สรุปสาระสาคัญกรมธรรม์ ประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางในประเทศแบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
แผนประกันภัย Domestic Travel
 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือว่ามีความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1. บริษัท
หมายถึง บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
2. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง ผูท้ ี่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ หนังสื อรับรอง
การเอาประกันภัยซึ่งเป็ นบุคคลที่ที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
3. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรื อองค์กร ที่ ระบุชื่อเป็ นบุคคลผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
4. อุบัตเิ หตุ
หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นอย่ า งฉั บ พลัน จากปั จ จัย ภายนอกร่ า งกาย และท าให้ เกิ ด ผลที่
ผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
5. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากเหตุอื่น
6. การเดินทางในประเทศ
หมายถึง การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศไทย
7. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่ อน
หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรื อความผิด ปกติ ที่ เกิ ดขึ้ น กับ ผูเ้ อาประกัน ภัย
ก่ อ นที่ ร ะยะเวลาเอาประกัน ภัย ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จะเริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ซึ่ งมี
การเอาประกันภัย
นัยสาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรื อรักษา หรื อทาให้
แพทย์พงึ ให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. การชาระเบีย้ ประกันภัย
เบี้ยประกันภัยจะถึงกาหนดชาระทันที ก่อนการเดินทางจะเริ่ มต้น และความคุม้ ครองจะเริ่ มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัย
เริ่ มต้นมีผลบังคับตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
การเดินทาง ทั้งนี้ จะจากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกินตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากมีกรณี เหตุฉุกเฉิ น
ทางการแพทย์ การจี้เครื่ องบิน การล่าช้าหรื อขัดข้องของเครื่ องบิ นที่ ผเู ้ อาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่ งทาให้ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถ
เดินทางกลับได้ภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองออกไปโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ระยะเวลาเดิ น ทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัย ให้เริ่ มต้น คุ ม้ ครองตั้งแต่ ผูเ้ อาประกันภัยผ่านจุ ดตรวจบัต รประจาตัว
ประชาชน (ID check point) ที่สถานีตน้ ทาง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อถึงสนามบินให้เริ่ มต้นความคุม้ ครอง
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ตั้ง แต่ จุ ด ทางออกขึ้ น เครื่ อ ง (Gate) (เว้น แต่ จ ะมี ก ารระบุ ไ ว้เป็ นอย่างอื่ น ในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ) และให้ สิ้ น สุ ด ระยะเวลา
เอาประกันภัยตามลักษณะการเดินทางดังนี้
1. กรณีเดินทางแบบเทีย่ วเดียว ให้ความคุม้ ครองสิ้นสุดเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินปลายทาง
2. กรณีเดินทางแบบไป-กลับ ให้ความคุม้ ครองสิ้นสุดเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงอาคารผูโ้ ดยสาร ขาเข้าของ
สนามบิ นที่ เริ่ มต้นเดินทาง หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมี
การระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
3. การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่
6.1 ไม่กระทาการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็ น
6.2 แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ชกั ช้า
6.3 จะต้องไม่ตกลง ปฏิเสธ หรื อเจรจาเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
6.4 อนุญาตให้บริ ษทั ดาเนินการตามสมควรในการสื บสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบใน
การชาระหนี้ มอบข้อมูลอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อความมุ่งหมายข้างต้นด้วยความซื่ อสัตย์ จัดหาเอกสารอันเป็ นประโยชน์ในการลด
ภาระหน้าที่ของแพทย์ที่กาลังทาการรักษาตามจรรยาแพทย์เท่าที่จะเป็ นไปได้
6.5 กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ปฏิบตั ิตามที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบในการชาระค่าสิ นไหมทดแทน แต่
ข้อผูกพันในการชาระค่าสิ นไหมทดแทนจะยังคงอยู่ หากความละเลยในการปฏิ บัติตามที่ กล่าวมาข้างต้นมิ ได้เกิ ดจากเจตนาหรื อ
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครองบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบใน
การชาระค่าสิ นไหมทดแทน
4. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อ ผูร้ ับประกันภัยต่างสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดงั นี้
4.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับแล้วออกตาม
ส่วน
4.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัย
คืนหลังจากหักเบี้ ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ ย
ประกันภัย ตามสาเหตุดงั นี้
4.2.1 กรณี ที่ ผู ้เอาประกัน ภัย ต้อ งการบอกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย โดยที่ ย งั คงเดิ น ทางตามตารางการบิ น
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนเวลาเดินทาง 24 ชัว่ โมง
4.2.2 เมื่ อ เกิ ด เหตุ สุ ด วิสั ย ขึ้ น กับ ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยมี ผ ลจากสายการบิ น ผูเ้ อาประกัน ภัย สามารถบอกเลิ ก
กรมธรรม์ประกันภัยได้
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น
ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดได้
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 ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้ ไม่ ค้ มุ ครองความสู ญเสียหรื อเสียหาย หรื อความรับผิดทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ซึ่งเกิด
จากหรื อเนื่องจาก
1. ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
1.1 ขณะเดินทางผู้เอาประกันภัยไม่ ได้ ปฏิบัตติ ามข้ อบังคับ คาชี้แนะ หรื อ คาแนะนาของรัฐบาล หรื อหน่ วยงานของรัฐบาล
1.2 ขณะทีผ่ ้เู อาประกันภัยปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ ป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรื อปราบปราม
2. ความสู ญเสียหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
2.1 สงคราม การรุ ก ราน การกระท าที่ ม่ ุ ง ร้ ายของศั ต รู ต่ างชาติ หรื อ การกระท าที่ ม่ ุ ง ร้ ายคล้ ายสงครามไม่ ว่ าจะได้ มี
การประกาศสงครามหรื อไม่ กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึง สงครามระหว่ างชนทีอ่ าศัยอยู่ ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ง
จะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรื อคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
2.2 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย
2.3 การฆ่ าตัวตาย การตั้งใจทาร้ ายตนเอง หรื อการตั้งใจทีจ่ ะตกอยู่ในความเสี่ยงภัยอันตราย หรื อการถูกฆาตกรรม
2.4 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ กี ารตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มรี ะดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
ขึน้ ไป
 ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. การเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ (อบ.1)
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
3. การจัดส่งศพหรื ออัฐิ
4. การยกเลิกการเดินทาง
5. การลดจานวนวันเดินทาง
6. ความสูญหายหรื อความเสี ยหายของสัมภาระในการเดินทาง
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน
8. การล่าช้าของสัมภาระ
9. การจี้เครื่ องบิน
10. ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
*** ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ทีล่ ะเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางในประเทศแบบพิเศษ
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ***
หมายเหตุ : เอกสารนี้ เป็ นเพี ยงเอกสารสรุ ป เงื่ อ นไขทั่วไป ข้อตกลงคุ ม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนั้น ผูเ้ อาประกัน ภัยควรศึ ก ษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น
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