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(Translation only)  

Policy summary of the General conditions and provisions, Coverage and Exclusion of  

Group Inbound Travel Insurance Policy 

 

Insurance period 

Each travelperiod of the insured person starts and ends in the insurance period as specified in the 

insurance policy schedule. 

Coverage starts from the time the insured person arrives Thailand and operates continuously until the 

insured person departs from Thailand, except otherwise specified in this insurance policy.  

Arrival to Thailand, or departure from Thailand, will consider the passing of immigration post correctly in 

every step as the main point.  

In case it is coverage of annual multi trip to cover multi trip, having the coverage period in each time in 

the same condition as the above condition.  

The insurance period under this insurance policy will give coverage to insured person according to the 

above travel period, the period of domestic travel is not more than 90 days. If there is medical 

emergency, hijacking, delay or failure of public transport that the insured person travels , causing the 

insured person not to be able to travel within the time, this insurance policy will extend the coverage 

automatically until it ends under the terms and conditions of the above travel period.  

 

Paying of insurance premium 

The insurance premium will be due for paying immediately, or before the coverage starts, paying by the 

holder of insurance policy or insured person.      

General exclusion 

This insurance policy will not cover injury, loss, or damage occurring from or due to the following causes 

or occurring in the following time:  

1. Terrorism, being member of terrorist organization, smuggling of narcotic drug, or trading relating with 

narcotic drug, or smuggling to transport nuclear weapons, chemical weapons, or bio weapons.  

2. War (whether there is declaration or not) invading, or action of foreign enemy, civil war, revolution, 

riot, public uprising against the government, rebellion, strike.   

3.Nuclear weapons, radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear refuse arising from the 
combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission/fusion. 
4.The explosion of radioactivity, the components of nuclear or other dangerous material which may cause the 
explosion in the nuclear process. 
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5.Suicide or suicide attempt, self inflicted injury or attempt of self-inflicted injury whether being his/her own 
action or allow others to perform while insane or not.  This also includes the accident to the insured due to 
consuming, drinking, or injection of toxic substance into the body or drug overdose . 
6. While the insured is committing a felony or while the Insured is being arrested, under arrest, or escaping 
the arrest. 
  

Insuring agreement 

Insuring agreement and all attachments have limitation of coverage. Please see the insurance policy 

regarding detail: 

BGT 1 Insuring Agreement of benefit coverage of Death, Dismemberment, Loss of sight, 

or Total Permanent Disability   

BGT 2 Insuring Agreement of benefit coverage of Medical Treatment from accidents 

BGT 3 Insuring Agreement of benefit coverage of Medical Treatment 

BGT 4 Insuring Agreement of benefit coverage of Daily Hospitalization Income Protection 

from accidents.   

BGT 5 Insuring Agreement of benefit coverage of Daily Hospitalization Income Protection  

from accidents and sickness 

BGT 6 Insuring Agreement of coverage of Liability to third parties  

BGT 7 Insuring Agreement of coverage of loss or damage of Personal baggage and 

personal effects  

BGT 8 Insuring Agreement of coverage of compensation for Travel delay 

BGT 9 Insuring Agreement of coverage of Baggage delay by domestic flight 

BGT 10 Insuring Agreement of coverage of loss of passport and travel documents 

BGT 11 Insuring Agreement of coverage of loss or damage of Golf playing equipment and 

special award for “Hole-in- one” 

BGT 12 Insuring Agreement of benefit coverage of Emergency Medical Evacuation 

BGT 13 Insuring Agreement of benefit coverage of Emergency Medical 

Evacuation/Repatriation/Repatriation of Mortal Remains   

BGT-

EN01 
Attachment of benefit coverage of  Death, dismemberment, loss of sight or total 

permanent disability from accident while in public conveyance or private car  
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Notes: 

1.Coverage and other conditions which have full detail shall  comply with the insurance policy in type of Group 

Inbound Travel Insurance which got approva l from The Office of Insurance Commission (OIC) 

2. The company can select the insuring agreement/attachment to make insurance plan. 

3. Policy summary of the general conditions and provisions, Coverage and Exclusion of Group Inbound Travel 

Insurance Policy are a part of Group Inbound Travel Insurance which makes the insured person to know the 

preliminary detail of the insurance policy only. Please see all coverage and conditions in the insurance policy.  
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 (Translation only)  

(BGT3) 

 

Insuring agreement 

Medical Treatment Benefit 

Coverage 

During insurance period, if there is suffering of injury or sickness occurring during traveling 

causing the insured person to have medical treatment as in-patient, or out-patient in hospitals, 

or medical center, the company will pay compensation according to the amount of money for 

medical treatment cost as medical necessity and medical standard, under the amount of money 

that the insured person pays actually, but it shall not be more than the amount of the sum  

insured that the company shall be liable, deducting with the amount of deductible that the 

insured person shall be responsible as specified in this insuring agreement (if any). 

 

Specific exclusion (to be effective for insuring agreement to cover Medical Treatment Benefit 

only) 

 Insurance under this insuring agreement for coverage does not cover injury, loss or 

damage occurring from, or caused by or expense occurring as follows:  

1. Pre-existing condition, for sickness (and complication), symptom, or irregularity occurring to 

the insured person before the travel date having significant essence to be sufficient for general 

people shall find diagnosis , taking care or medical treatment, or cause physicians to diagnose , 

take care or have medical treatment. 

2. Treatment or remedy of bodily deficiency since birth.  

3. Treatment for relaxation or healthy, rehabilitation, bodily checkup, other treatment cost 

unrelated to the injury or sickness. 

4. Treatment of disease or mental and nervous conditions, stress, insanity including drug 

addiction or genetic diseases. 

5. AIDS, venereal diseases, or sexual transmitted diseases. 

6. Any medical treatment relating with pregnancy, child birth, child abortion.  

7. Medical treatment which is not modern medical treatment, as wel l as alternative treatment 

for example acupuncture, natural treatment, chiropractic, etc.  
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8. Prosthesis of all kinds, including stick, eyeglasses, hearing aid, speech device and all kinds of 

pacemaker. 

9. Expense relating with dental service, except for alleviating injury from accidents, but not 

including restoring of teeth, preparing braces, making crown, scal ing, teeth filling and putting 

on denture.  

10. Service or surgery relating with injury or sickness occurring which expecting to have profit 

from insurance policy.    

11. Medical treatment for beauty, including treatment of acne, freckles, blemishes, dandruff, 

losing weight, hair transplantation, medical treatment for correcting defect of body, cosmetic 

surgery, except surgery which is necessary that should be done whether it is caused by 

accidents, to make such organs to function as usual.  

12. Expense of medical treatment occurring from a physician who is an insured person, or 

father, mother, spouse, or child of the insured person.   

13. Inoculation, or vaccination to prevent diseases, except vaccine preventing hydrophobia, 

after hurting by animals and vaccine to prevent rabies, after injury.   

14. Injury occurring while the insured person has car race, boat race of all kinds, horse race, ski 

race of all kinds, as well as jet ski, skate race, boxing of all kinds, as well as wrestle, parachute 

(except parachute for life saving), while the person is boarding or traveling in a balloon, or 

glider.  

15.While the insured person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

16.Action of the insured whilst under the influence of alcohol, addictive drugs  or narcotic 

drugs. The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a 

blood/alcohol level of 150% mg. or over. 

17. While the insured is boarding or traveling in an aircraft which has no license for carrying 

passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

18. While the insured pilots or works as a crew in any aircraft.  
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เอกสารสรุปเง่ือนไขท่ัวไป และข้อก าหนด ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น 
กรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย แบบกลุ่ม  

(Inbound Group Travel Insurance) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผูเ้อาประกนัภยัซึ่งเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาประกนัภัยตามที่ระบุ
ในหนา้ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้ตั้งแตผู่เ้อาประกนัภยัเดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินตอ่เน่ืองไปจนกระทัง่ผู ้
เอาประกนัภยั เดินทางออกจากประเทศไทย เวน้แตจ่ะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี  

ทั้งน้ีการเ ดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผา่นดา่นตรวจคนเข้า
เมืองโดยถูกตอ้งทุกขั้นตอนแลว้เป็นส าคญั 

ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Multi Trip) เพ่ือค ุม้ครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ครองในแตล่ะครั้งเชน่เดียวกบัเง่ือนไขท่ีระบุขา้งตน้ 

ระยะเวลาเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัตามระยะเวลา
เดินทางขา้งตน้ โดยจ ากดัระยะเวลาเดินทางภายในประเทศแตล่ะครั้ งไมเ่กนิ …90… วนั หากมีกรณี เหตุฉกุเฉิน
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  ก า ร จ้ี เ ค ร่ื อ ง บิ น  ก า ร ล่ า ช้ า ห รื อ ขั ด ข้ อ ง ข อ ง ย าน ข น ส่ งส า ธ า ร ณ ะ ที่ 
ผูเ้อาประกนัภัยใชโ้ดยสาร ซึ่ งท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถเดินทางไดภ้ายในก  าหนด กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี
จะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมัติจนกระทั่งส้ินสุดตามเ ง่ือนไขและข้อก  าหนดข้อระยะเวลาการ
เดินทางขา้งตน้ 

 
การช าระเบี้ยประกันภัย  

เบี้ยประกนัภยัจะถึงก  าหนดช าระทนัที หรือกอ่นความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ โดยผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภัย
หรือผูเ้อาประกนัภยั 

ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอัน

เกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหต ุหรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดงัต่อไปนี ้
1. การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย การลั กลอบขนยาเสพติด หรือการค้าที่

เกี่ยวเน่ืองกับยาเสพตดิ หรือการลักลอบขนอาวธุนวิเคลียร์ อาวธุเคมี หรืออาวธุชีวภาพ  
2. สงคร าม  (ไม่ ว่า จะประกา ศหรือ ไม่ ก็ตาม ) ก ารรุ ก ราน  ห รือ ก ารกระท าข อ งศัตรูต่ างชา ต ิ 

สงครามกลางเมือง การปฏิวตัิ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้าน
รัฐบาล การจลาจล การนดัหยดุงาน 
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3. การแผ่รังสี  หรือการแพร่กัมมันตภ าพรังสีจากเช้ือเพลิ งนิวเคลี ยร์ หรือจากกากนิวเคลี ยร์ใดๆ  
รเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนวิเคลี ยร์อันเน่ืองมาจากกา  และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทาง

นวิเคลียร์ซ่ึงด าเนนิตดิต่อไปด้วยตวัเอง 
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนวิเคลียร์ หรือวตัถุอันตราย อ่ืนใดที่อาจเกิดการ

ระเบิดในกระบวนการนวิเคลียร์ได้ 
5. การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตวัตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้ อ่ืนกระท า ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่ก็
ตาม ทั้งนีร้วมถึงอุบัตเิหตจุากการที่ผู้เอาประกันภัยกิน ด่ืมหรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยา
เกินกว่าแพทย์ส่ัง 

6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม  หรือหลบหนกีารจับกุม 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
ขอ้ตกลงคุม้ครอง และ เอกสารแนบท้ายทั้งหมดมีขอ้จ ากดัความคุ้มครอง ซึ่งรายละเอียดตา่ง  ๆโปรดดูท่ี

กรมธรรม์ประกนัภยั  

 BGT1 ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต  การสูญเสียอวยัวะ  สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

 BGT2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จากอุบตัิเหตุ 
 BGT3 ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
 BGT4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์รายวนัส าหรับการเขา้รักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน  จากอุบตัิเหตุ 

 BGT5 ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์รายวนัส าหรับการเขา้รักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน  จากอุบตัิเหตุและ
เจ็บป่วย 

 BGT6 ขอ้ตกลงคุม้ครอง ความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก 
 BGT7 ขอ้ตกลงคุม้ครอง การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินสว่นตวัภายในกระเป๋า

เดินทาง 
 BGT8 ขอ้ตกลงคุม้ครอง การชดเชยความลา่ชา้ในการเดินทาง 
 BGT9 ขอ้ตกลงคุม้ครอง การลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทางส าหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศ  

 BGT10  ขอ้ตกลงคุม้ครอง การสูญหายของหนงัสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง 

 BGT11 ขอ้ตกลงคุม้ครอง การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเลน่กอล์ฟ  และรางวลัพิเศษส าหรับ  
“โฮล-อิน-วนั”  

 BGT12 ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคลื่อนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉกุเฉิน  
 BGT13 ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคลื่อนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉกุเฉิน/ การเคลื่อนยา้ยกลบั

ภูมิล  าเนา/ การสง่ศพกลบัภูมิล  าเนา  
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BGT-EN01  เอกสารแนบทา้ย ผลประโยชน์การเสียชีวิต  การสูญเสียอวยัวะ  สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  
                     ส้ินเชิง จากอุบตัิเหตุขณะโดยสารยานขนสง่สาธารณะ  หรือรถยนต์นัง่สว่นบุคคล   

หมายเหต ุ
1.  ความคุ้มครองและเง่ือนไขอ่ืนๆที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทางเข้ามาใน

ประเทศไทย แบบกลุ่ ม  (Inbound Group Travel Insurance)  ที่ ได้รับ ความ เห็นชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

2. ทั้งนี ้ บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ายเพ่ือจัดท าแผนประกันภัยได้  
3. เอกสารสรุปสาระส าคัญ เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด  ความคุ้มครอง แล ะข้อยกเว้นเป็นส่วนหนึง่ของ

กรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย แบบกลุ่ ม  (Inbound Group Travel Insurance) ซ่ึง
ให้ผู้เอาประกันภัยทราบรายละเอียดเบ้ืองต้นของกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น  ความคุ้มครองและเง่ือนไข
ทั้งหมด โปรดดทูี่กรมธรรม์ประกันภัย 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



Page 9 of 21| www.Cigna.co.th, www.Facebook.com/CignaThailand 
Confidential, unpublished property of Cigna. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorize d personnel ©Copyright 2021 Cigna 

 

 

 

 
 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย แบบกลุ่ ม  

(Inbound Group Travel Insurance) 
 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี  และเพ่ือ

เป็นการตอบแทนเบี้ ยประกนัภัยที่ ผู ้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู ้เอาประกนัภยัตอ้งช าระภายใต้ขอ้บังค ับ 
เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก  าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และ
เอกสารสรุปสาระส าค ัญตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี  บริษ ัทให้สัญญากบัผู ้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือ  
ผูเ้อาประกนัภยัดงัตอ่ไปน้ี  

หมวดที่ 1 ค าจ ากัดความ 

 ถอ้ยค าและค าบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได ้ใหไ้ว้ในสว่นใดกต็ามของกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีให้
ถือวา่มีความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่ว ่าจะปรากฏในสว่นใดกต็าม เวน้แต่จะได้ก  าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นใน
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 
1. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  ตารางผลประโยชน์  เง่ือนไขทั่วไปและ

ขอ้ก  าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุ
พิเศษ ข ้อรับรอง ใบค าขอประกนัภัย  ใบแถลงสุขภาพและ  
ขอ้แถลงเ พ่ิมเติม (ถ ้ามี) ใบบนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภัย
และเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี ซึ่ งถือ
เป็นสว่นหน่ึงแหง่สญัญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษทัที่ออกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 
3. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย     หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุช่ือเป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัใน

ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือหนงัสือรับรองการ
ประกนัภยัน้ี ซึ่งเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ 
ของผูเ้อาประกนัภยั 

4. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
หนังสือรับรองการประกนัภยั และ/หรือในใบบันทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกนัภยั  ซึ่ งเป็นบุคคลที่ไดร้ับความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี   

5. อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้นอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และ
ท าใหเ้กดิผลท่ีผู ้เอาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุง่หวงั และเกดิขึ้ น
หลงัจากกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีเร่ิมตน้ความคุม้ครอง 
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6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซึ่งเกดิขึ้น

โดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอื่น และเกดิขึ้นหลงัจาก
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีเร่ิมตน้ความคุม้ครอง 

7. การเจ็บป่วย หมายถึง การป่วยเ ป็นโรค หรือมีอาการหรือมีความผิดปกติ หรือการ  
ติดโรคท่ีเกดิขึ้ นกบัผู ้เอาประกนัภยั  ซึ่งการเจ็บป่วยหรือการเป็น
โรคนั้น เ ป็นสาเหตุขอ งการเ รียกร้อ ง และเก ิดขึ้ นหลังจ าก
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีเร่ิมตน้ความคุม้ครอง 

8. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง 
 

ผูเ้อาประกนัภยัเกดิทุพพลภาพทั้งหมดอยา่งถาวร อนัเป็นผลมา
จากการบาดเจ็บโดยไมส่ามารถปฏิบตัิกจิวตัรประจ าวนัไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งถาวร ตั้งแต ่3 อยา่งขึ้นไป และไมส่ามารถท างาน 
หรือประกอบอาชีพใด  ๆเพ่ือรับคา่ตอบแทนหรือก  าไรได ้การ
ทุพพลภาพดงักลา่วตอ้งเป็นอยา่งตอ่เน่ืองกนัเป็นระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย 180 วนั ทั้งน้ีใหร้วมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอนั
เป็นผลมาจากการไดร้ับบาดเจ็บซึ่งเป็นผลท าใหเ้กดิกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 
(1) สูญเสียสายตาทั้งสองขา้ง 
(2) สูญเสียมือสองขา้ง หรือเทา้สองขา้ง หรือมือหน่ึงขา้งและเทา้
หน่ึงขา้ง 
(3) สูญเสียสายตาหน่ึงขา้งและสูญเสียมือหน่ึงขา้ง หรือสูญเสีย
สายตาหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 
อน่ึง บริษ ัทจะคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อ ันเ ป็นผล
จากการบาดเจ็บซึ่ งเกดิขึ้นหลงัจากกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีเร่ิมต้น
ความคุม้ครอง 

9. ก า ร ป ฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ าวนั 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกจิหลกัประจ าวนัของคนปกติ    
6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเ มินผูป่้วยที่ไม่
สามารถปฏิบตัิภารกจิดงักลา่วได ้ดงัน้ี  
(1) ความสามารถในการเคลื่อนยา้ย เช่น ความสามารถในการ

เคลื่อนยา้ยจากเกา้อี้ไปกลับเตียงไดด้ ้วยตนเอง โดยไมต่อ้ง
ไดร้ับการชว่ยเหลือจากผูอ้ื่นหรืออุปกรณ์ชว่ย 

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เชน่ ความสามารถใน
การเดินหรือเคลื่อนที่จากหอ้งหน่ึงไปย ังอีกหอ้งหน่ึงไดด้ว้ย
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ตนเอง โดยไม่ต ้องได้รับความช่วยเหลือจากผู ้อื่นห รือ
อุปกรณ์ชว่ย 

(3) ความสามารถในการแตง่กาย เชน่ ความสามารถในการสวม
หรือถอดเ ส้ือผ ้าไ ด้ด ้วยตนเองโดยไม่ต ้องได้รับความ
ชว่ยเหลือจากผูอ้ื่นหรืออุปกรณ์ชว่ย    

(4) ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เชน่ ความสามารถ
ในการอาบน ้ า รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบน ้ าได้
ดว้ยตนเอง โดยไมต่ ้องไดร้ับความชว่ยเหลือจากผู ้อื่นหรือ
อุปกรณ์ชว่ย    

(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เชน่ ความสามารถ
ในการรับประทานอาหารได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดร้ับ
ความชว่ยเหลือจากผูอ้ื่นหรืออุปกรณ์ชว่ย 

(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้
หอ้งน ้ าเ พ่ือการขับถ ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้อง
อาบน ้ าไดด้ ้วยตนเอง โดยไมต่อ้งไดร้ับความชว่ยเหลือจาก
ผูอ้ื่นหรืออุปกรณ์ชว่ย 

10. ความ สูญ เสี ยห รื อควา ม
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเ จ็บทางร่างกายของผู ้เอาประกนัภยัโดยอุบตัิ เหตุและ  
ท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะสายตา ทุพพลภาพ 
ถาวรส้ินเ ชิง หรือ ได้รับบาดเจ็บ หรือความสูญเสียหรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ตกลง
คุม้ครอง 

11. ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู ้เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบเอง 
แตล่ะครั้ง 

12. แพทย์ หมายถึง ผูส้ า เร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้ น
ทะเบียนอย ่างถูกต้องจากแพทยสภาและได้รับอ นุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นท่ีให้บ ริการท าง 
การแพทย์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

13. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู ้ที่ จ  า เ ป็ นต้ อ ง เข ้า รั บก าร รั กษ า ในโ ร งพ ย าบ า ล  ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งตอ้ง
ลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดร้ับการวินิจฉยัและค าแนะน าจาก
แพทย์ตามขอ้บ่งช้ี ซึ่ งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะ 
เวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
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นั้น  ๆและใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ตอ่มาเสียชีวิต
กอ่นครบ 6 ชัว่โมง 

14. โรงพยาบาล  หมายถึง สถานพยาบาลใด  ๆซึ่งจดัใหบ้ริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้ ้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจ  านวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย ่างยิ่งมีหอ้งส าหรับการผ ่าต ัดใหญ่และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด า เนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

15. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัใดๆ ซึ่งจดัใหบ้ริการทางการแพทย์
โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดร้ับอนุญาตใหจ้ดทะเบียน
ด า เ นินก า รเ ป็น สถ านพย าบาล เวชกรรม ต ามกฎหมา ย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

16. คลินกิ หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันใดๆที่ได ้รับอนุญาตตามกฏหมาย  
ด  าเนินการโดยแพทย์ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และ
ไมส่ามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได  ้

17. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตัิทางการแพทย์แผนปัจจุบนัที่เ ป็น
สากลและน ามาซึ่งแผนการรักษาที่ เหมาะสมกบัผู ้ป่วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลชนัสูตร หรืออื่น  ๆ(ถา้มี) 

18. ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ตา่ง  ๆที่มีเง่ือนไขดงัน้ี 
1) ตอ้งสอดคล้องกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูร้ับบริการ 
2) ต้องมีข ้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย ่างชัดเจนตามมาตรฐาน  

เวชปฏิบตัิปัจจุบนั 
3) ตอ้งมิใชเ่พ่ือความสะดวกของผูร้ับบริการ หรือของครอบครัว

ผูร้ับบริการ หรือของผูใ้หก้ารรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 
และ 

4) ตอ้งเ ป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป่้วยที่ เหมาะสม ตามความจ า เป็นของภาวะการบาดเ จ็บ 
หรือการเจ็บป่วยของผูร้ับบริการนั้นๆ 

19. เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิ คุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ซึ่งเกดิจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และใหห้มายความรวมถึงการติด
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เช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) 
หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือด 
แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) การตดิเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึง แตไ่มจ่  ากดัเฉพาะ
เช้ือที่ท  าให้เกดิโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ (Pneumocystis 
Carinii Pneumonia) เช้ื อที่ ท  าให้เกดิโ รคล าไส้อ ักเสบ เ ร้ือรั ง 
(Organism  or Chronic Enteritis) เ ช้ือ ไวรัส (Virus) แ ละ/ห รื อ 
เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู ่ท ั่วไป (Disseminated Fungi Infection)  
เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ  ากดั
เฉพาะเ น้ืองอก  Kaposi’s Sarcoma เน้ื องอกเซลล์น ้ าเหลือ งท่ี
ร ะบบ ศู นย์ ป ร ะส าท ส่ วนก ล า ง  (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น  ๆซึ่งเป็นที่รู้จกัในปัจจุบัน
น้ีว่า เป็นอา การของภูมิค ุ้มก นับกพร่ อง (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเ ป็นสาเหตุ ที่ท  าให้คนที่ เ ป็ น
เสียชีวิตอยา่งกระทนัหนั เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ  
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human 
Immune Deficiency Virus) โ ร ค ที่ ท  า ใ ห้ เ ยื่ อ สม อ ง เ ส่ื อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

20. ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแตว่นัที่กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั หรือ
นบัแตว่นัครบรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัปีตอ่ๆไป 

21. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซึ่งใชก้  าล ังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขม่ขูโ่ดย
บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลใดไม่ว ่าจะเ ป็นการกระท า เพียงล  าพัง  
การกระท าการแทน หรือที่เก ีย่วเน่ืองกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด 
ซึ่งกระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงค์
ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ 
สาธารณชน หรือสว่นหน่ึงส่วนใดของสาธารณะชนตกอยู ่ใน
ภาวะตื่นตระหนกหวาดกลวั 

22. สถานที่สาธารณะ หมายถึง สถานที่ใดที่สาธารณชนเข้าถึงได้ (แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ) เช่น   
ท่าอ าก าศ ยาน  ร้านค้า  ร้ านอาหาร  ห้อ งโถ งของโรงแรม 
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที่ฝึกตีกอล์ฟ อาคาร
สาธารณะ และสถานที่ตา่งๆ ที่คลา้ยกนั 

23. การเดนิทางในประเทศ หมายถึง การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศไทย 
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24. ยานขนส่งสาธารณะ หมายถึง รูปแบบการขนสง่ที่ให้บริการเป็นประจ าตามตารางเวลาและ
ด าเ นินการโดยบริษ ัทขนส่งที่ มีใบอนุญาต และมุ่งหมายให้
สาธารณชนทอ้งถิ่นใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเดินทางและท่ีประเทศ
นั้นยอมรับ (เช่น หมายถึงรถโดยสารประจ าทาง เรือข้ามฟาก  
ยานเหนือน ้า  (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ เ รือ  รถไฟ รถราง 
หรือรถไฟใตด้ิน  เคร่ืองบิน) แต ่ยกเวน้การขนสง่ทุกรูปแบบที่
เชา่เหมาล า หรือ จดัใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการทศันาจร แมเ้ม่ือเป็น
บริการท่ีจดัขึ้นเป็นประจ าตามตารางเวลา 

หมวดที่ 2 เง่ือนไขทั่วไป และข้อก าหนด 

1. สัญญาประกันภัย 
สญัญาประกนัภัยน้ีเกดิขึ้ นจากการท่ีบริษ ัทเช่ือถือข ้อแถลงของผู ้เอาประกนัภัยและ/หรือผู ้ถือกรมธรรม์

ประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั  ในใบแถลงสุขภาพ และ/หรือข้อแถลงเพ่ิมเติม(ถ ้ามี) ท่ีผู ้เอาประกนัภัยและ/หรือ 
ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภัยไดใ้หไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงขอเอาประก นัภัย บริษทัจึงได้ออกกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี 
ไวใ้ห ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภัยหรือผู ้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยรู้อยูแ่ล ้ว แตแ่ถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตาม
วรรคหน่ึงหรือรู้อยูแ่ล ้วในขอ้ความจริงใดแตไ่ม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นใหบ้ริษ ัททราบ ซึ่ งถา้บริษทัทราบข้อความจริ ง
นั้น  ๆอาจจะไดจู้งใจบริษทัใหเ้รียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้ น หรือบอกปัดไมย่อมท าสัญญาประกนัภัย สัญญาประกนัภยัน้ีจะ
ตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได้ 

บริษ ัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศ ัยขอ้แถลง นอกเหนือจากที่ผู ้เอาประกนัภยัและ/หรือผู ้ถือกรมธรรม์
ประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย  ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภัย 

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกนัภัยจะตอ้งได้รับความยินยอมจากบริษ ัทและไดบ้ ันทึกไวใ้น
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยหรือบนัทึกสลกัหลงัโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัแลว้จึง
จะสมบูรณ์ 

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย 
ระยะเวลาการเดินทางแตล่ะครั้งของผูเ้อาประกนัภยัซึ่งเร่ิมต้นและส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภัยตามที่

ระบุในหนา้ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้ตั้งแต่ผูเ้อาประกนัภัยเดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินตอ่เน่ืองไปจนกระทั่ง 

ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย เวน้แตจ่ะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรม์ประกนัภยั น้ี  
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ทั้งน้ีการเ ดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผา่นดา่นตรวจคนเข้า
เมืองโดยถูกตอ้งทุกขั้นตอนแลว้เป็นส าคญั 

ในกรณีที่เป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Multi Trip) เพ่ือค ุม้ครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ครองในแตล่ะครั้งเชน่เดียวกบัเง่ือนไขที่ระบุขา้งตน้  

ระยะเวลาเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัตามระยะเวลา
เดินทางขา้งตน้ โดยจ ากดัระยะเวลาเดินทางภายในประเทศแต่ละครั้งไมเ่กนิ …90...วนั  หากมีกรณี เหตุฉกุเฉิน
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  ก า ร จ้ี เ ค ร่ื อ ง บิ น  ก า ร ล่ า ช้ า ห รื อ ขั ด ข้ อ ง ข อ ง ย าน ข น ส่ งส า ธ า ร ณ ะ ที่ 
ผูเ้อาประกนัภัยใชโ้ดยสาร ซึ่ งท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถเดินทางไดภ้ายในก  าหนด กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี
จะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมติัจนกระทัง่ส้ินสุดตามเง่ือนไขและข้อก  าหนดระยะเวลาการเดินทาง
ขา้งตน้ 

4. การแจ้งและการเรียกร้อง 
ผูเ้อาประกนัภยั  ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแลว้แตก่รณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ

ถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆโดยไมช่กัชา้ ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่
จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ  าเป็นอนัสมควรจึงไมอ่าจแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัทีได ้แตไ่ดแ้จง้เร็วที่สุดเทา่ที่จะกระท า
ไดแ้ลว้ 

ผูเ้อาประกนัภัยหรือตวัแทนของผู ้เอาประกนัภัย จะต้องสง่หลักฐานต่าง  ๆตามที่บริษทัร้องขอโดย
คา่ใชจ้า่ยของตนเองมายงับริษทั   

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งดูแลรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย และในกรณีที่บริษทัร้องขอ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งส่ง
ซากทรัพย์สินที่เสียหายมายงับริษทัโดยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง   หากบริษทัไดจ้า่ยคา่สินไหมทดแทนเต็มจ านวน
ส าหรับทรัพย์สินรายการนั้นๆแลว้  ซากทรัพย์สินนั้น  ๆจะเป็นตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

5. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษ ัทมีสิทธ์ิตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งผลการตรวจทาง

หอ้งปฏิบตัิการ ผลการตรวจทางรังสี ผลตรวจพิเศษตา่งๆที่ เก ีย่วขอ้งของผู ้เอาประกนัภยัเทา่ที่จ  า เป็นกบัการ
ประกนัภัยน้ี และมีสิทธิท่ีจะขอตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญอิสระท่ีบริษ ัทแต่งตั้ง 
รวมทั้งท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ  าเป็นและไมเ่ป็นการขดัตอ่กฎหมาย โดยคา่ใชจ้า่ยของบริษทั  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไมย่ินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผูเ้อาประกนัภัยเพ่ือประกอบการพิจารณาจา่ยผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครอง
แกผู่เ้อาประกนัภยั 
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6. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจา่ยค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่บริษทัไดร้ับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ

เสียหายที่ครบถ้วนแ ละถูกต้อ งแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษ ัทจะจ่ายให้แ ก  ่
ผูร้ับประโยชน์ สว่นคา่ทดแทนอย่างอื่นจะจา่ยให้แกผู่ ้เอาประกนัภยั ผูใ้หบ้ริการ หรือบุคคลภายนอก แลว้แต่
กรณี 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเ รียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้น  
ไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาที่ก  าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความ
จ าเป็น แตท่ ั้งน้ีจะไมเ่กนิ 90 วนั นบัตั้งแตว่นัท่ีบริษทัไดร้ับเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจา่ยคา่ทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก  าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชอบ
ชดใชด้อกเบี้ยใหอ้ีกในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ย ทั้งน้ีนบัแตว่นัท่ีครบก  าหนดช าระ 

7. การช าระเบี้ยประกันภัย  
เบี้ยประกนัภยัจะถึงก  าหนดช าระทนัที หรือกอ่นความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ โดยผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภัย

หรือผูเ้อาประกนัภยั 

8. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย  
ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภัย ผู ้เอาประกนัภยัหรือบริษ ัทตา่งสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยั ตามเง่ือนไขที่ระบุไวด้งัน้ี 
8.1 การบอกเลิกโดยบริษทั 

8.1.1 เม่ือบริษทัไมร่ับตอ่อายุกรมธรรม์ประกนัภยั ในวนัที่ครบรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยั  
8.1.2  เม่ือบริษทับอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี โดยการบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู ้ถือกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผู ้เอาประกนัภยัตาม 
ท่ีอยูค่รั้งสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีท่ีมีการช าระเบ้ียประกนัภยัไปแลว้ จะไมเ่ป็นผลใหบ้ริษ ัท
จะต้องรับผิดชอบจา่ยค่าชดเชยแต่อย ่างใด  และบริษ ัทจะคืนเบี้ ยประกนัภัยให้แกผู่ ้ถือกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบี้ ยประกนัภยัส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้
ใชบ้งัคบแลว้ออกตามสว่น 

8.2 การบอกเลิกโดยผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยั   
ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีเม่ือใดกไ็ด้  โดย

การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทราบ  การบอกเลิกจะมีผลบงัคบัในวันที่ที่บริษทัได้รับการแจง้หรือ
วนัที่ที่ระบุในใบแจ้ง แล ้วแต่วนัใดจะเป็นวนัหลังสุด และมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกนัภัยคืนหลังจากหัก  
เบี้ ยประกนัภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ให้ความคุ้มครองไปแล้วออกตาม 
ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น ดงัตอ่ไปน้ี 
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ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 
ระยะเวลาประกนัภยั (ไมเ่กนิ/เดือน) ร้อยละของเบี้ยประกนัภยัเต็มปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ไมว่ ่าจะเป็นการกระท าโดยฝ่ายใดกต็ามตอ้งเป็น

การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้นไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหน่ึงสว่นใดได้ การบอกเลิก
กรมธรรม์ประกนัภยัแบบรายเที่ยว (Single Trip) บริษทัจะไมค่ืนเบี้ยประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีที่ผูเ้ อาประกนัภัย
ไมไ่ดร้ับอนุมัติวีซา่ (Visa) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานทูตและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจ้งใหบ้ริษทัทราบกอ่น
วนัเร่ิมคุม้ครอง 

9. การส้ินสุดความคุ้มครอง 
ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

เกดิขึ้นดงัตอ่ไปน้ี แลว้แตเ่หตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นกอ่น 
9.1 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไมไ่ดร้ับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 
9.2 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
9.3 เม่ือผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไมช่  าระเบี้ยประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปขอ้ 7 
การส้ินสุดความคุม้ครองตาม ขอ้ 9.1 และ 9.2 ขา้งตน้ ในกรณีที่ เป็นความคุม้ครองแบบรายปี บริษ ัทจะคืน
เบี้ยประกนัภยัใหก้บั ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผู ้เอาประกนัภยัแลว้แต่กรณี ตามตารางอตัราเบี้ ย
ประกนัภัยระยะสั้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 .2 ข้างต้น ในกรณีรายเที่ยว บริษ ัทจะไมค่ืนเบี้ ยประกนัภัยให้กบั  
ผูเ้อาประกนัภยั  



Page 18 of 21| www.Cigna.co.th, www.Facebook.com/CignaThailand 
Confidential, unpublished property of Cigna. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorize d personnel ©Copyright 2021 Cigna 

 

 

 

 
 
 

10. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 
ในกรณีที่มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด  ๆภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีระหวา่ง  

ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาท
นั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  บริษทัตกลงยินยอมและใหท้  าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ  

11. เง่ือนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจจะไมร่ับผิดชดใชค้า่สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แตผู่ถ้ือกรมธรรม์

ประกนัภยั   ผูเ้อาประกนัภยั  ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแลว้แตก่รณี ไดป้ฏิบตัิถูกตอ้ง
ครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ประกนัภยั  

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอัน

เกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหต ุหรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดงัต่อไปนี้ 
1. การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย การลั กล อบขนยาเสพติด หรือการค้าที่

เกี่ยวเน่ืองกับยาเสพตดิ หรือการลักลอบขนอาวธุนวิเคลียร์ อาวธุเคมี หรืออาวธุชีวภาพ  
2. สงคร าม  (ไม่ ว่า จะประกา ศหรือ ไม่ ก็ตาม ) ก ารรุ ก ราน  ห รือ ก ารกระท าข อ งศัตรูต่ างชา ต ิ 

สงครามกล างเมือง การปฏิวตัิ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุ กฮือขึ้นต่อต้าน
รัฐบาล การจลาจล การนดัหยดุงาน 

3. การแผ่รังสี  หรือการแพร่กัมมันตภ าพรังสีจากเช้ือเพลิ งนิวเคลี ยร์ หรือจากกากนิวเคลี ยร์ใดๆ  
อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิ งนิวเคลี ยร์  และจากกรรมวธิีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นวิเคลียร์ซ่ึงด าเนนิตดิต่อไปด้วยตวัเอง 

4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนวิเคลียร์ หรือวตัถุอันตราย อ่ืนใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนวิเคลียร์ได้ 

5. การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตวัตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนกระท า  ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่ก็
ตาม ทั้งนีร้วมถึงอุบัตเิหตจุากการที่ผู้เอาประกันภัยกิน ด่ืมหรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยา
เกินกว่าแพทย์ส่ัง 

6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถู่กจับกุม  หรือหลบหนกีารจับกุม 
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ขณะที่กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและ ขอ้ก  าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ข ้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกนัภัยแ ละเ พ่ือเ ป็นการตอบแทนเบี้ ยประกนัภัยที่  
ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ   บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองเฉพาะความคุม้ครองที่
ระบุในหนา้ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ดงัตอ่ไปน้ี 
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(BGT3) 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล  

ความคุ้มครอง  
ในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภัย  ถา้การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีไดร้ับซึ่งเกดิขึ้นในระหวา่งการ

เดินทางเ ป็นเหตุให้ผู ้เ อาประกนัภัยต้องเข ้ารักษาตัวเป็น ผูป่้ วยใน หรือผู ้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม บริษ ัทจะจ่ายเงินชดเชยตามจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์  ตามจ านวนเงินที่ ผูเ้อาประกนัภัยจ่ายจริง แตท่ ั้งน้ีไม่เกนิจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษ ัท
ตอ้งรับผิด หกัดว้ยจ านวนเงินความรับผิดสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองที่ระบุไวข้อ้ตกลงคุม้ครอง
น้ี(ถา้มี) 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเท่านั้น) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก 
หรือ สืบเน่ืองจากสาเหต ุหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดงัต่อไปนี ้ 

1. สภาพที่ เป็นมาก่อน (Pre-existing condition) ส าหรับโรค(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความ
ผดิปกตทิี่ เกิดขึ้นกับผู้ เอาประกันภัยก่อนวนัออกเดนิทางซ่ึงมีนัยส าคัญเพียงพอให้บุคคล ทั่วไปพีง
แสวงหาการวนิจิฉัยดแูลหรือรักษา หรือท าให้แพทย์พึงให้การวนิจิฉัย ดแูล หรือรักษา  

2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ก าเนดิ 
3. การรักษาตวัเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกี่ยวข้อง

กับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
4. การรักษาโรคหรือภาวะที่ เกี่ยวกับจิตประสาท ภาวะเครียด วกิล จริต รวมถึ งการตดิสารเสพติด  

โรคทางพันธุกรรม 
5. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์  
6. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์  รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร  
7. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง  การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative 

Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวดแล ะการกดจุด (Chiropractic)  
เป็นต้น 

8. กายอุปกรณ์เทียมทุกชนดิ ได้แก่  ไม้ เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการพูด 
(Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนดิ  

9. ค่าใ ช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบ รรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ  
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม  
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10. การบริการหรือการผ่าตดัเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพ่ือหวงัผล ก าไรจากกรมธรรม์
ประกันภัย 

11. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษา
เพ่ือแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตดัตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัด
ตกแต่งที่จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัตเิหตุ เพ่ือให้อวยัวะดงักล่าวสามารถกลั บมา
ท างานได้อย่างเดมิ 

12. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ เกิดจากแพทย์ที่ เป็นผู้ เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส หรือบุตร ของผู้เอาประกันภัย 

13. การปลู กฝี หรือการฉีดวคัซีนป้องกันโรค ยกเว้นกา รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าภายหลั ง  
การถูกสัตว์ท าร้าย และวคัซีนป้องกันโรคบาดทะยกั ภายหลังได้รับบาดเจ็บ  

14. การบาดเจ็บที่ เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึ งเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนดิรวมถึ งมวยปล ้ า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษา
ชีวติ) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน  

15. การบาดเจ็บที่ เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเล าะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยใุ ห้เกิดการทะเลาะ
ววิาท 

16. การกระท าของผู้ เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุ รา สารเสพตดิ หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ
ครองสตไิด้  

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอลล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป    

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่
มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัตหิน้าที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยาน
ใดๆ 

 

 

  

 

 

 

 


