค้ ำ หรือตัวอย่ ำงสิ นค้ ำ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
กำรสู ญหำยหรือเสี ยหำยของเงินสดและเช็ คเดินทำง
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
หมายถึง
เงินสด
หมายถึง
เช็คเดินทำง

ธนบัตรหรื อเหรี ยญกษาปณ์ที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เช็คสาหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ

ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากเกิดการสู ญหายหรื อเสี ยหายของเงินสดและเช็คเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง จาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง
1. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกล็อกไว้
2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อการดาเนินการใดๆในลักษณะใช้ความรุ นแรง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับการสู ญหายหรื อการเสี ยหายของเงินสดและเช็คเดินทางที่ผไู ้ ด้รับความ
คุม้ ครองไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูร้ ับผิดชอบหรื อการประกันภัยประเภทอื่นให้ตามจานวนความเสี ยหายที่แท้
จริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย หัก
ด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เงินสดและเช็ค
เดินทางสู ญหายหรื อเสี ยหาย โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้อง ค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
4. เอกสารยืนยันการสู ญหายของผูจ้ ดั การหรื อเจ้าของสถานพานักที่ผเู้ อาประกันภัยพักขณะที่เกิดความ
สู ญเสี ยหรื อ ความเสี ยหาย รวมทั้งเอกสารแสดงการจ่ายของผูจ้ ดั การหรื อเจ้าของสถานพานักนั้น (ถ้ามี)
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
1 Empire Tower, 39th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120 Hotline number 0-2305-4426

ทะเบียนเลขที่ 0107556000108
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0107556000108

ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองกำรสู ญหำยหรือเสี ยหำยของเงินสดและเช็ คเดินทำงเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำย หรือทีเ่ กิดจำกสำเหตุ
ดังต่ อไปนี้
1. ควำมสู ญเสี ยหรือควำมเสี ยหำยของเงินสดและเช็ คเดินทำง ขณะถูกทิง้ ไว้ ในทีส่ ถำนทีส่ ำธำรณะ โดยไม่ มี
ผู้ดูแล หรือลืมทิง้ ไว้ บนยำนพำหนะใดๆ หรือควำมสู ญเสี ยทีเ่ ป็ นผลมำจำกกำรละเลยของผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง ในกำร
ดูแลรักษำและป้องกันไว้ ก่อนตำมสมควรเพือ่ ควำมปลอดภัยของทรัพย์ สินนั้น
2. ควำมเสี ยหำยหรือกำรถูกทำลำยอันเนื่องมำจำกกำรเสื่ อมสภำพของเงินสดและเช็ คเดินทำง รวมทั้งควำม
เสี ยหำยอันเกิดจำกแมลงหรือสั ตว์กดั แทะ หรือควำมเสี ยหำยทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกกระบวนกำรซึ่งดำเนินกำรโดยผู้ได้ รับ
ควำมคุ้มครองเพือ่ กำรซ่ อมแซมทำควำมสะอำด หรือกำรดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ
3. ควำมเสี ยหำยทีเ่ กิดจำกกำรริ บ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกำกรหรือเจ้ ำหน้ ำทีส่ นำมบิน หรือทำงรำชกำร
ตำรวจของประเทศนั้นๆ
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
1 Empire Tower, 39th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120 Hotline number 0-2305-4426

ทะเบียนเลขที่ 0107556000108
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0107556000108

ข้ อตกลงคุ้มครอง
กำรสู ญหำยหรือเสี ยหำยของหนังสื อเดินทำง
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากเกิดการสู ญหายหรื อเสี ยหายของหนังสื อเดินทาง จนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง
1. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะของสถานที่พกั ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกล็อกไว้
2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อการดาเนินการใดๆในลักษณะใช้ความรุ นแรง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับการสู ญหายหรื อเสี ยหายของหนังสื อเดินทางที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่
สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูร้ ับผิดชอบหรื อการรับประกันภัยประเภทอื่นสาหรับ
1. ค่าใช้จ่ายในการทาเอกสารใหม่
2. ค่าเดินทางและค่าที่พกั เพิ่มเติมสาหรับเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งเลื่อนการเดินทางขากลับ เพราะไม่ได้รับหนังสื อ
รับรองจากสถานกงศุล ภายในวันครบกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งเดินทางกลับตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดการสู ญหายหรื อ
เสี ยหายโดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองและ/หรื อหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
4. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
1 Empire Tower, 39th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120 Hotline number 0-2305-4426

ทะเบียนเลขที่ 0107556000108
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0107556000108

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยรำยได้ ระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำล
ควำมคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของ
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อรับการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง
การแพทย์
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนชดเชยรายได้ต่อวันให้ตามจานวนวันที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมคิด
ค่าห้องพัก โดยมีจานวนเงินผลประโยชน์ชดเชยรายได้ต่อวันและระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยสู งสุ ดต่อการเข้าพักรักษา
ตัวครั้งใดครั้งหนึ่งดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย (ระยะเวลาการจ่ายค่าชด
เชยสู งสุ ดระบุได้ไม่เกิน 90 วัน)
ทั้งนี้ตอ้ งปรากฏด้วยว่า
1. การพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในต้องเกิดขึ้นภายใน 10 วันหลังจากการเกิดอุบตั ิเหตุที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วย และ
2. การเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในต้องเป็ นกรณี ที่แพทย์เห็นว่า มีความจาเป็ นทางการแพทย์ และหากผูไ้ ด้
รับความคุม้ ครองมีความจาเป็ นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการเดิน
ทาง การเข้าพักรักษาตัวแบบผูป้ ่ วยในที่บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี้ จะต้องกระทาภายใน 12
ชัว่ โมงหลังจากมาถึงประเทศไทย โดยจะคุม้ ครองให้สูงสุ ดไม่เกิน 7 วันนับแต่วนั เริ่ มเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
ประเทศไทยวันแรก
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อกลับมาถึงประเทศไทย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน โดยค่าใช้จ่าย
ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองและ/หรื อหลักฐานการเดินทาง
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาหรื อสาเนา
4. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงินหรื อสาเนา
5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
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บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 Hotline number 0-2305-4426
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เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0107556000108

ข้ อยกเว้นเฉพำะ (ใช้ บังคับเฉพำะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยรำยได้ ระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำลเท่ำนั้น)
กำรประกันภัยตำมข้ อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ ุมครอง
1. ควำมสู ญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยใด ๆ อันเกิดจำก หรือสื บเนื่องจำกสำเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตัดเกีย่ วกับกำรบำดเจ็บหรือป่ วยไข้ อันเกิดขึน้ เพือ่ หวังผลกำไรจำก
กรมธรรม์ ประกันภัย
1.2 สภำพทีเ่ ป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
1.3 กำรรักษำหรือกำรแก้ไขควำมบกพร่ องของร่ ำงกำยทีเ่ ป็ นมำตั้งแต่ กำเนิด
1.4 กำรรักษำโรคหรือภำวะทีเ่ กี่ยวกับทำงจิตประสำท ภำวะเครียด วิกลจริต รวมถึง กำรติดสำร
เสพติด โรคทำงพันธุกรรม
1.5 โรคเอดส์ กำมโรค หรือโรคติดต่ อทำงเพศสั มพันธ์
1.6 กำรรักษำใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรตั้งครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้ งบุตร และกำรทำหมัน
กำรแก้ หมัน กำรคุมกำเนิด กำรรักษำเพือ่ ให้ มีบุตร
1.7 กำรบริกำรทำงทันตกรรม ยกเว้ นเพือ่ บรรเทำอำกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ แต่ ไม่ รวมถึง
กำรบูรณะฟัน กำรจัดฟัน กำรครอบฟัน กำรขูดหินปูน กำรอุดฟัน หรือกำรใส่ ฟันปลอม
1.8 กำรตรวจรักษำควำมผิดปกติเกีย่ วกับสำยตำ กำรทำเลสิ ค ค่ ำใช้ จ่ำยสำหรับอุปกรณ์ เพือ่ ช่ วย
ในกำรมองเห็นหรือกำรรักษำควำมผิดปกติของกำรมองเห็น
1.9 กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตัดเกีย่ วกับกำรบำดเจ็บหรือป่ วยไข้ อนั เกิดขึน้ เพือ่ หวังผลกำไรจำก
กรมธรรม์ ประกันภัย
กำรรักษำเพือ่ ควำมสวยงำม ได้ แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูกผม หรือ กำร
รักษำเพือ่ แก้ไขควำมบกพร่ องของร่ ำงกำย กำรผ่ำตัดตกแต่ ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่ เป็ นกำรผ่ำตัด
ตกแต่ งทีจ่ ำเป็ นต้ องกระทำอันเป็ นผลจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ เพือ่ ให้ อวัยวะดังกล่ ำวสำมำรถกลับมำทำงำนได้
อย่ำงเดิม กำรปลูกถ่ ำยอวัยวะ
1.10 กำรตรวจรักษำ หรือกำรป้องกัน กำรใช้ ยำ หรือสำรต่ ำงๆ เพือ่ ชะลอกำรเสื่ อมของวัย หรือ
กำรให้ ฮอร์ โมนทดแทนในวัยใกล้ หมดหรือหมดระดู กำรเสื่ อมสมรรถภำพทำงเพศในหญิงหรือชำย กำรรักษำ
ควำมผิดปกติทำงเพศ กำรแปลงเพศ กำรรักษำโรคอัลไซเมอร์ กำรรักษำเนือ้ งอกหรือมะเร็งทุกชนิด กำรรักษำ
ริดสี ดวง กำรรักษำไส้ เลือนทุกชนิด กำรรักษำต้ อเนือ้ ต้ อลม หรือต้ อกระจก กำรตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
กำรรักษำนิ่วทุกระบบ และ กำรรักษำเยือบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่
1.11 กำรรักษำพยำบำลที่เกิดจำกแพทย์ ที่เป็ นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เอำประกันภัย
1.12 กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้ นกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ ำ
ภำยหลังกำรถูกสั ตว์ ทำร้ ำย และวัคซีนป้องกันบำดทะยัก ภำยหลังได้ รับบำดเจ็บ
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1.13 กำรบริกำรทีไ่ ม่ เกี่ยวกับกำรรั กษำพยำบำล เช่ นกำรใช้ วทิ ยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ อำหำรทีส่ ั่ งเพิ่มเติมจำกมือ้ ปกติ ค่ ำเครื่องใช้ เบ็ดเตล็ดต่ ำงๆ และอืน่ ๆ ทีค่ ล้ำยคลึงกัน
1.14 กำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้ โทษ
จนไม่ สำมำรถครองสติ
ได้ คำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีทมี่ ีกำรตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับ
แอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป
1.15 กำรรักษำเพือ่ ควำมสวยงำม ได้ แก่ กำรรักษำสิ ว ฝ้ ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูกผมหรื อ
กำรรักษำเพือ่ แก้ไขควำมบกพร่ องของร่ ำงกำย กำรผ่ำตัดตกแต่ ง (Cosmetic Surgery)
1.16 กำรรักษำตัวเพือ่ พักผ่อนหรือเพือ่ อนำมัย กำรพักฟื้ น กำรตรวจสุ ขภำพ ค่ ำตรวจรักษำใดที่
มิได้ เกีย่ วข้ องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่ วย
1.17 กำรรักษำพยำบำลทีไ่ ม่ ได้ เป็ นกำรรักษำแผนปัจจุบัน รวมถึงกำรรักษำแพทย์ ทำงเลือก
(Alternative Treatment) เช่ น กำรฝังเข็ม ธรรมชำติบำบัด กำรรักษำโดยกำรนวดและกำรกดจุด
(Chiropractic) เป็ นต้ น
2. ควำมสู ญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลำต่ อไปนี้
2.1 กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ ้ เู อำประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ ำ แข่ งสกีทุก
ชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่ กำรโดดร่ มเพือ่ รักษำชีวติ ) ขณะกำลังขึน้ หรือ
กำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่ อน เล่ นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดำนำ้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอำกำศและ เครื่อง ช่ วย
หำยใจใต้ นำ้
2.2 กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ เู อำประกันภัยเข้ ำร่ วมทะเลำะวิวำทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดกำร
ทะเลำะวิวำท
2.3 ขณะทีผ่ ้ เู อำประกันภัยขับขี่ หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
2.4 กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ ้ เู อำประกันภัยก่ ออำชญำกรรมทีม่ ีควำมผิดสถำนหนัก หรือ
ขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม
2.5 กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขึน้ หรื อกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ใน
เครื่องบินทีม่ ิได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ เป็ นสำยกำรบินพำณิชย์
2.6 กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้เอำประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้ ำทีเ่ ป็ นพนักงำนประจำ
เครื่องบินใดๆ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรให้ บริกำรช่ วยเหลือฉุ กเฉิ นระหว่ ำงเดินทำง
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
ผู้ให้ บริกำรช่ วยเหลือฉุ กเฉิน

หมายถึง

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกรณี ฉุกเฉิ นแก่ผเู ้ อาประกันภัยที่ได้
รับอนุ ญาตหรื อแต่งตั้งจากบริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัย

ควำมคุ้มครอง
ในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครอง
สาหรับบริ การต่างๆ ที่ดาเนินการโดย บริ ษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ช่วยเหลือฉุกเฉิ นที่ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ
เอกสารแสดงรายละเอียดการให้บริ การที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้
โดยการบริ การที่ได้รับความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะต้องได้รับความยินยอมและเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ผใู ้ ห้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นซึ่ งได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั กาหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและหรื อเอกสารแสดงรายละเอียดการให้บริ การที่แนบ
ติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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