(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

BGTEN01

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, insan ity 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 well 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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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป และข้ อกาหนด ความคุ้มครอง และข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย แบบกลุ่ม
(Inbound Group Travel Insurance)
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครั้งของผู เ้ อาประก นั ภัยซึ่งเริ่ มต้นและสิ้นสุ ดภายในระยะเวลาประก ันภัยตามที่ ระบุ
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประก ันภัย
ความคุม้ ครองให้เ ริ่ มต้นตัง้ แต่ผูเ้ อาประก ันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทัง่ ผู ้
เอาประก ันภัย เดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เ ป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประก ันภัยนี้
ทั้งนี้การเดินทางถึง ประเทศไทยหรื อ เดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่า นด่านตรวจคนเข้า
เมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็ นสาคัญ
ในกรณี ที่เ ป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Multi Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวก ับเงื่ อนไขที่ระบุขา้ งต้น
ระยะเวลาเอาประก ันภัยภายใต้กรมธรรม์ประก ันภัย นี้จะให้ความคุม้ ครองผู เ้ อาประก ันภัยตามระยะเวลา
เดินทางข้างต้น โดยจาก ัดระยะเวลาเดินทางภายในประเทศแต่ละครั้ งไม่เ กนิ …90… วัน หากมีกรณี เหตุฉกุ เฉิ น
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ก า ร จี้ เ ค รื่ อ ง บิ น ก า ร ล่ า ช้ า ห รื อ ขั ด ข้ อ ง ข อ ง ย า น ข น ส่ งส า ธ า ร ณ ะ ที่
ผู เ้ อาประก ันภัยใช้โดยสาร ซึ่ งทาให้ผูเ้ อาประก ันภัยไม่สามารถเดินทางได้ภายในก าหนด กรมธรรม์ประก ันภัย นี้
จะขยายความคุม้ ครองออกไปโดยอัต โนมัติจ นกระทัง่ สิ้ น สุด ตามเงื่ อ นไขและข้อก าหนดข้อ ระยะเวลาการ
เดินทางข้างต้น
การชาระเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประก ันภัยจะถึงก าหนดชาระทันที หรื อก ่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น โดยผู ถ้ ือ กรมธรรม์ ประก ันภัย
หรื อผู เ้ อาประก ันภัย
ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภั ยตามกรมธรรม์ ประกันภั ยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ ความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ยหายอั น
เกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การก่ อ การร้ า ย การเป็ นสมาชิก ขององค์ กรการก่ อ การร้ า ย การลั ก ลอบขนยาเสพติด หรื อ การค้ า ที่
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด หรื อการลั กลอบขนอาวุธนิวเคลี ยร์ อาวุธเคมี หรื ออาวุธชีวภาพ
2. สงคราม (ไม่ ว่ า จะป ระกา ศหรื อ ไม่ ก็ ต าม ) ก ารรุ ก ราน หรื อ ก ารกระท าข อ งศั ต รู ต่ า งชา ติ
สงครามกลางเมื อ ง การปฏิวตั ิ การกบฏ การที่ป ระชาชนก่ อ ความวุ่น วายถึ งขนาดลุ ก ฮื อขึ้ นต่อ ต้า น
รัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
Page 6 of 21| w w w.Cigna.co.th, w ww.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

3. การแผ่ รั งสี หรื อ การแพร่ กั ม มั น ตภ าพ รั งสี จ ากเชื้ อ เพลิ งนิว เคลี ยร์ หรื อ จากกาก นิว เคลี ยร์ ใดๆ
อัน เนื่อ งมาจากกา รเผาไหม้ ข องเชื้ อ เพลิ งนิว เคลี ยร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัว ทาง
นิวเคลี ยร์ ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลี ยร์ หรื อวัตถุ อันตราย อื่ นใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลี ยร์ ได้
5. การฆ่ าตัว ตาย การพยายามฆ่ า ตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามท าร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้ อู ื่ นกระทา ไม่ ว่า จะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรื อไม่ ก็
ตาม ทั้งนีร้ วมถึ งอุบัตเิ หตุจากการที่ผ้เู อาประกันภัยกิน ดื่มหรื อฉี ดยาหรื อสารมีพิษเข้ าร่ างกาย การใช้ ยา
เกินกว่าแพทย์สั่ง
6. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถู กจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุม้ ครอง และ เอกสารแนบท้ายทั้งหมดมี ขอ้ จาก ดั ความคุ้มครอง ซึ่ง รายละเอียดต่า งๆ โปรดดู ที่
กรมธรรม์ประก ันภัย
 BGT1 ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 BGT2 ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จากอุบตั ิเหตุ
 BGT3 ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
 BGT4 ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์รายวันสาหรับการเข้ารักษาตัวในฐานะผู ป้ ่ วยใน จากอุบตั ิเหตุ
 BGT5 ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์รายวันสาหรับการเข้ารักษาตัวในฐานะผู ป้ ่ วยใน จากอุบตั ิเหตุและ
เจ็บป่ วย
 BGT6 ข้อตกลงคุม้ ครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 BGT7 ข้อตกลงคุม้ ครอง การสูญเสียหรื อเสียหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋ า
เดินทาง
 BGT8 ข้อตกลงคุม้ ครอง การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 BGT9 ข้อตกลงคุม้ ครอง การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทางสาหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศ
 BGT10 ข้อตกลงคุม้ ครอง การสูญหายของหนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
 BGT11 ข้อตกลงคุม้ ครอง การสูญเสียหรื อความเสียหายของอุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟ และรางวัลพิเ ศษสาหรับ
“โฮล-อิน-วัน”
 BGT12 ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 BGT13 ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับ
ภูมิลาเนา/ การส่งศพกลับภูมิลาเนา

Page 7 of 21| w w w.Cigna.co.th, w ww.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

BGT-EN01 เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ หรื อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
หมายเหตุ
1. ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่ น ๆที่ล ะเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางเข้ ามาใน
ประเทศไทย แบ บกลุ่ ม (Inbound Group Travel Insurance) ที่ ได้ รั บ ความ เห็ น ชอบ จากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลื อกข้ อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ ายเพื่ อจัดทาแผนประกันภัยได้
3. เอกสารสรุ ปสาระส าคัญ เงื่ อนไขทั่ว ไปและข้ อ กาหนด ความคุ้ มครอง แล ะข้ อยกเว้ นเป็ น ส่ ว นหนึง่ ของ
กรมธรรม์ ประกันภั ยการเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย แบบกลุ่ ม (Inbound Group Travel Insurance) ซึ่ ง
ให้ ผ้เู อาประกันภั ยทราบรายละเอียดเบื้ องต้ นของกรมธรรม์ ประกันภั ยเท่ านั้น ความคุ้ มครองและเงื่ อนไข
ทั้งหมด โปรดดูที่กรมธรรม์ ประกันภัย
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กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย แบบกลุ่ ม
(Inbound Group Travel Insurance)
โดยการเชื่อ ถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประก ันภัยซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประก ันภัยนี้ และเพื่ อ
เป็ น การตอบแทนเบี้ ย ประก นั ภัยที่ ผู ้ถือ กรมธรรม์ป ระก ันภัยหรื อ ผู ้เ อาประก ันภัย ต้อ งช าระภายใต้ขอ้ บังคับ
เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อ กาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ป ระก ันภัย และ
เอกสารสรุ ป สาระสาคัญตามกรมธรรม์ ป ระก ันภัย นี้ บริ ษ ัท ให้สัญญาก ับผู ้ถื อ กรมธรรม์ ป ระก ันภัย หรื อ
ผู เ้ อาประก ันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยค าและคาบรรยายซึ่งมีค วามหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ว นใดก ต็ ามของกรมธรรม์ประก ันภัยนี้ใ ห้
ถือ ว่ามี ค วามหมายเดี ยวก ันทั้งหมด ไม่ว ่าจะปรากฏในส่ว นใดก ต็ าม เว้น แต่จะได้กาหนดไว้เ ป็ น อย่า งอื่น ใน
กรมธรรม์ประก ันภัยนี้
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ ประก ันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไขทั่วไปและ
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ ยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ
พิ เ ศษ ข้อ รั บ รอง ใบค าขอประก ันภัย ใบ แถลงสุ ข ภาพแล ะ
ข้อแถลงเพิ่มเติ ม (ถ้ามี) ใบบัน ทึก สลัก หลังกรมธรรม์ ประก นั ภัย
และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ ประก ันภัยนี้ ซึ่ งถื อ
เป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประก ันภัย
2. บริษัท
หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประก ันภัยนี้
3. ผู้ถื อกรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผู ถ้ ือกรมธรรม์ประก ันภัยใน
ตารางกรมธรรม์ประก ันภัยและ/หรื อหนังสือรับรองการ
ประก ันภัยนี้ ซึ่งเป็ นผู จ้ ดั ให้มีการประก ันภัยเพื่ อประโยชน์
ของผู เ้ อาประก ันภัย
4. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผู เ้ อาประก ันภัยในตารางกรมธรรม์ประก ันภัย
หนังสื อรั บรองการประก ันภัย และ/หรื อในใบบัน ทึก สลักหลัง
กรมธรรม์ ป ระก ันภัย ซึ่ งเป็ นบุค คลที่ไ ด้รั บ ความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประก ันภัยนี้
5. อุบัตเิ หตุ
หมายถึง เหตุการณ์ ที่เ กดิ ขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จ จัยภายนอกร่างกาย และ
ทาให้เ กดิ ผลที่ผู ้เ อาประก ันภัยมิ ได้เ จตนาหรื อมุง่ หวัง และเกดิ ขึ้ น
หลังจากกรมธรรม์ประก ันภัยนี้เ ริ่ มต้นความคุม้ ครอง
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หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ งึ เกดิ ขึ้น
โดยเอกเทศและโดยอิ สระจากสาเหตุอื่ น และเกดิ ขึ้น หลัง จาก
กรมธรรม์ประก ันภัยนี้เ ริ่ มต้นความคุม้ ครอง
7. การเจ็บป่ วย
หมายถึง การป่ วยเป็ นโรค หรื อ มี อาการหรื อ มี ค วามผิ ดปกติ หรื อ การ
ติดโรคที่เ กดิ ขึ้ นก ับผู ้เ อาประก ันภัย ซึ่งการเจ็บป่ ว ยหรื อ การเป็ น
โรคนั้น เป็ นสาเหตุ ข อ งการเรี ยกร้ อ ง แล ะเก ิด ขึ้ น หลัง จาก
กรมธรรม์ประก ันภัยนี้เ ริ่ มต้นความคุม้ ครอง
8. ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
หมายถึง ผู เ้ อาประก ันภัยเกดิ ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมา
จากการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบตั ิก ิจวัตรประจาวันได้ดว้ ย
ตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางาน
หรื อประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรื อกาไรได้ การ
ทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็ นอย่างต่อเนื่องก ันเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย 180 วัน ทั้งนี้ให้รวมถึง การสูญเสียหรื อการทุพพลภาพอัน
เป็ นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็ นผลทาให้เก ิดกรณี ใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง
(2) สูญเสียมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่งข้างและเท้า
หนึ่งข้าง
(3) สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรื อสูญเสีย
สายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ ง บริ ษ ัท จะคุ้มครองการทุ พพลภาพถาวรสิ้น เชิ ง อันเป็ น ผล
จากการบาดเจ็บซึ่ งเกดิ ขึ้นหลังจากกรมธรรม์ ประก ันภัยนี้เ ริ่ มต้น
ความคุม้ ครอง
9. ก า ร ป ฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร หมายถึง ความสามารถในการปฏิบ ัติภ ารก จิ หลัก ประจาวันของคนปกติ
6 ชนิด ซึ่ง เป็ นเกณฑ์ท างการแพทย์ ในการประเมิน ผู ป้ ่ วยที่ไ ม่
ประจาวัน
สามารถปฏิบตั ิภารก ิจดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้า ย เช่น ความสามารถในการ
เคลื่อ นย้ายจากเก ้าอี้ไ ปกลับเตีย งได้ด ้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
ได้รับการช่วยเหลือจากผู อ้ ื่นหรื ออุปกรณ์ ชว่ ย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อ เคลื่อนที่ เช่น ความสามารถใน
การเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ย
6. การบาดเจ็บ
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10. ความ สู ญ เสี ยหรื อควา ม หมายถึง
เสี ยหายใดๆ

11. ความรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

12. แพทย์

หมายถึง

13. ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ตนเอง โดยไม่ต ้อ งได้รั บ ความช่ว ยเหลื อ จากผู ้อื่ น หรื อ
อุปกรณ์ ชว่ ย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรื อ ถ อดเสื้ อ ผ้ าไ ด้ด ้ว ยตนเองโดยไ ม่ต ้อ งได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือจากผู อ้ ื่นหรื ออุปกรณ์ ชว่ ย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถ
ในการอาบน้ า รวมถึ งการเข้า และออกจากห้องอาบน้ าได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต ้องได้รั บความช่วยเหลื อจากผู ้อื่น หรื อ
อุปกรณ์ ชว่ ย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ
ในการรับ ประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รั บ
ความช่วยเหลือจากผู อ้ ื่นหรื ออุปกรณ์ ชว่ ย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้
ห้อ งน้ าเพื่ อการขับ ถ่า ย รวมถึ งการเข้า และออกจากห้อ ง
อาบน้ าได้ด ้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รั บความช่ว ยเหลื อจาก
ผู อ้ ื่นหรื ออุปกรณ์ ชว่ ย
การบาดเจ็บ ทางร่ างกายของผู ้เ อาประก ันภัย โดยอุ บตั ิ เ หตุแ ละ
ทาให้ผูเ้ อาประก ันภัย เสีย ชีวิต สูญเสีย อวัย วะสายตา ทุ พพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อ ได้รั บบาดเจ็บ หรื อ ความสู ญเสี ย หรื อ ความ
เสียหายต่อทรั พย์สินหรื อบุ คคลอื่นตามที่ กาหนดไว้ในข้อตกลง
คุม้ ครอง
ความเสีย หายส่วนแรกที่ผู ้เ อาประก ันภัยจะต้องรับ ผิด ชอบเอง
แต่ละครั้ง
ผู ส้ าเร็ จ การศึ ก ษาได้รั บ ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ข้ ึ น
ทะเบี ย นอ ย่า งถู ก ต้อ งจาก แพท ยสภาและได้รั บ อ นุ ญาตให้
ประกอบวิ ช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้บ ริ ก ารท าง
การแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม
ผู ้ ที่ จ า เป็ นต้ อ งเข้ า รั บ ก าร รั ก ษ า ในโ ร งพ ย าบ า ล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม ติด ต่อ ก ันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้อ ง
ลงทะเบียนเป็ นผู ป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจาก
แพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะ
เวลาที่เ หมาะสมสาหรั บการรักษาการบาดเจ็ บหรื อการเจ็บ ป่ ว ย

Page 11 of 21| w w w.Cigna.co.th, w ww.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

14. โรงพยาบาล

หมายถึง

15. สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

16. คลิ นกิ

หมายถึง

17. มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

18. ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

19. เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

นัน้ ๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เ ป็ นผู ป้ ่ ว ยในแล้วต่อมาเสียชีวิ ต
ก ่อนครบ 6 ชัว่ โมง
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรั บ
ผู ป้ ่ ว ยไว้ค ้างคื นและมีองค์ป ระกอบทางด้านสถานที่ ที่มีจานวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เ พียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่
ครบถ้ว น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี หอ้ งสาหรั บการผ่าตัดใหญ่แ ละ
ได้รับ อนุ ญาตให้จ ดทะเบี ย นดาเนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ ๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุ บนั ใดๆ ซึ่ง จัดให้บ ริ การทางการแพทย์
โดยสามารถรับผู ป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จ ดทะเบีย น
ด า เนิ น ก า รเป็ น สถ านพย า บ าล เวชก รร ม ตามก ฎหมา ย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จ จุบ ัน ใดๆที่ ได้รั บ อนุ ญาตตามกฏหมาย
ดาเนินการโดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และ
ไม่สามารถรับผู ป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิ บตั ิทางการแพทย์ แผนปั จจุ บนั ที่เ ป็ น
สากลและนามาซึ่งแผนการรั กษาที่ เ หมาะสมก ับผู ้ป่วยตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้อ งก ับข้อ สรุ ป จากประวัติ การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ตา่ งๆ ที่มีเ งื่ อนไขดังนี้
1) ต้อ งสอดคล้องก บั การวินิ จฉัย และการรั กษาตามภาวะการ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผู ร้ ับบริ การ
2) ต้อ งมี ข ้อ บ่ง ชี้ ท างการแพท ย์ อ ย่า งชั ด เจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
3) ต้องมิใช่เ พื่อความสะดวกของผู ร้ ับบริ การ หรื อของครอบครั ว
ผู ร้ ับ บริ การ หรื อ ของผู ใ้ ห้ก ารรั กษาพยาบาลเพีย งฝ่ ายเดีย ว
และ
4) ต้อ งเป็ น การบริ ก ารรัก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แ ล
ผู ป้ ่ วยที่ เ หมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็ บ
หรื อการเจ็บป่ วยของผู ร้ ับบริ การนั้นๆ
ภู มิ ค้ มุ กั น บกพร่ อ ง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่งเก ิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึ งการติด
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20. ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

21. การก่ อการร้ าย

หมายถึง

22. สถานที่ส าธารณะ

หมายถึง

23. การเดินทางในประเทศ

หมายถึง

เชื้ อจุ ล ชี พฉวยโอกาส เนื้ อ งอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm)
หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ ว ยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือ ด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) การติดเชื้ อจุล ชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึ ง แต่ไม่จ าก ัดเฉพาะ
เชื้อ ที่ ทาให้เ ก ดิ โรคปอดบวม หรื อปอดอัก เสบ (Pneumocystis
Carinii Pneumonia) เชื้ อ ที่ ท าให้ เ ก ดิ โ รคล าไส้อ ั ก เสบเรื้ อ รั ง
(Organism or Chronic Enteritis) เชื้ อ ไวรั ส (Virus) แ ล ะ/หรื อ
เชื้ อราที่แ พร่ กระจายอยู ่ท วั่ ไป (Disseminated Fungi Infection)
เนื้ อ งอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้ร วมถึ ง แต่ไม่จ าก ดั
เฉพาะเนื้ อ งอก Kaposi’s Sarcoma เนื้ อ งอกเซลล์ น้ าเหลื อ งที่
ร ะบ บ ศู นย์ ป ร ะส าท ส่ ว นก ล า ง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ง เป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบ ัน
นี้ ว ่ า เป็ นอา การ ขอ งภู มิ ค ุ้ มก นั บ ก พร่ อ ง (Acquired Immune
Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ ค นที่ เ ป็ น
เสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ
โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human
Immune Deficiency Virus) โ ร ค ที่ ท า ใ ห้ เ ยื่ อ ส ม อ งเ สื่ อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่ งปี นบั แต่วนั ที่กรมธรรม์ ประก ันภัยมีผ ลบังคับ หรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประก ันภัยปี ตอ่ ๆไป
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีก ารข่มขูโ่ ดย
บุ คคลหรื อ กลุ ่มบุ ค คลใดไม่ว ่า จะเป็ นการกระท าเพี ย งล าพั ง
การกระทาการแทน หรื อที่เ กยวเนื
ี่ ่องก ับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด
ซึ่งกระทาเพื่อ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์
ที่ค ล้า ยคลึง ก ัน รวมทั้ง เพื่ อต้องการส่งผลให้รัฐ บาล และ/หรื อ
สาธารณชน หรื อ ส่ว นหนึ่ งส่ว นใดของสาธารณะชนตกอยู ่ใ น
ภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
สถานที่ ใ ดที่ สาธารณ ชนเข้า ถึ งได้ (แต่ ไม่ จาก ัดเฉพาะ) เช่ น
ท่า อ าก าศ ยาน ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร ห้ อ งโถ งข องโรงแร ม
สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟ สถานที่ฝึ กตีกอล์ฟ อาคาร
สาธารณะ และสถานที่ตา่ งๆ ที่คล้ายก ัน
การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศไทย
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24. ยานขนส่ งสาธารณะ

หมายถึง รู ป แบบการขนส่ง ที่ ให้บริ ก ารเป็ นประจ าตามตารางเวลาและ
ด าเนิ น การโดยบริ ษ ัท ขนส่ง ที่ มีใ บอนุ ญาต และมุ ่ง หมายให้
สาธารณชนท้องถิน่ ใช้เ ป็ นเครื่ องมือในการเดินทางและที่ประเทศ
นั้น ยอมรั บ (เช่น หมายถึง รถโดยสารประจาทาง เรื อข้า มฟาก
ยานเหนื อ น้ า (hovercraft) เรื อไฮโดรฟอยล์ เรื อ รถไฟ รถราง
หรื อ รถไฟใต้ดิน เครื่ อ งบิน ) แต่ ยกเว้น การขนส่ง ทุกรู ปแบบที่
เช่าเหมาลา หรื อ จัดให้เ ป็ นส่วนหนึ่งของการทัศนาจร แม้เ มื่อเป็ น
บริ การที่จดั ขึ้นเป็ นประจาตามตารางเวลา

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประก นั ภัยนี้ เก ดิ ขึ้ นจากการที่ บริ ษ ั ทเชื่ อถื อข้อแถลงของผู ้เ อาประก นั ภัยและ/หรื อผู ้ถื อกรมธรรม์
ประก ันภัยในใบค าขอเอาประก นั ภัย ในใบแถลงสุ ขภาพ และ/หรื อข้อแถลงเพิ่ มเติม(ถ้ามี )ที่ ผู ้เอาประก ันภัยและ/หรื อ
ผู ถ้ ื อกรมธรรม์ ประก นั ภัยได้ให้ไว้เ ป็ นหลักฐานในการตกลงขอเอาประก นั ภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ ประก นั ภัยนี้
ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประก นั ภัยหรื อผู ้ถือกรมธรรม์ประก ันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็ จในข้อแถลงตาม
วรรคหนึ่ งหรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใดแต่ไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งนั้นให้บริ ษ ัททราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ ง
นั้นๆ อาจจะได้จู งใจบริ ษทั ให้เ รี ยกเบี้ยประก ันภัยสูงขึ้ น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประก นั ภัย สัญญาประก ันภัยนี้จะ
ตกเป็ นโมฆี ยะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประก ันภัยได้
บริ ษ ัทจะไม่ปฏิ เสธความรั บผิ ดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนื อจากที่ผู ้เอาประก ันภัยและ/หรื อผู ้ถือกรมธรรม์
ประก ันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประก ันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบก ันเป็ นสัญญาประก ันภัย
การเปลี่ ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประก ันภัยจะต้อ งได้รับ ความยิ นยอมจากบริ ษ ัทและได้บ ันทึ กไว้ใ น
กรมธรรม์ประก ันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายหรื อบัน ทึกสลักหลังโดยผู ม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั แล้วจึ ง
จะสมบูรณ์
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครั้งของผู เ้ อาประก ันภัยซึ่งเริ่ มต้นและสิ้ นสุดภายในระยะเวลาเอาประก ันภัยตามที่
ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ ประก นั ภัย
ความคุม้ ครองให้เ ริ่ มต้นตัง้ แต่ผูเ้ อาประก ันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดาเนินต่อเนื่อ งไปจนกระทัง่
ผู เ้ อาประก ันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เ ป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประก ันภัย นี้
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ทัง้ นี้การเดินทางถึง ประเทศไทยหรื อ เดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่า นด่านตรวจคนเข้า
เมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็ นสาคัญ
ในกรณี ที่เ ป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Multi Trip) เพื่อคุม้ ครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวก ับเงื่ อนไขที่ระบุขา้ งต้น
ระยะเวลาเอาประก ันภัยภายใต้กรมธรรม์ประก ันภัย นี้จะให้ความคุม้ ครองผู เ้ อาประก ันภัยตามระยะเวลา
เดินทางข้า งต้น โดยจ าก ัดระยะเวลาเดินทางภายในประเทศแต่ละครั้งไม่เ กนิ …90...วัน หากมีกรณี เหตุฉกุ เฉิ น
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ก า ร จี้ เ ค รื่ อ ง บิ น ก า ร ล่ า ช้ า ห รื อ ขั ด ข้ อ ง ข อ ง ย า น ข น ส่ งส า ธ า ร ณ ะ ที่
ผู เ้ อาประก ันภัยใช้โดยสาร ซึ่ งทาให้ผูเ้ อาประก ันภัยไม่สามารถเดินทางได้ภายในก าหนด กรมธรรม์ประก ันภัย นี้
จะขยายความคุม้ ครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทัง่ สิ้ นสุดตามเงื่ อนไขและข้อกาหนดระยะเวลาการเดินทาง
ข้างต้น
4. การแจ้ งและการเรียกร้ อ ง
ผู เ้ อาประก ันภัย ผู ร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึง ความสูญเสียหรื อความเสียหายใดๆโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสียชีวิ ตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้วา่ มี เ หตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระท า
ได้แล้ว
ผู เ้ อาประก นั ภัยหรื อ ตัว แทนของผู ้เ อาประก ันภัย จะต้องส่ง หลักฐานต่างๆ ตามที่บ ริ ษทั ร้อ งขอโดย
ค่าใช้จา่ ยของตนเองมายังบริ ษทั
ผู เ้ อาประก ันภัยจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เ สียหาย และในกรณี ที่บ ริ ษทั ร้องขอ ผู เ้ อาประก ันภัยต้องส่ง
ซากทรัพย์สินที่เ สี ยหายมายังบริ ษทั โดยค่า ใช้จา่ ยของตนเอง หากบริ ษทั ได้จา่ ยค่าสิน ไหมทดแทนเต็มจานวน
สาหรับทรัพย์สินรายการนั้นๆแล้ว ซากทรัพย์สินนั้นๆ จะเป็ นตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษทั
5. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษ ัท มีสิท ธิ์ ตรวจสอบประวัติ ก ารรั กษาพยาบาล และการตรวจวิ นิจ ฉัย รวมทั้ง ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิ บตั ิ การ ผลการตรวจทางรั งสี ผลตรวจพิเ ศษต่างๆที่ เ กยวข้
ี่ อ งของผู ้เ อาประก ันภัย เท่า ที่จาเป็ น ก ับการ
ประก ันภัยนี้ และมีสิทธิที่ จะขอตรวจร่างกายของผู เ้ อาประก นั ภัย โดยแพทย์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระที่บ ริ ษ ัทแต่งตั้ง
รวมทัง้ ทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเ หตุจาเป็ นและไม่เ ป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จา่ ยของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประก ันภัยไม่ยิ นยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผู เ้ อาประก ันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเ สธการให้ความคุม้ ครอง
แก ่ผู เ้ อาประก ันภัย
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6. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บ ริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรื อ
เสี ย หายที่ ค รบถ้ว นแ ละถู ก ต้อ งแล้ว โดยค่า สิ น ไหมท ดแทนสาหรั บ การเสี ย ชี วิ ต บริ ษ ัท จะจ่า ยให้แ ก ่
ผู ร้ ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่น จะจ่า ยให้แก ่ผู ้เ อาประก ันภัย ผู ใ้ ห้บ ริ การ หรื อบุค คลภายนอก แล้วแต่
กรณี
ในกรณี มีเ หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บ ริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ ประก ันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เ ป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประก ันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อ าจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จาเป็ น แต่ทง้ ั นี้จะไม่เ กนิ 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่า ยค่า ทดแทนให้แ ล้ว เสร็ จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับ ผิด ชอบ
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
7. การชาระเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประก ันภัยจะถึงก าหนดชาระทันที หรื อก ่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น โดยผู ถ้ ือ กรมธรรม์ ประก ันภัย
หรื อผู เ้ อาประก ันภัย
8. การบอกเลิ กกรมธรรม์ ประกันภัย
ผู ถ้ ื อกรมธรรม์ ประก นั ภัย ผู ้เ อาประก ันภัย หรื อบริ ษ ัท ต่างสามารถใช้สิท ธิใ นการบอกเลิก กรมธรรม์
ประก ันภัย ตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ดงั นี้
8.1 การบอกเลิกโดยบริ ษทั
8.1.1 เมื่อบริ ษทั ไม่รับต่ออายุกรมธรรม์ประก ันภัย ในวันที่ครบรอบปี กรมธรรม์ประก ันภัย
8.1.2 เมื่อ บริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประก ันภัยฉบับ นี้ โดยการบอกกล่า วล่วงหน้า เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย นถึงผู ้ถือกรมธรรม์ ประก ันภัย หรื อผู ้เ อาประก ันภัยตาม
ที่อยูค่ รั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บ ริ ษทั ทราบ ในกรณี ที่มีการชาระเบี้ยประก ันภัยไปแล้ว จะไม่เ ป็ นผลให้บริ ษ ัท
จะต้องรั บ ผิด ชอบจ่า ยค่าชดเชยแต่อ ย่างใด และบริ ษ ัท จะคืน เบี้ ยประก ันภัย ให้แ ก ่ผู ้ถือ กรมธรรม์
ประก ันภัยหรื อผู เ้ อาประก ันภัย โดยหักเบี้ ยประก ันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประก ันภัยฉบับนี้ไ ด้
ใช้บงั คบแล้วออกตามส่วน
8.2 การบอกเลิกโดยผู ถ้ ือกรมธรรม์ประก ันภัยหรื อผู เ้ อาประก ันภัย
ผู ถ้ ือกรมธรรม์ประก ันภัยหรื อผู เ้ อาประก ันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ ประก ันภัย ฉบับนี้ เ มื่อใดก ็ได้ โดย
การแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้บริ ษทั ทราบ การบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่ที่บริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อ
วันที่ ที่ร ะบุใ นใบแจ้ง แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวัน หลังสุด และมี สิทธิ ที่จะได้รับเบี้ยประก ันภัยคืน หลังจากหัก
เบี้ ย ประก นั ภัย สาหรั บ ระยะเวลาที่ ก รมธรรม์ ป ระก ันภัย ฉบับ นี้ ได้ใ ห้ค วามคุ้มครองไปแล้วออกตาม
ตารางอัตราเบี้ยประก ันภัยระยะสั้น ดังต่อไปนี้
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ตารางอัตราเบี้ยประก ันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประก ันภัย (ไม่เ ก ิน/เดือน)
ร้อยละของเบี้ยประก ันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประก ันภัยตามเงื่ อนไขในข้อนี้ ไม่ว ่าจะเป็ นการกระทาโดยฝ่ ายใดก ็ตามต้องเป็ น
การบอกเลิ ก ทั้งฉบับ เท่านั้น ไม่สามารถเลื อ กยกเลิ ก ความคุ้มครองเพี ย งส่ว นหนึ่ ง ส่ว นใดได้ การบอกเลิ ก
กรมธรรม์ประก ันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) บริ ษทั จะไม่คื นเบี้ยประก ันภัย เว้นแต่ในกรณี ที่ผูเ้ อาประก ันภัย
ไม่ได้รั บอนุมัติวีซา่ (Visa) โดยมีห ลักฐานยืนยัน จากสถานทูต และผู เ้ อาประก ันภัย ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก ่อน
วันเริ่ มคุม้ ครอง
9. การสิ้ นสุ ดความคุ้มครอง
ความคุม้ ครองของผู เ้ อาประก ันภัยตามกรมธรรม์ประก ันภัยนี้ จะสิน้ สุ ดลงเมื่ อมีเ หตุก ารณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ ง
เกดิ ขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เ หตุการณ์ ใดจะเกดิ ขึ้นก ่อน
9.1 เมื่อผู เ้ อาประก ันภัยเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประก ันภัยนี้
9.2 เมื่อผู เ้ อาประก ันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
9.3 เมื่อผู ถ้ ือกรมธรรม์ประก ันภัย หรื อผู เ้ อาประก ันภัยไม่ชาระเบี้ยประก ันภัยตามเงื่ อนไขทัว่ ไปข้อ 7
การสิน้ สุดความคุม้ ครองตาม ข้อ 9.1 และ 9.2 ข้า งต้น ในกรณี ที่ เ ป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี บริ ษ ัทจะคื น
เบี้ยประก ันภัยให้ก ับผู ถ้ ือกรมธรรม์ป ระก ันภัยและ/หรื อ ผู ้เ อาประก ันภัยแล้วแต่กรณี ตามตารางอัต ราเบี้ ย
ประก ันภัยระยะสั้นที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 8.2 ข้างต้น ในกรณี ร ายเที่ย ว บริ ษ ัท จะไม่คื น เบี้ ย ประก ันภัยให้ก บั
ผู เ้ อาประก ันภัย
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10. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุล าการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประก ันภัยฉบับนี้ระหว่าง
ผู ม้ ีสิทธิเ รี ยกร้องตามกรมธรรม์ประก นั ภัยก ับบริ ษทั และหากผู ม้ ีสิทธิเ รี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาท
นั้นโดยวิธีอนุญาโตตุ ลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัย ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบีย บ
ของสานักงานคณะกรรมการกาก ับและส่งเสริ มการประกอบธุรก ิจประก ันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
11. เงื่อนไขบังคับก่ อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประก ันภัยนี้ เว้นแต่ผูถ้ ือกรมธรรม์
ประก ันภัย ผู เ้ อาประก ันภัย ผู ร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาประก ันภัยและเงื่ อนไขแห่งกรมธรรม์ประก ันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภั ยตามกรมธรรม์ ประกันภั ยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ ความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ยหายอั น
เกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การก่ อ การร้ าย การเป็ นสมาชิก ขององค์ กรการก่ อการร้ าย การลั กล อบขนยาเสพติด หรื อการค้ า ที่
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด หรื อการลั ก ลอบขนอาวุธนิวเคลี ยร์ อาวุธเคมี หรื ออาวุธชีวภาพ
2. สงคราม (ไม่ ว่ า จะป ระกา ศหรื อ ไม่ ก็ ต าม ) ก ารรุ ก ราน หรื อ ก ารกระท าข อ งศั ต รู ต่ า งชา ติ
สงครามกล างเมื อ ง การปฏิวตั ิ การกบฏ การที่ป ระชาชนก่ อความวุ่น วายถึ งขนาดลุ กฮื อขึ้น ต่อ ต้า น
รัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
3. การแผ่ รั งสี หรื อ การแพร่ กั ม มั น ตภ าพ รั งสี จ ากเชื้ อ เพลิ งนิว เคลี ยร์ หรื อ จากกาก นิว เคลี ยร์ ใดๆ
อัน เนื่ องมาจากการเผาไหม้ ข องเชื้ อเพลิ งนิวเคลี ยร์ และจากกรรมวิธี ใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลี ยร์ ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
4. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลี ยร์ หรื อวัต ถุ อันตราย อื่ นใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลี ยร์ ได้
5. การฆ่ าตัว ตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามท าร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้ อู ื่ นกระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็
ตาม ทั้งนีร้ วมถึ งอุบัตเิ หตุจากการที่ผ้เู อาประกันภัยกิน ดื่มหรื อฉี ดยาหรื อสารมีพิษเข้ าร่ างกาย การใช้ ยา
เกินกว่าแพทย์สั่ง
6. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรื อขณะทีถ่ ูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม

Page 18 of 21| w w w.Cigna.co.th, w ww.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

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ป ระก ันภัยมีผลบัง คับภายใต้ขอ้ บัง คับ เงื่ อ นไขทัว่ ไปและ ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อ ยกเว้น และเอกสารแนบท้ ายแห่ งกรมธรรม์ ป ระก ันภั ยแ ละเพื่ อ เป็ นการตอบแทนเบี้ ย ประก ันภัย ที่
ผู ถ้ ือกรมธรรม์ประก ันภัยหรื อผู เ้ อาประก ันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองเฉพาะความคุม้ ครองที่
ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประก ันภัย ดังต่อไปนี้
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(BGT3)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง
ในระหว่างระยะเวลาเอาประก ันภัย ถ้าการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ ว ยที่ได้รั บซึ่งเก ดิ ขึ้นในระหว่างการ
เดิ น ทางเป็ นเหตุ ให้ผู ้เ อาประก นั ภัย ต้อ งเข้ า รัก ษาตัว เป็ นผู ป้ ่ วยใน หรื อ ผู ้ป่ วยนอก ในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม บริ ษ ัทจะจ่ายเงิ นชดเชยตามจานวนเงิ นค่ารั กษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์ และ
มาตรฐานทางการแพทย์ ตามจ านวนเงิ นที่ ผูเ้ อาประก ันภัยจ่ายจริ ง แต่ท้ งั นี้ ไม่เ กนิ จานวนเงิ นเอาประก ันภัย ที่บ ริ ษ ัท
ต้องรับผิด หักด้วยจานวนเงิ นความรับผิดส่วนแรกที่ผูเ้ อาประก ันภัยต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง
นี้(ถ้ามี)
ข้ อยกเว้นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเท่ านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ การสู ญเสียหรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก
หรื อ สื บเนื่องจากสาเหตุ หรื อค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. สภาพที่ เป็ น มาก่ อน (Pre-existing condition) ส าหรับ โรค(รวมทั้งโรคแทรกซ้ อน) อาการ หรื อความ
ผิด ปกติที่ เกิ ดขึ้ น กับ ผู้เอาประกั น ภัยก่ อ นวัน ออกเดิน ทางซึ่งมีน ัยส าคัญ เพี ยงพอให้ บุ คคล ทั่ว ไปพี ง
แสวงหาการวินจิ ฉั ยดูแลหรื อรักษา หรื อทาให้ แพทย์พึงให้ การวินจิ ฉั ย ดูแล หรื อรักษา
2. การรักษาหรื อการแก้ ไขความบกพร่ องของร่ างกายที่เป็ นมาตั้งแต่กาเนิด
3. การรักษาตัวเพื่ อพักผ่อนหรื อเพื่ ออนามัย การพักฟื้ น การตรวจสุ ข ภาพ ค่ าตรวจรักษาใดที่มิได้เกี่ยวข้ อง
กับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
4. การรัก ษาโรคหรื อ ภาวะที่ เกี่ ยวกับ จิ ต ประสาท ภาวะเครี ยด วิก ล จริ ต รวมถึ งการติด สารเสพติด
โรคทางพันธุกรรม
5. โรคเอดส์ กามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์
6. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึ งการคลอดบุตร การแท้ งบุตร
7. การรัก ษาพยาบาลที่ไม่ ได้เป็ นการรักษาแผนปัจจุ บัน รวมถึ ง การรั กษาแพทย์ ทางเลื อก (Alternative
Treatment) เช่ น การฝั งเข็ ม ธรรมชาติบ าบั ด การรั กษาโดยการนวดแล ะการกดจุ ด (Chiropractic)
เป็ นต้น
8. กายอุ ปกรณ์ เที ยมทุกชนิด ได้แก่ ไม้ เท้ า แว่นตา เครื่ องช่ วยให้ ได้ ยนิ (Hearing Aid) เครื่ องช่ วยการพู ด
(Speech Device) เครื่ องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
9. ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ยวกั บ การบริ ก ารทางทั น ตกรรม ยกเว้ น เพื่ อ บ รรเทาอาการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติเหตุ
แต่ไม่ รวมถึ งการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรื อการใส่ ฟันปลอม
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10. การบริการหรื อการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรื อป่ วยไข้ อั นเกิดขึ้นเพื่ อหวังผล กาไรจากกรมธรรม์
ประกันภัย
11. การรักษาเพื่ อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิ ว ฝ้ า กระ รั งแค ลดความอ้ วน ปลู กผม หรื อ การรักษา
เพื่ อ แก้ ไขความบกพร่ อ งของร่ า งกาย การผ่า ตัด ตกแต่ ง (Cosmetic Surgery) เว้ นแต่เป็ นการผ่ าตัด
ตกแต่งที่ จาเป็ นต้อ งกระทาอันเป็ นผลจากการเกิด อุบั ตเิ หตุ เพื่ อ ให้ อ วัยวะดังกล่ า วสามารถกลั บมา
ทางานได้อย่างเดิม
12. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั กษาพยาบาล ที่ เกิ ดจากแพทย์ ที่ เป็ นผู้เอาประกั น ภั ยเอง หรื อ เป็ นบิ ด า มารดา
คู่สมรส หรื อบุตร ของผู้เอาประกันภัย
13. การปลู กฝี หรื อการฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกั น โรค ยกเว้ น กา รฉี ด วัคซี น ป้ องกัน โรคพิ ษ สุ น ัข บ้ าภายหลั ง
การถู กสั ตว์ทาร้ าย และวัคซีนป้ องกันโรคบาดทะยัก ภายหลั งได้รับบาดเจ็บ
14. การบาดเจ็บ ที่ เกิด ขึ้ นขณะที่ ผ้เู อาประกั นภั ยแข่ งรถ หรื อ แข่ งเรื อทุ ก ชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุ กชนิด
รวมถึ งเจ็ ตสกี ด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึ งมวยปล้ า โดดร่ ม (เว้น แต่การโดดร่ ม เพื่ อรั กษา
ชีวติ ) ขณะกาลั งขึ้นหรื อกาลั งลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลู น หรื อเครื่ องร่ อน
15. การบาดเจ็บที่ เกิด ขึ้น ขณะผู้เอาประกัน ภัยเข้ าร่ วมทะเล าะวิวาท หรื อมีส่ วนยั่วยุใ ห้ เกิ ดการทะเลาะ
วิวาท
16. การกระท าของผู้เอาประกัน ภั ยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถ
ครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลื อดให้ ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอลล์
ในเลื อดตั้งแต่ 150 มิล ลิ กรัมเปอร์ เซนต์ข ึ้นไป
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลั งขึ้นหรื อกาลั งลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่
มิได้จดทะเบียนเพื่ อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิชย์
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรื อปฏิบัตหิ น้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยาน
ใดๆ
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