
 

 
 

 
  
รายละเอียดความคุ้มครองประกนัภยั 
ส ำหรบัศึกษำต่อต่ำงประเทศ 

บริษัท เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุ :  
• เอกสำรน้ีมิใช่สัญญำประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญำประกันภัย 
• ควำมคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บ ุคคลผู้เอำประกันภัยจะได้รับข้ึนอยู่กับข้อก ำหนด เง่ือนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนควำมคุ้มครองที่ได้เลือกซ้ือไว้ (หำกมี) 
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กรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับศึกษำต่ำงประเทศ 
Overseas Student Insurance 

 
 โดยการเช่ือถือข้อแถลงใน ใบค าขอ เอาประกัน ภัยซึ่ง เ ป็นส่ วนหนึ่ งขอ งกรม ธรรม์ประกัน ภัยนี้ แ ล ะ  
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยท่ีผู้ เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขทัว่ไปแล ะข้อก าหนด  
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ปร ะกันภัยฉบับนี้  
ทางบริษัทจะถือว่าประเทศท่ีผู้ เอาประกันภัยไป ศึกษาต่ อหรือก าลั ง ศึกษาอยู่นั ้นไม่ ใช่ประเทศภูมิ ล า เ น า  
ของผู้เอาประกันภัย ทัง้นี้บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 
 
หมวดที่ 1 ค ำจ ำกัดควำม 
 ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ เป็น      
ความหมายเดียวกันทัง้หมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย  

1.1  กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก า หนด 
ข้ อต กล ง คุ้ม คร อง  ข้ อยกเ ว้น ทั ่วไป  เอกสา ร แนบท้า ย 
กรมธรรม์ประกันภัย ใบค าขอเอาประกันภัย ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุปเง่ือนไข ความคุ้มครอง 
ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ ง 
แห่งสัญญาประกันภัย 

1.2  บริษัท หมายถึง บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
1.3  ผู้เอำประกันภัย หมายถึง บุคคล ท่ีร ะบุ ช่ือเ ป็นผู้ เอ าประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัยนี้  และ /หรือเอกสารแนบซึ่งเป็นบุ คคลท่ี ไ ด้รั บ  
ความคุ้มครองตามกรมธร รม์ประกัน ภัย โดยจะต้องเ ป็น 
บุคคลท่ีมีอายุตัง้แต่สิบห้ำ (15) ถึงสี่สิบห้ำ (45) ปีบริบูรณ์ ผู้ซึ่ง
ได้สมัครเข้าศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา 
นอกประเทศภูมิล าเนา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้จดทะเบียน
และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการ 
ท่ีเก่ียวข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนัน้ ๆ โดยเข้ำศึกษำ
แบบเต็มเวลำ และเป็นผู้ท่ีได้ช าระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้อง
ส าหรับการประกันภัยนี้ 

1.4  อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและ
ท าให้เกิดผลท่ีผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง  

1.5  กำรบำดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ 
ซึ่งเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 
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1.6  กำรเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคท่ีเกิด ข้ึน กับ  
ผู้เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยเกิดข้ึนหลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
มีผลบังคับ ทั้งนี้  ต้องปรากฏชัดเจนว่าเกิดข้ึนโดยตัวเองและ 
โดยอิสระจากเหตุอื่น 

1.7  กำรสูญเสียหรือควำม
เสียหำยใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
และท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา  
ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ  

1.8  กำรสูญหำยหรือ          
ควำมเสียหำยใดๆ 

หมายถึง การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 

1.9  ควำมรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ เอง   
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้ 

1.10  แพทย์ หมายถึง ผู้ ท่ี ส า เร็จการศึกษา ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภาและได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน ท้อ งถิ่นท่ี ให้บริ กา ร  
ทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรมซึ่งมิใช่บุคคลดังต่อไปนี้ 

• บุคคลผู้เอาประกันภัยหรือ 
• คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุต รตามกฎหมายของ 

บุคคลผู้ เอ า ปร ะกัน ภัย  เ ว้นแต่มี เหตุจ า เ ป็นและ 
ได้รับการยินยอมจากบริษัท 

1.11  พยำบำล หมายถึง ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.12  ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ ท่ี จ า เ ป็นต้ อ งเ ข้ า รั บกา ร รั กษ า ใน โ ร งพยาบาล ห รื อ

สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซึ่งต้อง
ล งทะ เบี ยน เป็นผู้ ป่ วย ใน  โ ดยไ ด้รั บกา ร วินิ จฉั ยแล ะ  
ค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือ  
การเจ็บป่วยนัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว
ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง  

1.13  ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ท่ีรับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก 
หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิกซึ่งไม่มีความจ าเป็นตามข้อวิ นิ จฉั ย  
และข้อบ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษา เป็น
ผู้ป่วยใน 
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1.14    โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ  
รั บผู้ ป่ วยไ ว้ ค้างคืนและมี องค์ประกอบทางด้านสถานท่ี 
และมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ี เพียงพอตลอ ดจน  
การจัดการให้บริการท่ีครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีห้องส าหรับ
การผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการ เป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้  ๆ  

1.15    สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ  
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการ 
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ         

1.16  คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันท่ีได้รับอนุญาตด าเนินการโดยแพทย์
ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรบัผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนได้และได้รับอนุญาต ให้จดทะเบียนด า เนิน กา ร  
เป็นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ 

1.17  มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเป็น
สากลแล ะน ามาซึ่ งแผนการรักษ าท่ี เหมาะสมกับผู้ป่วย 
ตามความจ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ป  
จากประวัติการบาดเจ็บ  การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรืออื่น ๆ  (ถ้ามี) 

1.18  ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและ 
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีควรจะเป็น  
เมื่อเทียบกับการให้บริการ ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วยทัว่ไปของโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ่งผู้เอาประกันภัย 
เข้ารับการรักษานัน้ 

1.19  ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ  ท่ีมีเง่ือนไข ดังนี้ 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย  และการรักษาตามภาวะ 

การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน 

เวชปฏิบัติปัจจุบัน 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัว   

ผู้รับบริการหรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่าย
เดียว และ 
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(4) ต้ อ งเ ป็นกา ร บริ กา ร รั กษ าพยาบาลตามม าต รฐาน 
การดูแลผู้ ป่วยท่ีเหมาะสม  ตามความจ าเป็นของภาวะ 
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการนัน้ ๆ 

1.20  สภำพที่เป็นมำก่อน       
กำรเอำประกันภัย        
(Pre-existing Conditions) 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน ) อาการ หรือความผิดปกติ  
ท่ีเกิดข้ึนกับผู้ เอาประกันภัยภายใน 12 เดือน ก่อนวันเริ่มต้น
คุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนี้  ซึ่งมีนัยส าคัญเพื่อแสวงหา 
การวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิ จฉัย 
ดูแล หรือรักษา 

1.21  เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการ
ติ ดเ ช้ือ จุล ชีพฉวยโ อกาส  เนื้ อ งอกร้ า ยแ ร ง (Malignant 
Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งโดย 
ผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) กา ร ติ ดเ ช้ือ จุล ชีพฉวยโ อกาส 
ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวม หรือ
ปอดอักเสบ(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าใ ห้
เ กิดโ ร คล า ไส้ อั ก เสบหรื อ เรื้ อ รั ง  (Organism Or Chronic 
Enteritis)  เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจา ยอยู่
ทั ่ว ไป  (Disseminated Fungi Infection) เนื้ อ งอกร้ า ยแ ร ง 
(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเนื้องอก 
Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น ้าเหลืองท่ีระบบศูนย์ประสาท
ส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ /หรือ
โรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันนี้ ว่าเป็นอาการ ของ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน 
เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ โรคภูมิ คุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้
รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรค 
ท่ีท าให้เย่ือสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการ
ระบาดของเช้ือไวรัส 

1.22  ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อ ๆ  ไป 

1.23  ประเทศภูมิล ำเนำ หมายถึง ประเทศใด ๆ ท่ีผู้ เอาประกันภัยได้รับสิท ธิจากรั ฐบา ลนั ้น  
ให้เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นท่ีอยู่ถาวร 
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1.24  สมำชิกของครอบครัว หมายถึง คู่สม ร ส  บุ ต ร  พี่ น้ อ งชา ยหรื อหญิง บิ ดาหรื อมา รดาของ 
ผู้เอาประกันภัย  บิดาหรือมารดาของคู่สมรส  

1.25  สถำบนักำรศึกษำ หมายถึง สถาบันการศึกษาท่ีได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะ
จากทางหน่วยงานราชการ ท่ีเ ก่ียวข้อ งทางด้านการ ศึกษ า  
ของประเทศนัน้ ๆ 

1.26  ค่ำเล่ำเรียน หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสถาบันการศึกษาท่ีผู้ เอาประกันภัยได้สมั คร
เรี ยน ไ ว้  ค่า ธร ร ม เนี ยม ท่ีต้ อง จ่า ยต ามกฎหมาย ไ ด้แ ก่ 
ค่า ล งทะ เบี ยน  ค่า ใ ช้ จ่า ย ท่ีจ า เ ป็นส า หรั บหลั กสูตรและ 
ค่าใช้อุปกรณ์ในหลักสูตรดังกล่าว ค าจ ากัดความนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับห้องพัก อาหาร และ /หรือ หนังสือต ารา (ไม่ว่า
จะจ าเป็นหรือไม่ก็ตาม) 

1.27  กำรเจ็บป่วยระยะสุดท้ำย หมายถึง กา ร เ จ็บ ป่วยใด ๆ ท่ี ไม่ รู้ วิ ธี รั กษ า  แล ะ /หรืออ ยู่ ระห ว่าง 
รอความหวังในการค้นพบวิธีรักษา 

1.28  บริษัทขนส่ง หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งทางบก ทางน ้าหรือทางอากาศซึ่งด าเนิน งาน
โดยมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อการขนส่งผู้โดยสารท่ีช าระ 
ค่าโดยสาร 

1.29  ผู้ให้บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน  
(Emergency Assistance 
Provider) 

หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลหรือตัวแทนของผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ท่ีได้รับมอบอ านาจจากบริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
ในการให้บริการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
แล ะ บริ กา ร ต่ าง ๆ แ ก่ผู้ เอ า ปร ะ กัน ภัยต าม ท่ีระ บุ ไ ว้ใน 
สัญญาประกันภัยนี้ 

1.30  กำรเข้ำศึกษำแบบเต็มเวลำ หมายถึง การลงทะเบียนเรี ยนโ ดยมี จ านวนหน่ วย กิตต่อภาค เรี ยน  
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการ และ /หรือ 
ในหนังสือคู่มือของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันการศึกษา 
ท่ีจดทะเบียนนัน้ 

1.31  กำรก่อกำรร้ำย  หมายถึง การกระท าซึ่งใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่ 
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท า เพียงล า พัง 
การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด 
ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์
ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้ องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภา วะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว 
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก ำหนด 

1.1 สัญญำประกันภัย 
สัญญาประกันภัยนี้เกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัยและ  

ข้ อแถ ล งเพิ่ มเติม (ถ้ า มี ) ท่ี ผู้ เอ า ประกันภัยล งลายมือ ช่ือใ ห้ ไว้ เ ป็นหลั กฐานในกา รตกลงรั บประกันภัย 
ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระส าคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้ว 
ในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนัน้ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนัน้ ๆ อาจจะได้
จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้  

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร  
ตามวรรคหนึ่ง 
1.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำประกันภัยและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกันภัย  

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองแ ละเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย  
การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ใน  
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

1.3 ระยะเวลำเอำประกันภัย 
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มต้น: 
(ก) เมื่ อบริ ษั ทหรือตั วแทนท่ีไ ด้รับการแต่งตั ้งของทา งบริษัทไ ด้รับใบค าขอ เอาประ กันภัยและ 

ได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 
(ข) ในวันท่ีเดินทางโดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นสอง  (2) ชัว่โมงก่อนผู้ เอาประกันภัยเดินทางออกจาก 

ประเทศภูมิล าเนา 
(ค) ตามวันท่ีและเวลาท่ีระบุไว้ในใบค าขอเอาประกันภัย 
แล้วแต่ว่ำวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด 
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง: 
(ก) เมื่อผู้ เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาอย่างถาวรหรือเมื่อพ้นสอง  (2) ชัว่โมง นับแต ่

กลับมาถึงประเทศภูมิล าเนา 
(ข) เมื่อผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
(ค) เมื่อระยะเวลาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัยสิ้นสุดลง 
แล้วแต่ว่ำวันใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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1.4 กำรแจ้งและกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน   
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง 

การสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้แล้ว 

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานหรือเอกสารตามท่ีระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายแต่ละข้อ และเอกสาร
เพิ่มเติมอื่น ๆ ตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็นให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะ
กระท าได้แล้ว 

1.5 กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย 
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน 

2.5.1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 
2.5.1.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ 
2.5.1.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าท่ีมีตราประทับระบุวันท่ี เข้า -ออก ประเทศไทย

ของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary 
หรือ E-Ticket ท่ีระบุวันท่ีเดินทางเข้า-ออก 

2.5.1.4 ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนท่ีผู้เอาประกันภัยได้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียน
นัน้ ๆ 

2.5.1.5 รายงานแพทย์ผู้ท าการรักษา (ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วย ถูกส่งกลับ 
เพื่อท าการรักษาตามค าวินิจฉัยของแพทย์ท่ีท าการรักษา หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ) 

2.5.1.6 หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา 
2.5.1.7 ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวิตของสมาชิกของครอบครัว 
2.5.1.8 ส าเนาใบมรณบัตรของสมาชิกของครอบครัวท่ีเสียชีวิต 
2.5.1.9 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของครอบครัวท่ีเสียชีวิต  
2.5.1.10 ส าเนาบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจท้องท่ี ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ 
2.5.1.11 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

2.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเย่ียมผู้เอาประกันภัย 

2.5.2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 
2.5.2.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ 
2.5.2.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าท่ีมีตราประทับระบุวันท่ี เข้า -ออก ประเทศไทย

ของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary 
หรือ E-Ticket ท่ีระบุวันท่ีเดินทางเข้า-ออก 
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2.5.2.4 ส าเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนท่ีระบุถึงการเดินทางไปเย่ียม  
ผู้เอาประกันภัย 

2.5.2.5 ส าเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนท่ีเดินทางไปเย่ียม 
ผู้เอาประกันภัย 

2.5.2.6 รายงานแพทย์ผู้ท าการรักษาของผู้ เอาประกันภัยท่ีระบุจ านวนวันท่ีเข้ารับการรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

2.5.2.7 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส าหรับค่าเดินทาง ค่าท่ีพักและค่าอาหาร ท่ีเกิดข้ึนจริงของสมาชิกของ
ครอบครัวหรือเพื่อนท่ีเดินทางไปเย่ียมผู้เอาประกันภัย  

2.5.2.8 จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลท่ีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มีสมาชิกของครอบครัว
ของผู้เอาประกันภัยดูแลขณะท่ีต้องเข้ารับการรักษา 

2.5.2.9 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 
2.5.3 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยส าหรับทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมา จาก

อุบัติเหตุ   
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีแพทย์ 

ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

2.5.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 

2.5.3.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ 

2.5.3.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าท่ีมีตราประทับระบุวันท่ี เข้า-ออก ประเทศไทย
ของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary 
หรือ E-Ticket ท่ีระบุวันท่ีเดินทางเข้า-ออก  

2.5.3.4 ใบรายงานแพทย์ท่ียืนยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา สมรรถภาพของการได้ยินหรือการพูด 
หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

2.5.3.5 รูปถ่ายการทุพพลภาพ / การสูญเสียอวัยวะ  

2.5.3.6 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 
2.5.4 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 

ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์ 

2.5.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 

2.5.4.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ 

2.5.4.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าท่ีมีตราประทับระบุวันท่ี เข้า -ออก ประเทศไทย
ของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary 
หรือ E-Ticket ท่ีระบุวันท่ีเดินทางเข้า-ออก 
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2.5.4.4 ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

2.5.4.5 ส าเนาใบรับรองแพทย์ 

2.5.4.6 ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย 

2.5.4.7 ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รายงานการตรวจศพ (Autopsy Report) รับรองโดย 
ร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 

2.5.4.8 หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (ในกรณีเสียชีวิตขณะเดินทาง 
อยู่บนสายการบินพาณิชย์) 

2.5.4.9 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 

2.5.4.10 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองส าเนาถู กต้อง 
โดยลงลายมือช่ือ 

2.5.4.11 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ 

2.5.4.12 เอกสารระบุการแต่งตัง้ผู้จัดการกองมรดก (ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันภัยระบุจ่ายกองมรดก)  
2.5.4.13 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น 

2.5.5 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  หรือคลินิก โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

2.5.5.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 

2.5.5.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ 

2.5.5.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ เอาประกันภัยท่ีมีตราประทับระบุวันท่ี เข้า -ออก ประเทศไทย 
ของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary 
หรือ E-Ticket ท่ีระบุวันท่ีเดินทางเข้า-ออก  

2.5.5.4 ใบรายงานแพทย์ท่ีระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา  

2.5.5.5 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน  

2.5.5.6 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใ ช้จ่า ยต้องเป็ นใบ เสร็ จรับเ งินต้นฉบับ และบริษัท 
จะคืนต้นฉบับใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผู้ เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนท่ีขาด  
จากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการ  
อื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ี จ่าย 
จากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษัท 
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2.5.6 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 
ภูมิล าเนา 

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการต่อไปนี้ 
2.5.6.1 รีบแจ้งบริษัท หรือ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทราบโดยไม่ชักช้า 
2.5.6.2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บในถิ่นทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อ

ท าการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลังจากนั ้นทาง ผู้ ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
จะเป็นผู้พิจารณาวิธีในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์ส าหรับการรักษาในขัน้ตอ่ไป  

2.5.6.3 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 
2.5.7 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิล าเนา  

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการต่อไปนี้ 
2.5.7.1 รีบแจ้ง ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ทราบโดยไม่ช้า หลังจากนัน้ทางผู้ให้บริการช่วยเหลือ

ฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพกลับประเทศภูมิล าเนา  
2.5.7.2 รวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็นในข้อ  2.5.4 ให้ครบถ้วนส่งบริษัทภายใน 30 วัน นับตั ้งแต่ 

วันท่ีเสียชีวิต 
2.5.7.3 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 

2.5.8 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 
ในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง 

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
2.5.8.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 
2.5.8.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ  
2.5.8.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าท่ีมีตราประทับระบุวันท่ี เข้า-ออก ประเทศไทย

ของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary 
หรือ E-Ticket ท่ีระบุวันท่ีเดินทางเข้า-ออก 

2.5.8.4 จดหมายรับรองการสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญหาย
หรือความเสียหายนัน้อยู่ในความควบคุมของบริษัทผู้ขนส่ง 

2.5.8.5 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 
2.5.9 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ค่าสินไหมทดแทนดังนี้ 
2.5.9.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษัท 
2.5.9.2 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือ  
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2.5.9.3 ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าท่ีมีตราประทับระบุวันท่ี เข้า-ออก ประเทศไทย
ของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary 
หรือ E-Ticket ท่ีระบุวันท่ีเดินทางเข้า-ออก 

2.5.9.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ ท่ีได้รับความเสียหาย และ
ประจักษ์พยาน 

2.5.9.5 หนังสือยืนยันจากผู้ท่ีได้รับความเสียหาย ระบุถึงรายละเอียดการเกิดเหตุ  รายการทรัพย์สิน  
ท่ีเสียหาย ซึ่งมีการรับรองโดยผู้ท่ีได้รับความเสียหายและประจักษ์พยานในเหตุการณ์ 

2.5.9.6 ส าเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีท าให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุ 
2.5.9.7 กรณีท่ีสามารถซ่อมแซมให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือจ าเป็นต้องซื้อทรัพย์สินนัน้ ๆ 

เนื่องจากท าให้ทรัพย์สินนั ้นเสียหาย ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และจดหมายยืนยัน 
จากทางร้านค้า 

2.5.9.8 เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็น (ถ้ามี) 
การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง 

ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่ง 
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทอาจจ าเป็นต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นหากเอกสารดังกล่าวนัน้ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาของบริษัท 
2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าท่ีจ าเป็น  
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท 

 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ  
ผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั ้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่  
ผู้เอาประกันภัยได้ 

2.7 กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับหลักฐานแสดงการสูญเสีย การสูญหาย

หรือความเสียหายท่ีครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่  
ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้  
จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย ทัง้นี้นับแต่วันท่ีครบก าหนดช าระ  
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2.8 กำรช ำระเบี้ยประกันภัยและกำรคืนเบี้ยประกันภัย 
2.8.1 ผู้เอาประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น 
2.8.2 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบ ห้า 

(15) วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครัง้สุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้  
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  

2.8.3 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้ว
ออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสัน้ตาม ตารางท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสัน้ 
ระยะเวลำที่เหลือของ
ระยะเวลำประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยคืน 

100% 90% 
90% 80% 
80% 70% 
70% 60% 
60% 50% 
50% 40% 
40% 30% 
30% 20% 
20% 10% 
10% 0% 

 
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็นการบอกเลิก  

ทัง้ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
2.9 กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  ระหว่าง  
ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั ้น  
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
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2.10 เงื่อนไขบงัคับก่อน 
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  เมื่อผู้ เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์  

หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแห่ง 
กรมธรรม์ประกันภัย 

2.11 สกุลเงินตรำและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในต่ำงประเทศ 

หากค่าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจะจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันท่ีระบุในใบเสร็จ รับเงิน 
เอกสารหลักฐานท่ีใช้เรียกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายนัน้ ๆ   
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หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กำรประกันภัยน้ี ไม่คุ้มครองกำรบำดเจ็บ กำรเจ็บป่วย กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำย อันเกิดจำก  

หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุที่เกิดขึ้นในเวลำ ดังต่อไปน้ี 
3.1 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง  
3.2 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม

ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล  
กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์
ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยกำรศึก 

3.3 กำรใช้อำวุธเคมี อำวุธชีวภำพ และ/หรือ อำวุธนิวเคลียร์หรืออำวุธใด ๆ 
3.4 กำรแผ่รังสี กำรระเบิดหรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำก  

หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ใด ๆ อันเน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  และจำกกรรมวิธี
ใด ๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

3.5 ขณะที่ ผู้เอำประกันภัยปฏิบ ัติหน้ำที่เป็น ทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และเข้ำปฏิบ ัติกำร 
ในสงครำม หรือปรำบปรำม 

3.6 ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออำณำเขตที่ยกเ ว้นควำม คุ้มครองตำมที่ ระบุ ไว้ในตำ ร ำง  
กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี) 

3.7 ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจำะน ้ำมัน หรือเหมืองใต้ดิน 
 3.8 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยมีสภำพผิดปกติทำงจิตใจ วิกลจริต และโรคทำงจิตประสำท  

3.9 ขณะที่ ผู้เอำประกันภัยลงมือท ำงำนดังต่อไปน้ี ช่ำงป ระปำ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงเคร่ืองยนต์ ช่ำงไม้  
ช่ำงทำสี ช่ำงตกแต่งหรือช่ำงก่อสร้ำง หรืองำนที่เก่ียวกับ กำรติดตัง้ งำนประกอบ บ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซม
เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรือเคร่ืองจักรไฮโดรลิก หรือท ำงำนในสถำนที่มีควำมเสี่ยงสูง หรืองำนใช้แรงงำน
อื่น ๆ ทัง้น้ีไม่รวมถึงงำนบริหำร งำนควบคุมดูแล งำนขำย หรืองำนประเภทกำรจัดกำรหรืองำนป ระกอบ
อำหำร 

3.10 กำรที่ผู้เอำประกันภัยกระท ำกำรเก่ียวเน่ืองกับกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรเป็นสมำชิกขององ ค์กร
กำรก่อกำรร้ำย หรือกำรลักลอบขนยำเสพติด หรือกำรค้ำที่เก่ียวเน่ืองกับยำเสพติด หรือกำรลักลอบขนอำวุธ
นิวเคลียร์ อำวุธเคมี หรืออำวุธชีวภำพ 
 
หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์      
ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง
ดังต่อไปนี้ 
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ST 1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยในกำรสูญเสียค่ำเล่ำเรียน 
 
ควำมคุ้มครอง 

บริษัทจะชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับค่าเล่าเรียนในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่ำหน่ึงเดือนซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติ เหตุ

หรือการเจ็บป่วยท่ีกรมธรรม์ประกันภัยนี้มิได้ยกเว้น 
2. ในกรณีของการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 
3. ในกรณีของการถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกส่งกลับประเทศภูมิล าเนาเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์  

ตามค าวินิจฉัยของแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล 
4. ในกรณีมรณกรรมของสมาชิกของครอบครัว 
อันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนท่ีได้จ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้ว บริษัทจะชดเชยแก่ 

ผู้เอาประกันภัยส าหรับค่าเล่าเรียนในส่วนท่ีขอคืนไม่ได้เท่านัน้ 
เมื่อมีการเรียกร้องค่าผลประโยชน์ชดเชย จ านวนค่าผลประโยชน์ชดเชยจะค านวณจากจ านวน เ งิน  

ท่ีปรากฏบนใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับเงินค่าเล่าเรียนเท่านั ้น บริษั ทจะจ่าย 
ค่าผลประโยชน์ชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยในกำรสูญเสียค่ำเล่ำเรียนเท่ำนั้น) 
บริษัทจะไม่คุ้มครองกำรสูญเสียค่ำเล่ำเรียนใด ๆ ที่เกิดจำกหรือเป็นผลมำจำกกรณีที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี 

1. กำรตัง้ครรภ์ กำรคลอดบุตร กำรท ำแท้ง กำรแท้งบุตร เว้นแต่กำรแท้งบุตรนั้นเป็นผลโดยตรง  
มำจำกอุบติัเหตุ  

2. กำรเป็นผู้ขับขี่ หรือเป็นพนักงำนประจ ำเคร่ือง หรือพนักงำนโดยสำรบนอำกำศยำนใด เว้นแต่  
จะเป็นผู้โดยสำรของสำยกำรบิน ที่รับขนส่งผู้โดยสำรตำมตำรำงบินในเส้นทำงที่ก ำหนดไว้ 

3. กำรบำดเจ็บที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมเล่นกีฬำอำชีพ  กำรเข้ำร่วมในกำรแข่งขันใดก็ตำม ซ่ึงใช้ 
ยำนยนต์ทำงบก ทำงน ้ำ หรือทำงอำกำศ กำรเล่นเคร่ืองร่อน กำรปีนเขำ กำรไต่เขำ กำรกระโดดหน้ำผำ  
กำรด่ิงพสุธำ กำรแข่งรถเป็นอำชีพหรือสมัครเล่น และกำรขับขี่อำกำศยำน 

4. กำรเดินทำงเพื่อรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 
5. กำรท ำศัลยกรรมเสริมควำมงำม หรือศัลยกรรมพลำสติก เว้นแต่เป็นผลมำจำกอุบติั เหตุ 
6. กำรผ่ำตัดที่ไม่เร่งด่วน  (Elective Surgery) เน่ืองจำกอำกำรที่เป็นอยู่นั้นไม่เป็นเหตุที่จะท ำให้

เสียชีวิต 
7. โรคพิษสุรำเร้ือรัง กำรติดยำเสพย์ติด กำรใช้ยำ หรือสำรระงับประสำทไม่ว่ำจะเป็นประเภทใด  

ก็ตำม 
8. กำรบ ำบดัรักษำโรคที่กระท ำกันเองโดยสมำชิกของครอบครัว 
9. กำรเก่ียวข้องกับกำรรับจ้ำงมอบหมำยให้ก่ออำชญำกรรม หรือกำรพยำยำมก่ออำชญำกรรม  
10. สภำพที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Conditions) 
11. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 
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ST 2 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยกำรเดินทำงไปเยี่ยมผู้เอำประกันภัย 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันเป็นเวลานานกว่าห้า (5) วัน  
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีกรมธรรม์ประกันภัยนี้มิได้ยกเว้น และอาการของผู้เอาประกัน ภัยนั ้น  
ท าให้ไม่อาจเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาได้ และไม่มีสมาชิกของครอบครัวอยู่ด้วย โดยสมาชิกของครอบครัว  
ของผู้เอาประกันภัยแจ้งแก่ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จะจัดหาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ  
ชัน้ประหยัด และ/หรือตัว๋รถไฟชัน้หนึ่งหรือยานพาหนะอย่างอื่นตามความเหมาะสมให้หนึ่ง (1) ท่ีนัง่ เพื่อให้สมาชิกของ
ครอบครัวเดินทางไปเย่ียมผู้ เอาประกันภัยได้ นอกจากนี้บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่สม าชิกของครอบครั วนั ้น 
เป็นจ านวนเงินไม่เกินห้าพัน (5,000) บาทต่อวัน ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและเกิดข้ึนจริง จนกว่าผู้เอาประกัน ภัย  
จะออกจากโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ จ านวนยอดรวมของความรับผิดของบริษัทส าหรับการเดินทางไป -กลับ
และเงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่อวันจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินสูงสุดท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
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ST 3 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบติัเหตุ  
 
ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้แต่ข้อมือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ น เ ชิง 
และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอื่น ๆ  ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ตัง้แต่ 3 ชนิดข้ึนไปได้ด้วยตนเอง 
ทัง้นี้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก
ประจ าวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมิน
ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย 

(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้าย
จากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน
หรือเคลื่อนท่ีจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสาม ารถในการสวมหรือ 
ถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจา กผู้อื่น
หรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(4) ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถ 
ในการอาบน ้า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้าได้ด้วยตนเอง  
โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามาร ถ  
ในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน ้า 
เพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน ้าได้ด้วยตนเอ งโดย
ไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
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ควำมคุ้มครอง 
การประกันภัยนี้คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย 

โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ สายตาหรอื
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับตัง้แต่วันท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้อง
รักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเ จ็บนั ้น
เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้ 
1  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิต 
2  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยมีข้อบ่งช้ี 

ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้ เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือในกรณีท่ีไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ แต่ตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่
วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ  

3  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้างตัง้แต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั ้งแต่ข้อเท้า  หรือ
สูญเสียสายตาสองข้าง 

4  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า  
5  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
6  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
7   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ  
8   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า 
9   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน้  

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกัน
ไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้  
ยังไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับ  
จ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีเหลืออยู่เท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรสูญเสีย
อวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบติัเหตุเท่ำนั้น) 

กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองกำรบำดเจ็บ  กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำย 
อันเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลำ ดังต่อไปน้ี 

1. กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  
(1) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ หรือ 
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(2) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำกับ 
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 

(3) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ในกรณีที่ไม่มีกำรตรวจวัดหรือในกรณีที่
ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 

2. กำรได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน ้ำ ซ่ึงเกิดจำก
บำดแผลที่ได้รับมำจำกอุบติัเหตุ 

3. กำรรักษำใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร เว้นแต่กำรแท้งบุตร
นั้นเป็นผลโดยตรงมำจำกอุบติัเหตุ 

4. ขณะที่ ผู้เอำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย  
แข่งสเก็ต ชกมวย  โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต ) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลงหรือโดยสำร 
อยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน  

5. ขณะผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียน  
เพื่อบรรทุกผู้โดยสำร และมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย์ 

6. ขณะผู้เอำประกันภัยก ำลังขับขี่ หรือปฏิบติัหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 
7. ขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท  
8. ขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนักหรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนี  

กำรจับกุม 
9. ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 
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ST 4 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล 
 
ควำมคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อก าหนดของเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์  
ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน
และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล  
ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควรซึ่งเกิดข้ึนจาก
การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจริงแต่ไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศและจ าเป็นต้องรักษาโดยคนขายยาสมุนไพร         
หมอกลางบ้าน การฝังเข็มเพื่อการรักษา ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีผู้เอาประกันภัย
ได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้ 

ทัง้นี้ หากผู้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจา กท่ี    
กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระท าภายใน 12 ชัว่โมงหลังจากมาถึงประเทศไทยและ    
จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทจะชดใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเงิน
เอาประกันภัยหรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จ านวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตามเง่ือนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณีท่ี
ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาท่ีประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลง    
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิล าเนา  ST 5 

ค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มครอง มีดังต่อไปนี้  
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา 

 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก 
จัดเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา  
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่า ยในการใช้หรือ
ให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่า
ห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างท่ีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน หรือคลินิก 

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ 

4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน  
 5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเด่ียวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล  
เวชกรรมจัดให้ส าหรับผู้ป่วย และค่าการพยาบาลประจ าวัน 
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 6. ค่าอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าหัตถการ
ทางการแพทย์   

7. ค่ารักษาพยาบาลในประเทศภูมิล าเนา ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยเดินทางกลับปร ะเทศภูมิล าเน า  
เป็นการชัว่คราวและต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ หากได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทา งกลับ
ดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะยังคงคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเป็นระยะเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกลับประเทศ
ภูมิล าเนา ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีอายุสิบสอง (12) เดือนข้ึนไป ค่าใช้จ่ายท่ีครอบคลุมคือค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียดในข้อ 1-6 ท่ีระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม จ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ีทางบริษัทจะจ่ายส าหรับ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศภูมิล าเนา จะไม่เกินสองแสน (200,000) บาทถ้วน 

อย่างไรก็ตาม จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดท่ีบริษัทจะชดใช้ส าหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาล  
ให้ผู้เอาประกันภัยจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนั้น)  

กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำย ค่ำรักษำพยำบำล หรือกำรรักษำพยำบำล 
หรือค่ำใช้จ่ำยที่มีสำเหตุดังต่อไปน้ี 

1. สภำพที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Conditions) 
2. โรคเร้ือรัง กำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษำให้หำยก่อนวันท ำสัญญำประกันภัย กำร

ตรวจรักษำภำวะที่เป็นมำแต่ก ำเนิด (Congenital) หรือปัญหำด้ำนพัฒนำกำร หรือโรคทำงพันธุกรรม 
3. กำรรักษำตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนำมัย กำรพักฟ้ืน กำรตรวจสุขภำพ ค่ำตรว จรักษำใด 

ที่มิได้เก่ียวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย 
4. โรคเอดส์ กำมโรคหรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
5. กำรรักษำใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ รวมถึงกำรคลอดบุตร กำรแท้งบุตร เว้นแต่กำรแท้งบุตร

นั้นเป็นผลโดยตรงมำจำกอุบติัเหตุ 
6. กำรรักษำพยำบำลที่ไม่ได้เป็นกำรรักษำแผนปั จจุบ ัน รวมถึง กำรรักษำแพทย์ทำงเลื อก 

(Alternative Treatment) เช่น กำรฝังเข็ม ธรรมชำติบ ำบดั กำรรักษำโดยกำรนวดและกำรกดจุด (Chiropractic) 
เป็นต้น 

7. กำย – อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้ำ แว่นตำ เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วย
กำรพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

8. ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับกำรบริกำรทำงทันตกรรมยกเว้นเพื่อบรรเทำอำกำรบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุ  
แต่ไม่รวมถึงกำรบูรณะฟัน กำรจัดฟัน กำรครอบฟัน กำรขูดหินปูน กำรอุดฟัน หรือกำรใส่ฟันปลอม ซ่ึงรวมถึง
ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับกำรรักษำอันจ ำเป็นต่อกำรออกเสียงตำมธรรมชำติอันเน่ืองมำจำกกำรรักษำฟันจำก
อุบติัเหตุ 
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9. กำรบริกำรหรือกำรผ่ำตัดเก่ียว กับกำรบำดเจ็บห รือกำรเ จ็บป่วยที่ ไม่จ ำเป็นอันเ กิ ดขึ้ น  
เพื่อหวังผลก ำไรหรือเพื่อกำรฉ้อโกงจำกกรมธรรม์ประกันภัย 

10. กำรรักษำเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่  กำรรักษำสิว ฝ้ำ กระ รังแค ลดควำมอ้วน ปลูกผม หรือ 
กำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของร่ำงกำย กำรผ่ำตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นกำรผ่ำตัด
ตกแต่งที่จ ำเป็นต้องกระท ำอันเป็นผลจำกกำรเกิดอุบติัเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่ำวสำมำรถกลับมำท ำง ำนไ ด้
อย่ำงเดิม 

11. กำรรักษำโดยแพทย์ผู้ซ่ึงเป็นผู้เอำประกันภัยเอง หรือเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรสหรือบุตรของ  
ผู้เอำประกันภัย 

12. กำรปลูกฝี หรือกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำภำยหลัง  
กำรถูกสัตว์ท ำร้ำย หรือวัคซีนป้องกันบำดทะยักภำยหลังได้รับบำดเจ็บ  

13. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง
หรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน  

14. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดกำรทะเลำะ
วิวำท 

15. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะที่  
ถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม 

16. กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปน้ี  
(1) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ หรือ 
(2) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ำงกำยขณะตรวจเทียบเท่ำกับ 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3) ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำจนไม่สำมำรถครองสติได้ในกรณีที่ไม่มีกำรตรวจวัดหรือในกรณีที่

ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้   
17. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศ

ยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำร และมิได้เป็นสำยกำรบินพำณิชย์  
18. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอำประกันภัยก ำลังขับขี่ หรือปฏิบติัหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำอำกำศ

ยำนใด ๆ 
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ST 5 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินหรือกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศภูมิล ำเนำ 
 
ควำมคุ้มครอง 

ในขณะท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ   
หรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดข้ึนในระหว่ างระยะเวลา 
เอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับความจ าเป็น
ตามความเห็นหรือค าแนะน าของผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม หรือเพื่อน า  
ผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศไทยหรือปร ะเทศภูมิล าเนา บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้า ย  
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกับประเทศไทยหรือประเทศภูมิล าเนาโดยตรงให้แก่ผู้ให้บริ การ
ช่วยเหลือฉุกเฉินตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
วิธีของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินถูกก าหนดวิธีการ รูปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมาย
ปลายทางโดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ 
หรือวิธีการขนส่งอย่างอื่นท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการซึ่งก าหนด และ /หรือจัดเตรียมการ 
โดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึน
ตามความจ าเป็นซึ่งเป็นผลของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผู้เอาประกันภัยตามลักษณะท่ีได้ระบุ
ไว้ในท่ีนี้ 

ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการของการเคลื่อนย้ายเพื่อ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน รูปแบบ
ของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่ งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก 
หรือวิธีการขนส่งอย่างอื่นท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

ทัง้นี้ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd. 
ทั ้งนี้   ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริการใด ๆ  ท่ีไม่ได้รับอนุมัติและจัดการโดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ท่ีผู้ เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ส ารองจ่ายไปก่อนส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่านัน้ ซึ่งไม่สามารถแจ้ง  
ต่อผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่มีเหตุผลอันสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่าง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในท่ีใดท่ีหนึ่ง บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงแต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายในสภาวการณ์
เช่นเดียวกันท่ีผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินก าหนด ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
หรือกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศภูมิล ำเนำเท่ำนั้น) 
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กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยกำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำล
ฉุกเฉินและกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศภูมิล ำเนำ อันเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดังต่อไปน้ี 

1. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรบริกำรทัง้ปวงที่ผู้เอำประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 
ที่รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในตำรำงกำรเดินทำงอยู่แล้ว 

2. โรคเอดส์ กำมโรค หรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
  



 

 
AIG Policy Wording – Overseas Student  
© American International Group, Inc. All Rights Reserved 

ST 6 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 
 

ควำมคุ้มครอง 

ในขณะท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน
สามสิบ (30) วัน นับจากวันท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเดินทางในต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าศพ  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดการเก่ียวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานท่ีท่ีเสียชีวิต 
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประ กันภัยกลับประเทศไทยซึ่งด าเนินการโดยผู้ใ ห้บริการช่วยเหลือฉุ กเฉิน  
ท่ีได้รับมอบอ านาจจากบริษัทและเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยตรงกับบริษัท แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้  
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทัง้นี้ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd. 

ทั ้งนี้   ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริการใด ๆ  ท่ีไม่ได้รับอนุมัติและจัดการโดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ท่ีผู้ เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ส ารองจ่ายไปก่อนส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่านัน้ ซึ่งไม่สามารถแจ้ง  
ต่อผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่มีเหตุผลอันสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่าง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในท่ีใดท่ีหนึ่ง บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายในสภาวการณ์
เช่นเดียวกันท่ีผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินก าหนด ทัง้นี้สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในต าราง
กรมธรรม์ประกันภัย 

 

ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
ภูมิล ำเนำ) 

กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศอันเกิด
จำก หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ดังต่อไปน้ี 

1. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรบริกำรทัง้ปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อผู้เอำประกัน ภัย  
หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงแล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดกำรเดินทำง หรือบริษัทผู้ขนส่ง  
ต้องรับผิดชอบ 

2. ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพื่อกำรขนส่งศพของผู้เอำประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับกำรอนุมัติและจัดเตรียมกำรโดย 
Travel Assist  

3. โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
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ST 7 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว 
ในระหว่ำงกำรใช้บริกำรของบริษัทขนส่ง 

 
ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัยท่ีน าติดตัวไปด้วยในการเดินทางท่ีมิไ ด้ร ะ บุ ไ ว้  

ในข้อยกเว้น 
ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของท่ีเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือสิ่งต่าง ๆ  

ท่ีจ าหน่ายหรือให้เป็นท่ีระลึก 
   
ควำมคุ้มครอง 
 การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ของผู้เอาประกันภัยในขณะท่ีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทผู้ขนส่ง (Common 
Carrier) ท่ีผู้ เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารท่ีซื้อตัว๋เดินทางและโดยสารอยู่บนยานขนส่ งนั ้น  การสูญหายหรือ  
ความเสียหายเช่นว่านี้ต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่งนัน้  

บริษัทจะชดใช้ให้ส าหรับการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้าหรือทรัพย์สินส่วนตัว 
ท่ีอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยในระยะเวลาการเดินทางหรือเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง 
ตามเวลาท่ีระบุไว้ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซึ่งบริษัทจะชดใช้ให้ดังนี้ 
 1.  บริษัทจะชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจ านวนเงินต่อช้ิน คู่ หรือชุดและจ านวนเงิ น   
เอาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 
 2.  บริษัทอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม ในกรณีท่ีสิ่งของ
นัน้ ๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี 
 3.  บริษัทอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึ่งบริษัท 
จะหักค่าเสื่อมราคา เมื่อเป็นท่ียอมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีท่ีสิ่งของนัน้ ๆ  มีอายุเกิน 1 ปี 

ความรับผิดส่วนแรก บริษัทจะไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ใน
จ านวนเงินห้าร้อย (500) บาทแรกของการสูญหายหรือความเสียหายแต่ละครัง้ 
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เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพิ่มเติม (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำย
ของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่ำงกำรใช้บริกำรของบริษัทขนส่งเท่ำนั้น) 

ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งการสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบของยานพาหนะ  
ท่ีผู้เอาประกันภัยก าลังเดินทาง และได้รับหลักฐานการแจ้งการสูญหายหรือความ เสียหายเป็นหนังสือจากผู้มีอ านาจ 
ของยานพาหนะนัน้ ๆ ท่ีแสดงจ านวนเงินท่ีได้รับการชดใช้แล้ว 

1. กำรรับช่วงสิทธิ  - ในกรณีบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้ว บริษัทจะ 
รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ท่ีได้รับความคุ้มครองต่อบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใด ๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษัทได้จ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนไป ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันสิทธิทัง้หลายเช่นว่านัน้และจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นท่ีเสียหายต่อบริษัท  

2. กำรประกันภัยอื่นและกำรเฉลี่ยควำมรับผิด – ถ้าในขณะท่ีเกิดความเสียหายข้ึนและปรากฏว่า 
ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความเสียหายเดียวกันนี้ไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือ
โดยบุคคลอื่นใดท่ีกระท าในนามของผู้เอาประกันภัยบริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ย
ตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ท่ีบริษัทได้รับประกันภัยไว้ 

3. ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการตามขัน้ตอนทุกขัน้ตอน เพื่อให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพย์สินส่วนตัว  
ของผู้เอาประกันภัยได้รับการดูแลตามสมควร 

4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบส่วนแรกส าหรับการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ  
ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของการสูญหายหรือความเสียหายแต่ละครัง้ 
   
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำ
เดินทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่ำงกำรใช้บริกำรของบริษัทขนส่งเท่ำนั้น) 

กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือกำรสูญหำยหรือควำมเสียหำย 
ของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัว อันเกิดจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดังต่อไปน้ี  

1. ทรัพย์สินต่อไปน้ีจะไม่ได้รับควำมคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ ยำนพำหนะที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกล  
(รวมอุปกรณ์ส่วนควบยำนพำหนะนั้นด้วย) รถจักรยำนยนต์ เรือ เคร่ืองยนต์ รถยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง) 
ยำนพำหนะอื่นใด สกีหิมะ ผลไม้ สิ่งของที่เน่ำเสียได้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค โบรำณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ ภำพเขียน 
ศิลปะวัตถุ หนังสือสัญญำ เคร่ืองประดับมีค่ำ เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง  เคร่ืองเงินทัง้ปวง  
เคร่ืองดนตรี เลนส์ หรือคอนแทคเลนส์ เก้ำอี้มีล้อส ำหรับคนพิกำร ฟันปลอม ขำแขนปลอม ใบหุ้น หลักทรัพย์ 
เอกสำรตัว๋เงิน พันธบตัร โฉนด เงินสด ธนบตัร เหรียญกษำปณ์ คูปอง แสตมป์ หรือของที่ระลึก บตัรประจ ำตวั 
ใบขับขี่ เอกสำรเดินทำง 

2. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุจำกกำรสึกกร่อน กำรสึกหรอ กำรเสื่อมสภำพทีละน้อย 
แมลงหรือสัตว์ที่ชอบท ำลำยพืช เช่น หนู กัดกินหรือแทะ กำรเสื่อมสภำพในตัวเอง ควำมช ำรุดบกพร่อง 
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ที่ไม่เห็นประจักษ์ชัด หรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อกำรซ่อมแซม  
กำรท ำควำมสะอำด หรือกำรดัดแปลง กำรแก้ไขทรัพย์สินใด ๆ 

3. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยของอุปกรณ์ที่เช่ำ หรือให้เช่ำ หรือเช่ำซ้ือ  
4. กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรยึดทรัพย์ หรือกำรท ำลำยหรือกำรกักกัน

ทรัพย์สินภำยใต้กฎข้อบงัคับของด่ำนกักกัน หรือศุลกำกร กำรริบทรัพย์ตำมค ำสัง่ของเจ้ำหน้ำที่ขอ งรัฐ  
หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย กำรขนส่งสินค้ำผิดกฎหมำย กำรขนของเถื่อน หรือกำรกระท ำอื่นใด  
ที่ขัดต่อกฎหมำย 

5. กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรปฏิวัติ สงครำมกลำง
เมือง กำรยึดอ ำนำจหรือกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐในกำรขัดขวำง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว 

6. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่ได้รับกำรชดใช้จำกแหล่งอื่น ได้ แก่ ทรัพย์สิน 
ที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น กำรได้รับกำรชดใช้จำกบริษัทรับจ้ำงขนส่ง สำยกำรบิน  
หรือโรงแรม หรือบุคคลอื่นใด 

7. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำง หรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอำประกันภัย 
ที่ส่งไปล่วงหน้ำ ทำงพัสดุไปรษณีย์  หรือส่งทำงเรือ หรือจัดแยกส่งต่ำงหำกโดยมิไ ด้ไป ด้วยกัน กับ  
ผู้เอำประกันภัย 

8. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยต่อกระเป๋ำเดินทำงหรือทรัพย์สินส่วนตัวที่ผู้เอำประกันภัยวำงทิ้งไ ว้
หรือลืมทิ้งไว้ในสถำนที่สำธำรณะ หรือในยำนพำหนะใด ๆ 

9. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยที่เป็นผลมำจำกกำรละเลยของผู้เอำประกันภัยในกำรดูแลรักษำ  
และป้องกันไว้ก่อนตำมสมควรเพื่อควำมปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น 

10. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยของสินค้ำ หรือตัวอย่ำงสินค้ำ หรืออุปกรณ์ประเภทใด ๆ  
ที่มีลักษณะเดียวกัน 

11. กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยของข้อมูลที่บ ันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บตัรบนัทึก
ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดในท ำนองเดียวกัน 

12. กำรสูญหำยโดยไม่ทรำบสำเหตุ 
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ST 8 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก 
 
ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 
บุคคลภำยนอก หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ญาติท่ีพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง และหุ้นส่วน 

ของผู้เอาประกันภัย 
  
ควำมคุ้มครอง 
 การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผู้ เอาประกันภัยท่ีเกิดข้ึนโดยเหตุการณ์  
อันมิได้คาดหมายไว้ของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทจะชดใช้ส าหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอก  
ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งผู้เอาประ กันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายตามจ านวน เ งิน  
ท่ีสูญเสียหรือเสียหายจริง ทัง้นี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย ตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับ 

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของบุคคลใด ๆ 
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยอุบัติเหตุของบุคคลใด ๆ 
 

เงื่อนไขและข้อก ำหนดเพิ่มเติม (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
เท่ำนั้น) 

1. หน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มคร องนี้   
ผู้เอาประกันภัยต้อง  

(1) แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 
(2) ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือค าสั ง่หรือค าบังคับของศาล ซึ่งเก่ียวข้ อง 

กับการท่ีผู้ เอาประกันภัยถูกฟ้อ งร้องให้ต้อ งรับผิ ดตามกฎหมายต่อบุ คคลภา ยนอก  
ตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

(3) ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระท าการอันเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือ
บุคคลอื่น หรือผู้ เสียหาย หรือกระท าการท่ีอาจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือ 
ต่อสู้คดีโดยไม่ ได้รั บการ ยินยอม เป็นหนั งสือ จา กบริษัท เว้นแต่บริษัทมิไ ด้ จัด กา ร  
ต่อการเรียกร้องนัน้ในเวลาอันสมควรนับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย  

(4) ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจ าเป็นเพื่อให้บริษัทตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใด ๆ หรือท าการฟ้องร้องได้ 
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2. หน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรจัดกำรป้องกัน 

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุและ  
ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าท่ีราชการ  

3. หน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยในกำรรักษำสิทธิของบริษัทเพื่อกำรรับช่วงสิทธิ 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้ เอาประกันภัยจะต้องกระท าทุกอย่างเท่าท่ีจ าเป็นหรือเท่าท่ีบริษัท 

ร้องขอให้ท าตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลังการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิของบริษัท
ในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 

4. สิทธิของบริษัท 

บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิท าการประนีประนอมในนามของผู้ เอาประกัน ภัย  
ต่อการเรียกร้องใด ๆ 

5. กำรเฉลี่ยควำมรับผิด 

ถ้าในขณะท่ีเกิดเหตุซึ่งเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุ้มครอง 
ถึงความรับผิดอย่างเดียวกัน บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหาย ค่าด าเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน
อัตราส่วนของบริษัท ส าหรับจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายเก่ียวกับความรับผิดนัน้  

 
ข้อยกเว้นเฉพำะ (ใช้บงัคับเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกเท่ำนั้น) 

กำรประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอันเกิดจำก  
หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุ ต่อไปน้ี 

1. กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นของผู้เอำประกันภัยเอง หรื อที่อยู่ใน  
ควำมครอบครอง หรือกำรควบคุมตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย ไม่ว่ำเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร  
เช่น กำรเช่ำที่พัก และ/หรือ โรงแรมเพื่อพักอำศัยในระหว่ำงที่อยู่ต่ำงประเทศ 

2. กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เก่ียวกับควำมรับผิด ซ่ึงถือเอำสิทธิตำมสัญญำ 
3. กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เก่ียวข้องกับผู้เอำประกันภัยซ่ึงกระท ำโดยจงใจ เจตนำมุ่งร้ำย หรือ

กระท ำโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 
4. กำรมีกรรมสิทธิ์  กำรครอบครอง กำรใช้ยำนพำหนะล้อเลื่อน ยำนพำหนะทำงน ้ำ อำกำศยำน 

อำวุธปืน หรือสัตว์เลี้ยง 
5. ควำมรับผิดทำงกำรค้ำหรือวิชำชีพ 
6. กำรกระท ำของสัตว์ที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของผู้เอำประกันภัย หรือทรัพย์สินที่ผู้เอำประกันภัย

เป็นเจ้ำของควบคุมดูแล 
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีอำญำ 
8. ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมในกำรแข่งรถแรลลี่ 
9. ค่ำเสียหำยที่ก ำหนดขึ้นเพื่อลงโทษเป็นตัวอย่ำงหรือค่ำเสียหำยทวีคูณ 
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หมวดที่ 5:   เอกสำรแนบท้ำย 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภั ย ให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายแทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัว่ไปเพิ่มเติม 
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับศึกษาต่างประเทศ) 

            ST Exclusion 1 

เอกสารแนบท้ายเลขท่ี  เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี                      วันท าเอกสาร  
ช่ือผู้เอาประกันภัย  
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันท่ี                     เวลา     -       น. สิ้นสุดวันท่ี                      เวลา        -          น. 
เบีย้ประกันภัย        รวมอยู่ด้วย      อากรแสตมป์        รวมอยู่ด้วย   ภาษี        รวมอยู่ด้วย       รวม  รวมอยู่ด้วย 

 
เป็นท่ีตกลงและ เข้า ใจกัน ว่า หากข้อความใดใน เอกสารแนบท้า ยนี้ ขั ดหรือ แย้ งกับข้อความ ท่ีปรา ก ฏใน  
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีไม่คุ้มครองถึงควำมสูญเสีย บำดเจ็บ เสียหำย หรือควำมรับผิด 
ตำมกฎหมำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม อันเกิดจำกหรือมีสำเหตุสืบเน่ืองมำจำก กำรเดินทำงที่
ได้วำงแผนไว้ หรือกำรเดินทำงภำยใน หรือ กำรเดินทำงไป หรือกำรเดินทำงผ่ำน ประเทศคิวบำ 
อิหร่ำน ซีเรีย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี ภูมิภำคไครเมีย (Crimea Region) 

2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบบัน้ีไม่ คุ้มครองผู้เอำประกันภัยที่มีสัญชำติหรือถิ่นพ ำนักในประเทศ
สำธำรณรัฐคิวบำ สำธำรณรัฐอำหรับซีเรีย สำธรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนเกำหลี ภูมิภำคไครเมีย เว้นแต่ผู้เอำประกันภัยมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย  

  
 ทัง้นี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้น เง่ือนไขทัว่ไปและข้อความ
อื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนท่ีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้ 
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กำรจ ำกัดควำมรับผิด 
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับศึกษาต่างประเทศ) 

            ST Student 1 

เอกสารแนบท้ายเลขท่ี  เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี                      วันท าเอกสาร  
ช่ือผู้เอาประกันภัย  
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันท่ี                    เวลา        -         น.  สิ้นสุดวันท่ี                  เวลา        -          น. 
เบี้ยประกันภัย       รวมอยู่ด้วย       อากรแสตมป์      รวมอยู่ด้วย        ภาษี        รวมอยู่ด้วย       รวม  รวมอยู่ด้วย 

 
การจ ากัดความรับผิด: เป็นท่ีตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจากการถูกท าร้าย      
ร่างกายจากอาชญากรรม จ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยส ำหรับกำรเสียชีวิต         
กำรสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบติัเหตุ ST 3 จะลดเหลือเพียง …………………… บาท 
 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้
แทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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สรุปสำระส ำคัญ 
กรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับศึกษำต่ำงประเทศ 

 

ค ำจ ำกัดควำมทีส่ ำคัญ 
อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและ

ท าให้เกิดผลท่ีผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง  
กำรบำดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึน

โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 
กำรเจ็บป่วย หมายถึง อาการ  ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคท่ีเกิดข้ึนกับ 

ผู้เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยเกิดข้ึนหลั งจา กท่ีกรม ธรรม์ ประกั น ภั ยนี้  
มีผลบังคับ ทั้งนี้  ต้องปรากฏชัดเจนว่าเกิดข้ึนโดยตัวเองแล ะ  
โดยอิสระจากเหตุอื่น 

กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำย
ใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท า
ให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ได้รับบาดเจ็บ  

กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำย
ใดๆ 

หมายถึง การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 

สภำพที่เป็นมำก่อน 
กำรเอำประกันภัย 
(Pre-existing Conditions) 

หมายถึง โรค (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ผู้ เอาประกันภัยภายใน 12 เดือน ก่อนวันเริ่มต้นคุ้มครองตาม
สัญญาประกันภัยนี้ ซึ่งมีนัยส าคัญเพื่อแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือ
รักษา หรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา 

สถำบนักำรศึกษำ หมายถึง สถาบันการศึกษาท่ีได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะ
จากทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทางด้านการศึกษาของ
ประเทศนัน้ ๆ 

ค่ำเล่ำเรียน หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสถาบันการศึกษาท่ีผู้เอาประกันภัยได้สมัครเรียน
ไว้ ค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย ได้แก่ ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับหลักสูตรและค่าใช้อุปกรณ์ในหลักสูตร
ดังกล่าว ค าจ ากัดความนี้ไม่รวมถึ งค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับห้องพัก 
อาหาร และ/หรือ หนังสือต ารา (ไม่ว่าจะจ าเป็นหรือไม่ก็ตาม) 
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ข้อก ำหนดและเงือ่นไขทัว่ไปทีส่ ำคัญ 

1. ระยะเวลำเอำประกันภัย 
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มต้น: 
(ก) เมื่อบริษัทหรือตัวแทนท่ีได้รับการแต่งตัง้ของทางบริษัทได้รับใบค าขอเอาประกันภัยและได้รับเบี้ยประกันภัย

จากผู้เอาประกันภัยเรียบรอ้ยแล้ว 
(ข) ในวันท่ีเดินทางโดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นสอง (2) ชัว่โมงก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศ

ภูมิล าเนา 
(ค) ตามวันท่ีและเวลาท่ีระบุไว้ในใบค าขอเอาประกันภัย 
 แล้วแต่ว่ำวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด 
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง: 
(ก) เมื่อผู้ เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาอย่างถาวรหรือเมื่อพ้นสอง  (2) ชัว่โมง นับแต ่

กลับมาถึงประเทศภูมิล าเนา 
(ข) เมื่อผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
(ค) เมื่อระยะเวลาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัยสิ้นสุดลง 
แล้วแต่ว่ำวันใดจะเกิดขึ้นก่อน 

2. กำรแจ้งและกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน   
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง 

การสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้แล้ว 

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานหรือเอกสารตามท่ีระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายแต่ละข้อ และเอกสาร
เพิ่มเติมอื่น ๆ ตามท่ีบริษัทต้องการตามความจ าเป็นให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง  

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะ
กระท าได้แล้ว 
3. กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าท่ีจ าเป็นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท 

 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ  
ผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั ้น บริษัทสามารถปฏิเสธการใ ห้ความคุ้มครองแก่ 
ผู้เอาประกันภัยได้ 
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4. กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับหลักฐานแสดงการสูญเสีย การสูญหาย

หรือความเสียหายท่ีครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั ้ งนี้ 
จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย ทัง้นี้นับแต่วันท่ีครบก าหนดช าระ  

5. สกุลเงินตรำและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในต่ำงประเทศ 

หากค่าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันท่ีระบุในใบเสร็จรับเงิน  เอกสาร
หลักฐานท่ีใช้เรียกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายนัน้ ๆ   
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์      

ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ ความคุ้มครอง
ดังต่อไปนี้ 

ST 1 ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 
ST 2 ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเย่ียมผู้เอาประกันภัย 
ST 3 ผลประโยชน์ชดเชยส าหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก

อุบัติเหตุ 
ST 4 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
ST 5 ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉกุเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิล าเนา 
ST 6 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 
ST 7 ผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้

บริการของบริษัทขนส่ง 
ST 8 ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 

ข้อยกเว้นทัว่ไปทีส่ ำคัญ 

การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง
จากสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในเวลา ดังต่อไปนี้ 

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
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2. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มี
การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ
ความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ
หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

3. การใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และ/หรือ อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธใด ๆ 

4. การแผ่รังสี การระเบิดหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากหรือส่วนประกอบ
ของนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

5. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม 

6. ขณะท่ีเกิดข้ึน ณ ประเทศหรืออาณาเขตท่ียกเว้นความคุ้มครองตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

7. ขณะท่ีเกิดข้ึนบริเวณแท่นขุดเจาะน ้ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 

8. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต และโรคทางจิตประสาท 

9. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยลงมือท างานดังต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่าง
ตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง หรืองานท่ีเก่ียวกับ การติดตั ้ง งานประกอบ บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักร 
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรไฮโดรลิก หรือท างานในสถานท่ีมีความเสี่ยงสูง หรืองานใช้แรงงานอื่น ๆ ทัง้นี้ไม่รวมถึง
งานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการหรืองานประกอบอาหาร  

10. การท่ีผู้เอาประกันภัยกระท าการเก่ียวเนื่องกับการก่อการร้าย หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการ
ร้าย หรือการลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าท่ีเก่ียวเนื่องกับยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี 
หรืออาวุธชีวภาพ 
 

เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยข้อยกเว้นทัว่ไปเพิ่มเติม 
เป็นท่ีตกลงและเข้าใจกันว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์

ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน 
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองถึงความสูญเสีย บาดเจ็บ เสียหาย หรือความรับผิดตามกฎหมาย ไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก การเดินทางท่ีได้วางแผนไว้ หรือการเดินทางภายใน 
หรือการเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน ประเทศคิวบา อิหร่าน ซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
ภูมิภาคไครเมีย (Crimea Region) 

3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ คุ้มครองผู้ เอาประกันภัยท่ีมีสัญชาติหรือถิ่นพ านักในประเทศสาธารณรัฐ
คิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธรณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมิภาคไครเมีย 
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 


