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ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

เปนท่ีตกลงและเขาใจกันวา ในระยะเวลาประกันภัยท่ีมีผลบังคับดังระบุไวในตารางกรมธรรมนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดใหความคุมครองตามรายละเอียดท่ีระบุไวใน

ขอตกลงคุมครองฉบับนี้ ดังนี้

เง่ือนไข

1. คําจํากัดความ

"อุบัติเหตุ" หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลท่ีผูเอาประกนัภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

"การบาดเจ็บ" หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซึง่เกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น

"การเจ็บปวย" หมายถึง การปวยไข หรือการติดโรคท่ีเริ่มเปน หรือเริ่มขึ้นในระหวางระยะเวลาเดินทาง

"คาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาล" หมายถึง คาใชจายท่ีไดจายไปจริงสําหรับการรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย ไดแก คาหอง คาอาหาร คาแพทย

คาศัลยแพทย คาการพยาบาล คาใชจายท่ีจําเปน รวมท้ังคาอุปกรณทางการแพทยและคารักษาฟน เฉพาะฟนแทท่ี

เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ

"ศูนยบริการ" หมายถึง ศูนยบริการเมื่อยามฉุกเฉิน เพ่ือใหความชวยเหลือทางการแพทย และการโยกยายเพ่ือการรักษาพยาบาล รวมถึงการ

บริการอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท

2. การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน การเคล่ือนยาย ตองไดรับความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษัทกอน ยกเวนกรณีฉุกเฉินท่ีอยูในสภาพเปนอันตรายตอชีวิตสามารถ

กระทําไดทันที แตตองแจงใหศูนยบริการหรือบริษัททราบภายใน 48 ชั่วโมง

3. คาใชจายท่ีเกิดขึ้นสําหรับญาติใกลชิดของผูเอาประกันภัย และคาใชจายในการสงศพกลับภูมิลําเนาตองไดรับความเห็นชอบจากศูนยบริการหรือบริษัทกอน

ขอตกลงคุมครอง

คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ

CTA 2

ขอตกลงคุมครอง

การประกันภัยนี้ใหความคุมครอง

1. คาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในระหวางเดินทางตางประเทศ เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บทางรางกายโดยอุบ ัติเหตุ หรือเจ็บปวยซึง่ตองรับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน

2. คาใชจายในการเคล่ือนยาย เนื่องจากผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยสาหัส รวมถึงคาใชจาย สําหรับผูดูแลท่ีมีคุณวุฒิสําหรับการนั้นซึง่ใหการดูแล

ระหวางการเคล่ือนยาย

3. คาใชจายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลําเนา หรือคาใชจายในการสงศพ หรือกระดูกของผูเอาประกันภัยกลับภูมิลําเนา

4. คาใชจายท่ีเกิดขึ้นสําหรับญาติใกลชิดของผูเอาประกันภัยเพ่ือดูแล และรวมเดินทางกับผูเอาประกันภัยกลับภูมิลําเนาในกรณ ี ท่ีผูเอาประกันภัยไมสามารถชวยเหลือตัวเองได

ท้ังนี้ บริษัทจะรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นภายใตขอตกลงคุมครองนี้ในสวนท่ีเกินจากการท่ีผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองไดจากการประกันภัยอื่น ท่ีใหความคุมครองใน

ประเภทเดียวกัน แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุในตารางกรมธรรม

ขอยกเวน

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา "ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต 150 มิลลิกรัม เปอรเซ็นตขึ้นไป

1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

1.3 การแทงลูก

1.4 การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนอันเปนผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ

(Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

1.6 สภาพทางการแพทยหรือทางสุขภาพของผูเอาประกันภัยท่ีเคยไดรับการรักษาหรือไดรับคําแนะนําจากแพทยหรือการรักษาทางยา ภายใน 12 เดือน กอนการเดินทาง

1.7 โรคเอดส หรือผลการตรวจเลือดแสดงเปนเลือดบวกของเชื้อไวรัส HIV และโรคอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธกับโรคเอดส



2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

2.1 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะ

กําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ปนหรือไตเขาท่ีตองใชเครื่องมือชวย ดําน้ําท่ีตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา

2.2 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม ท่ีมีความผิดสถานหนักหรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม

เปนท่ีตกลงกันวาถาขอความใดในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความท่ีปรากฎในกรมธรรมประกันภัย ภายใตขอตกลงคุมครองคารักษาพยาบาล และคาใชจายอื่น ๆ

(CTA 2) ใหใชขอความตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบทายนี้บังคับแทน

ขอตกลงคุมครอง

1. ภายใตขอตกลงคุมครองขอ 1. ใหขยายความคุมครองการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในระหวางการเดินทางในตางประเทศ เมื่อผูเอาประกันภัยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

ในฐานะผูปวยนอกอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

2. ภายใตขอตกลงคุมครองขอ 4. ใหความคุมครองคาใชจายท่ีเกิดขึ้นสําหรับญาติใกลชิด 1 ทาน เพ่ือดูแลและรวมเดินทางกับผูเอาประกันภัยเพ่ือกลับภูมิลําเนา ในกรณี

ท่ีผูเอาประกันภัยไมสามารถชวยตัวเองได โดยใหคาใชจายสําหรับบัตรโดยสาร ไป-กลับ ในการเดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาอาหารและท่ีพักตามความจําเปน

และเหมาะสม

ท้ังนี้ คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในสวนของขอตกลงคุมครองคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่น ๆ (CTA 2) รวมกันตองไมเกินจํานวนเงินท่ีระบุไวในตารางกรมธรรม  

สวนเงื่อนไข และขอความอื่น ๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ คงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทาย (CTA 2)



 

ถาขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ใหเปนท่ีตกลงกันวา กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสีย

ความเสียหาย หรือคาใชจายใด ๆ ก็ตามไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทํากอการราย ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ

ซึง่สงผลกระทบอยางตอเนื่อง หรือมีลําดับเหตุการณเปนอยางไรสําหรับความสูญเสียนนั

โดยจุดประสงคของขอยกเวนนี้ การกระทํากอการรายใหหมายความรวมถึง การกระทําซึง่ใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด

ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึง่กระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน

รวมท้ังเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลัว

ขอยกเวนนี้ไมคุมครองความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใด ๆ ไมวาจะเปนสาเหตุโดยตรงหรือโดยออม เปนผลมาจากหรือมีสวนเกี่ยวเนื่องกับการกระทําใด ๆ

ท่ีตองกระทําขึ้นเพ่ือควบคุมปองกัน หยุดยั้ง ไมวาจะรูปแบบใด ซึง่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํากอการราย

ในกรณีท่ีสวนหนึ่งสวนใดของขอยกเวนนี้ไมสามารถนํามาใชบังคับได ใหถือวาสวนท่ีเหลือยังคงมีผลบังคับ

แบบ ภกร.

เอกสารแนบทายขอยกเวนภัยกอการราย



เอกสารแนบทายฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
เปนที่รับทราบและยินยอมดวยกันทั้งสองฝายแลววา "ขอยกเวน1.3 การแทงลูก" ภายใตขอตกลงความคุมครองคารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่น ๆ
ดังที่ไดระบุไวในกรมธรรมฉบับน้ีไดยกเลิก โดยใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
"ขอยกเวน 1.3 การต้ังครรภ รวมถึง การคลอดบุตร การแทงบุตร"

สวนความคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนอื่น ๆ ใหถือตามกรมธรรม
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