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สารบัญ 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุเดินทางเข้าในประเทศเพือ่บุคคลท่ัวไป 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
หมวดท่ี 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป 
หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้น 
หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
- ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
- ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เน่ืองจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
- ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุเดินทางเข้าในประเทศเพือ่บุคคลท่ัวไป 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 

และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีเอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ ้มครอง 

ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป และ/หรือเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกันภยัน้ี บริษทัให้

สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะ
ถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไป 
ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกนัภยั ขอ้ระบุพิเศษ ใบค าขอเอาประกนัภยั ขอ้รับรอง 
ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั และถอ้ยแถลงอ่ืนใดท่ีผูเ้อา
ประกันภัยได้ลงนามไว้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยั 

บริษัท หมายถึง บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู ้รับ
ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผู ้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์         
ประกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ยซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย

และท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 



 

 
 

 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการติดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผู ้
เอาประกันภัยอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลันและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยเกิดขึ้นหลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมี
ผลบงัคบั ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏชัดเจนว่าเกิดขึ้นโดยตวัเองและ
โดยอิสระจากเหตุอ่ืน  

ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเอง
ตามขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยของสัญญา
ประกนัภยั (ถา้มี) ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้น
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา  และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริการ
ทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู ้ท่ี จ า เ ป็นต้อง เข้า รับการ รักษาในโรงพยาบ าลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง  ซ่ึง
ต้องลงทะเบียนเป็นผู ้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่ง ช้ี ซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง
การแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษา การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 



 

 
 

 

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูรั้บบริการอันเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วย
นอกหรือในห้อง รักษา ฉุก เ ฉินของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตาม
ขอ้วินิจฉัยและขอ้บ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการ
เขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ  ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดย
สามารถรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานท่ีและมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเพียงพอ
ตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่มี
ห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวช
กรรม 

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดย

สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน

ด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ

อาณาเขตนั้นๆ 

คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีได้รับอนุญาตด าเนินการโดย
แพทยท์ าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผู ้ป่วยไว้ค้างคืนได้  และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นคลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

มาตรฐานทาง
การแพทย์ 

หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ี
เป็นสากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจาก
ประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตร 
หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 
 



 

 
 

 

ความจ าเป็นทาง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย  และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 

(2) ต้อง มีข้อบ่ ง ช้ีทางการแพทย์อย่ า งชัด เจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 

(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของ
ครอบค รัวผู ้ รับบ ริการ  ห รือของผู ้ให้บ ริก าร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะ 
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการนั้นๆ 

สภาพท่ีเป็นมาก่อน
การเอาประกันภัย 
(Pre-existing 
Condition) 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติท่ีเกิด
ขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 12 เดือนก่อนวนัออกเดินทางแต่ละ
คร้ัง ซ่ึงมีนัยส าคญัเพื่อแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา 
หรือท าใหแ้พทยพ์ึงใหก้ารวินิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ ้มกันบกพร่อง  (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึง
การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant 
Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผล
การตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพ ฉวยโอกาส ให้
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือ
ปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้
เ กิดโรคล าไส้อัก เสบหรือเ ร้ือ รัง  (Organism Or Chronic 
Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่
ทั่ ว ไป  (Disseminated Fungi Infection) เ น้ื องอก ร้ ายแรง 



 

 
 

 

(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก 
Kaposi’s Sarcoma เ น้ืองอกเซลล์น ้ า เห ลือง ท่ีระบบศูนย์
ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการ
ของภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือซ่ึงเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน 
เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้
รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้
เยื่อสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ
เช้ือไวรัส 

ปีกรมธรรม์ประกนัภัย 

 

หมายถึง 

 

ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคับ 

หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ปีต่อๆ ไป 

ให้บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (Emergency 
Assistance Provider) 

หมายถึง 

 

บริษทั หรือนิติบุคคล หรือตวัแทนของผูใ้ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินท่ี

ไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี       ในการ

ใหบ้ริการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทางและบริการ

ต่างๆ  แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนัภยัน้ี 

ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัทีไดรั้บ
ความคุ ้มครองซ่ึงเ ร่ิมต้นและส้ินสุดภายในระยะเวลา
ประกนัภยั 

  
กรณี ผู้ เ อ าประกันภั ย เ ป็นบุ คคล ท่ี เดินทาง เ ข้ ามา ใน

ราชอาณาจักรไทย (Inbound)  

ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตั้งแต่ผูเ้อาประกนัเดินทางมาถึงประเทศ

ไทย หรือ วนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้แต่ว่า



 

 
 

 

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลงัและด าเนินต่อเน่ืองไปจนถึงเม่ือผู ้

เอาประกันเดินทางออกจากประเทศไทยหรือวันส้ินสุด

ระยะเวลาประกันภัยท่ีระบุในตารางกรมธรรม์แล้วแต่ว่า

เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อนเวน้แต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนใน

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ทั้ งน้ีการเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจาก

ประเทศไทยนั้น ใหถื้อการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ

ไทยโดยถูกตอ้งทุกขั้นตอนแลว้เป็นส าคญั 

การก่อการร้าย 
(terrorism) 

หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียง
ล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด 
หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธิ
นิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน  รวมทั้ งเพื่อต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือ
เทียบกบัการให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึง ผูเ้อาประกนัภยั
เขา้รับการรักษานั้น 

 

 



 

 
 

 

หมวดท่ี 2 เงื่อนไข และข้อก าหนดท่ัวไป 

1. สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกันภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือข้อแถลงของผูเ้อาประกันภยัในใบค าขอเอา
ประกนัภยัและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับ
ประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง  หรือ
รู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใด แต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจ้งให้บริษทัทราบ ซ่ึงหากบริษทัทราบ
ขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทัเรียกเก็บเบ้ียประกันภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา
ประกนัภยั  สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้น
เอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

 กรมธรรม์ประกันภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกันเป็นสัญญา 

ประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดอ้อกไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีหรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

3. ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะให้ความคุ ้มครองผูเ้อาประกันภัยตามค าจ ากัดความ "ระยะเวลาการ
เดินทาง" ทุกคร้ังท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางภายในระยะเวลาประกนัภยั    

3.1 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) ตามหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
ท่ีไดร้ะบุไว ้เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

3.2 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองรายปี (Annual Trip) จ ากดัระยะเวลาความคุม้ครองไม่เกิน 180 
วนัต่อการเดินทางแต่ละคร้ัง เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  



 

 
 

 

 หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์การจ้ีเคร่ืองบิน การล่าช้าหรือขดัขอ้งของเคร่ืองบินท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัใชโ้ดยสาร ซ่ึงท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางกลบัไดภ้ายในก าหนดวนักลบั กรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมติัจนกระทัง่ส้ินสุดตามค าจ ากดัความ “ระยะเวลาการ
เดินทาง” 

4. การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน 

 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทั

ทราบถึงความบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม

สัญญาประกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่า

มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ไดแ้ต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุด

เท่าท่ีจะกระท าได ้

 ในการเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่

กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานหรือเอกสารตามท่ีระบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ย  แต่ละ

ขอ้ และเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นให้แก่บริษทัภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 การไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป  หาก

แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ไดส่้ง

โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

5. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผูเ้อาประกันภัยสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได้ เม่ือผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต  บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือ
ผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว  และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อน                  
ผูเ้อาประกันภยัหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกันภยั  ผูเ้อาประกันภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการ



 

 
 

 

เปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้น  เม่ือผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อา
ประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผู ้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิต
ก่อนผูเ้อาประกนัภยัหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึง                         
การเปล่ียนตัวผูรั้บประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่                       
หากผูเ้อาประกนัภยัมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดังกล่าว
ขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิต
ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 

6.การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกันภัยเท่าท่ี
จ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อ
กฎหมายหรือหลกัศาสนาโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ี ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีไม่ยินยอมให้
บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกันภัยเพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

7. การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือ

ความเสียหายที่ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บ

ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภยัดังกล่าว

ขา้งตน้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ ้มครองและ/หรือเอกสารแนบทา้ยในกรมธรรม์ประกันภยั  ระยะเวลาท่ี

ก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตาม ความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ี ไม่เกินเก้าสิบวนั (90 วนั) นับแต่วนัท่ีบริษทั

ไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 



 

 
 

 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้

ดอกเบ้ียให ้อีกในอตัราร้อยละสิบหา้ (15) ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

8. การจ ากดัความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ ้มครอง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงน้ีรวมกนั ไม่เกินจ านวนเงิน
ดงัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การ
เสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทั
จะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีเหลือ ทั้งน้ี
เฉพาะตามขอ้ตกลงคุม้ครองและ/หรือเอกสารแนบทา้ย (ถา้มี) อยูเ่ท่านั้น 

9. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีระหว่าง           
ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภยักับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติ                
ข้อพิพาทนั้ นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัย ช้ีขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

10. การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ  

ความคุม้ครองตามกรธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัส าหรับผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกจองจ า

อยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 

11. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัยและการคืนเบีย้ประกนัภัย 

11.1  ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ 

11.2 ในกรณีท่ีเป็นความคุ ้มครองแบบรายเท่ียว  (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
หลงัจากบริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีท่ีผู ้



 

 
 

 

เอาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยนืยนัจากสถานทูตและผูเ้อาประกนัภยั
ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเร่ิมคุม้ครอง 

11.3 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรือบริษทัต่างสามารถใช้
สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

11.3.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ี
แจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหัก
เบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตาม
ส่วน 

11.3.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยการแจง้ให้บริษทัทราบ
เป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกันภยัส าหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบ้ีย
ประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี  

 



 

 
 

 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็นการ
บอกเลิกทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์



 

 
 

 

ประกนัภยัได ้ผูเ้อาประกนัไม่สามารถใช้สิทธิในการรับเบ้ียประกนัภยัคืนในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัขอยกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากมีการเรียกร้องผลประโยชน์ 

 

12. เงื่อนไขบังคับก่อน 

 บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี เว้นแต่ ผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บ
ประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเ ง่ือนไขแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

14. การฉ้อฉล 

การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยทุจริตหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ในการ

เรียกร้อง รวมถึงเจตนาท าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ผูเ้อาประกนัภยัจะ

สูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการเรียกร้องไปโดยการฉอ้ฉลงภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และผู ้

เอาประกนัภยัจะตอ้งจ่ายคืนผลประโยชน์ท่ีไดเ้รียกร้องไปโดยการฉ้อฉลนั้นใหแ้ก่บริษทัทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิด
จาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่ งร้ายคล้าย

สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงคราม
ระหว่างชนท่ีอาศัย อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะ
เป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก  

3. การก่อการร้าย 
4. การแผ่รังสี หรือการกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลยีร์ ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปด้วยตัวเอง 

5. การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวัตถุอนัตรายอืน่ใดท่ีอาจ
เกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

6. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม 

7. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
8. ขณะท่ีเกดิขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะน ้ามัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดิน  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขและ

ข้อก าหนดทั่วไป และ/หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ีย

ประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระ บริษัทจะให้ความคุ ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ ้มครองและ/หรือ

เอกสารแนบท้ายท่ีแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้ 
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยส้ินเ ชิงและมีข้อบ่ ง ช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ 

ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไปหรือ         

ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้    

ดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  หมายถึง ความสามารถในการ

ปฏิบัติภารกิจหลักประจ าวันของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็น

เกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 

1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการ
เคล่ือนยา้ยจากเก้าอ้ีไปกลบัเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่
ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถ
ในการเดินหรือเคล่ือนท่ีจากหอ้งหน่ึงไปยงัอีกหอ้งหน่ึงได้



 

 
 

 

ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 

3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการ
สวมหรือถอดเส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระ ร่ างกาย  เ ช่น 
ความสามารถในการอาบน ้ า รวมถึงการเขา้และออกจาก
ห้องอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

5) ความสามารถในการ รับประทานอาหาร  เ ช่ น 
ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้อุปกรณ์
ช่วย 

6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช้
ห้องน ้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจาก
ห้องน ้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นหรือใช ้  อุปกรณ์ช่วย 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากบาดเจ็บของผูเ้อา
ประกนัภยัโดยอุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้นระหวา่งระยะเวลาการเดินทางภายในประเทศไทยและท าใหผู้เ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สุญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 
(180 วนั) นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยั ตอ้งรักษาตัวติดต่อกนัใน
ฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี  

 



 

 
 

 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั   ส าหรับการเสียชีวิต 

2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั   ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงโดยมี  

ข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้อาประกันภัยตกเป็น

บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือในกรณีท่ีไม่มีขอ้บ่งช้ี

ทางการแพทย ์แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ  

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั   ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ข้อมือ หรือเทา้สองขา้งตั้ งแต่ 

ขอ้เทา้ หรือสูญเสียสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 

8.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

9.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

*บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ตามขอ้น้ี เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

 ตลอดระยะเวลาประกนัภยับริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
รวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลง
คุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอา
ประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยู่เท่านั้น 



 

 
 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สูญเสีย

สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน) 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิง เน่ืองจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน)  

การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการ

ขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพือ่ขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

1.1 การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อใดดังต่อไปนี ้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับ

แอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป หรือ 
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจวัดหรือใน

กรณีท่ีไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์

ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ( พบแอลกฮอล์ 150 มิลลิกรัมในเลือด 100 

มิลลลิติร) 

1.2 การได้รับเชื้อโรคปรสิตเว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือโรคระบาดท่ีได้รับความคุ้มครอง หรือบาดทะยัก 
หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกดิจากบาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบัติเหตุ หรือโรคระบาดท่ีได้รับการคุ้มครอง 

1.3 การแท้งลูก เว้นแต่การแท้งบุคน้ัน เป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง 

1.4 การเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม   การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 



 

 
 

 

1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน
หลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)  หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) 
กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylitis) และภาวะท่ีมีรอยแตก 
(Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มี
การแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่น  (Dislocation) ของกระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

2.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้(เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และ

มีการออกเอกสารแนบท้ายเพือ่ขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด 
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือ
ก าลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาท่ีต้องใช้
เคร่ืองมือช่วย ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า 

2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ  

 

การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลกัฐานการเสียชีวิต   

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้และส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิง โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. กรณีการเสียชีวิตแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 



 

 
 

 

4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
7. ส าเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
8. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น

ไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุด

เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม  

แพทย์ทางเลอืก 

 

หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดย
วิธีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน 
หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

ความคุ้มครอง 

 การประกันภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัได้รับบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยท่ี
เกิดขึ้นอย่างกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางภายในประเทศไทยจน
เป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน
ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ
มาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง  แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มครอง มีดังต่อไปนี ้

1. ค่าแพทยต์รวจรักษา 

2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้าย
ในการแยก จดัเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการใหโ้ลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการและพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉยัโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ 
รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล  ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ  อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือ
ทางการแพทยน์อกห้องผ่าตดั วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตดั และ
อุปกรณ์ในห้องผ่าตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหว่างท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน 

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกันภัยไปหรือมาจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจ าเป็นทาง
การแพทย ์



 

 
 

 

4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่สิบส่ีวนั (14 วนั) 

5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนัก หรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐาน  รวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหส้ าหรับผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจ าวนั  

6. ค่าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย ์ ค่า
หตัถการทางการแพทย ์  

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย) 

1. สภาพทางที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition)  

2. การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปนี ้
1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับ

แอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป หรือ 
3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณี

ท่ีไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์

ในเลอืด ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัม เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป( พบแอลกฮอล์ 150 มิลลกิรัมในเลอืด 100 มิลลลิติร) 

3. การตรวจรักษาหรือการแก้ไขภาวะความบกพร่องของร่างกายท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital)  

4. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการ
รักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็น
การผ่าตัดตกแต่งท่ีจ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภัยนี ้เพือ่ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดิม 



 

 
 

 

5. การรักษาใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ 
การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการ
คุมก าเนิด 

6. การตรวจรักษาโรค อาการ หรือภาวะท่ีเกี่ยวกับภาวะทางจิตประสาท  โรคทางจิตเวช หรือทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม ภาวะเครียด 
วิกลจริต ความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคจิต
เวชทางพนัธุกรรม 

7. โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

8. การรักษาพยาบาล การตรวจรักษา ท่ีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบันรวมถึงการรักษาแพทย์
ทางเลือก (Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวด
และการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น  

9. กาย–อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วย
การพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

10. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมหรือเหงือก การท าฟันปลอม การ
ครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้น
ในกรณีท่ีจ าเป็นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ หรือเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ ท้ังนี้ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน  การรักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม การจัดฟัน  การ
ครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม 

11. การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกนัภัย 

12. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีเกิดจากแพทย์ท่ีเป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย 



 

 
 

 

13. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บท่ีได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี้ 

14. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น
หรือแข่งสกทุีกชนิด รวมถึงเจ็ตสกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพือ่รักษา
ชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ 
ปีนหรือไต่เขาท่ีต้องใช้เคร่ืองมือช่วย ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า 

15. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศ
ยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์  

16. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ 

17. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยท างานในสถานท่ี ท่ีมีความเส่ียงสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เคร่ืองจักรกล 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้และส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยัและการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/ หรือหลกัฐานการเดินทาง 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัและบริษทัจะคืนตน้ฉบบั
ใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัราย
อ่ืนหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการ



 

 
 

 

ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีไดรั้บการชดใชจ้าก
สวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้ง
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 
 
 

 
หมายเหต ุไม่อนุญาตให้ความคุ้มครองนีห้ากภายในกรมธรรม์มีความคุ้มครองข้อตกลงความคุ้มครอง
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เน่ืองจากการบาดเจ็บแล้ว  



 

 
 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

บุคคลในครอบครัว             หมายถึง 1. คู่สมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

2. บุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

ญาติใกล้ชิด หมายถึง บุคคลในครอบครัว  บิดามารดา  ปู่ ย่าตายาย   พี่น้องของผู ้เอา
ประกนัภยั บิดามารดาของคู่สมรส  

บุคคลภายนอก 

 

 

หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกลชิ้ดหรือบุคคลในครอบครัว
ของผูเ้อาประกนัภยั บุคคลท่ีอยู่ดว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง
ของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ในระหว่างการทางท่ีจา้ง บุคคลผู ้ร่วม
เดินทางดว้ยกบัผูเ้อาประกนัภยั และหุน้ส่วนของผูเ้อาประกนัภยั 

ความสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย การบาดเจ็บ 
เจ็บป่วย หรืออนามัย 

หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึง อนามยั 
โดยอุบติัเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

ความสูญเสียหรือ
เสียหายต่อทรัพย์สิน 

หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพยสิ์น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดโดยอุบติัเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการต่อสู้
คดี ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน  

 



 

 
 

 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยั

โดยอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเดินทางตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดย

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง  แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไว้

ในตารางกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรืออนามยัหรือความ

สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกโดยอุบติัเหตุ และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นรวมถึงค่าใชจ่้ายใน

การต่อสู้คดี โดยความยนิยอมของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงือ่นไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกเท่าน้ัน)  

1. หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยัในการเรียกร้องค่าทดแทน  

  ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง 

1.1 แจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 
1.2 ส่งต่อให้บริษทัทนัทีเม่ือไดรั้บหมายศาลหรือค าสั่งหรือค าบงัคบัของศาล ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การท่ีผูเ้อาประกันภัยถูกฟ้องร้องให้ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 

1.3 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ
บุคคลอ่ืน หรือผูเ้สียหาย หรือกระท าการท่ีอาจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือ
ต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษทั เวน้แต่บริษทัมิไดจ้ดัการต่อการ
เรียกร้องนั้นในเวลาอนัสมควรนบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจ าเป็น เพื่อให้บริษทัตกลงชดใชค้่าทดแทน หรือต่อสู้
ขอ้เรียกร้องใดๆหรือท าการฟ้องร้องคดี 

2. หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยัในการจดัการป้องกนั 

 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งป้องกนัหรือจดัให้มีการป้องกนัตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบติัเหตุและ    
ตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายและขอ้บงัคบัของเจา้หนา้ท่ีราชการ 

3. หนา้ท่ีในการรักษาสิทธิของบริษทัเพื่อการรับช่วงสิทธิ 



 

 
 

 

   โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ผูเ้อาประกันภัยจะต้องกระท าทุกอย่างเท่าท่ีจ าเป็นหรือเท่าท่ี
บริษทัร้องขอให้ท าตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าทดแทนจากบริษทั เพื่อรักษาสิทธิของ
บริษทัในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 

4. สิทธิของบริษทั 

  บริษทัมีสิทธิเขา้ด าเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิท าการประนีประนอมในนามของผูเ้อา
ประกนัภยัต่อการเรียกร้องใดๆ  

5. การเฉล่ียความรับผิด 

 ถา้ในขณะท่ีเกิดเหตุซ่ึงเป็นผลใหมี้การเรียกร้องค่าทดแทนมีการประกนัภยัอ่ืนคุม้ครองถึง 
ความรับผิดอยา่งเดียวกนั บริษทัจะรับผิดต่อค่าเสียหาย  ค่าด าเนินคดีและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่เกิน
อตัราส่วนของบริษทั ส าหรับจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเก่ียวกบัความรับผิดนั้น 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจาก หรือ
เกีย่วเน่ืองมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมท่ีเกดิจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายรวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลท่ีไม่ใช่บุคคลภายนอก 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือท่ีอยู่ใน การ

ครอบครอง หรือการควบคุมดูแลตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกีย่วกบัความรับผิดซ่ึงเกดิจากสัญญาท่ีผู้เอาประกันภัยท าขึน้ ซ่ึง

ถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของผู้เอาประกนัภัยจะไม่เกดิขึน้ 
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจ เจตนา หรือ

การกระท าท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย เน่ืองจากการมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง ยานพาหนะทุกชนิดท่ี

ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ รวมท้ังเคร่ืองจักรหรือยานใดๆ ท่ีดันหรือลากโดยเคร่ืองยนต์ อากาศยาน 
อาวุธปืน สัตว์เลีย้ง ท่ีดิน หรืออาคาร หรือเกดิจากความประมาทเลนิเล่อในการควบคุมดูแล 

6. ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพ หรือความบกพร่องในการประกอบธุรกจิ 



 

 
 

 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะท่ีอยู่ในสภาพ     การ
ผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท การวิกลจริต รวมถึงขณะท่ีผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมทะเลาะ
วิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

8. ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากค าพพิากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกอาณาเขตอ านาจศาล
ท่ีคุ้มครอง หรือท่ีเกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยท่ีมีผลบังคับคดีนอก
ราชอาณาจักรไทย 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายในสามสิบ
วนั (30 วนั) นบัจากวนัท่ีเกิดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2.  ส าเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

3. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ แลว้แต่กรณี 

4. หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 



อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th

0-4234-1994

ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

0-4336-5091-3
axa.khonkaen@axa.co.th

0-4332-4505

อุบลราชธานี
145/10 หมู� 20 ต.ขามใหญ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4531 5874

นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

0-4427-8664

ชลบุร�
96/5-6 หมู� 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ�านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

0-3828-3698 

พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

0-3848-8907-9
axa.pattaya@axa.co.th

0-3848-8906

ระยอง
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

0-3880-9226

จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

0-3933-2103-4
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3931-3100

หัวหิน
4/104 ซ.หมู�บ�านหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

0-3253-6101

0-5375-0179

สมุย
108/30 หมู� 1 ต.บ�อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 84320

0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th

0-7725-6093-6 กด 3

สุราษฎร�ธานี
201/30-31 หมู� 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ� ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร�ธานี 84000

0-7720-5300-2
axa.suratthani@axa.co.th

0-7720-5488

หาดใหญ�
17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th

ภูเก็ต
2/18-19 ถ.ว�รัชหงส�หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

นครปฐม
06-1386-4324
axa.nakhonpathom@axa.co.th

เชียงราย

0-5375 0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th

เชียงใหม�

0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th

0-5326-2098

พ�ษณุโลก
666/50 หมู� 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

0-5598-6303

นครสวรรค�
605/380-1 หมู�10 ถ.นครสวรรค�-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรค�ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

0-5622-3151
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5622-3154

สำนักงานใหญ�
1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2118-8000 0-2285-6383 axathai@axa.co.th www.axa.co.th

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

35/82 หมู� 22 ต.รอบเว�ยง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 114/14 หมู� 4 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.หนองป�าครั่ง  อ.เชียงใหม� 
จ.เชียงใหม� 50000
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ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 06 1386 4324 / ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา
0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ�
0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

@axathailandLine


