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กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป 
(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการ
ตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกันภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญา
ดงัต่อไปน้ี 
หมวดที ่1   ค าจ ากดัความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกันทั้ งหมด ไม่ว่าจะปรากฎในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยั 

1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ             
ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั สรุปสาระส าคญั ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
3. ผู้ถือกรมธรรม์

ประกนัภัย 
หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีการประกนัภยั เพื่อประโยชน์
ของผูเ้อาประกนัภยั 

4. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/
หรือ เอกสารแนบทา้ย ซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

5. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

7. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรค ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อา
ประกนัภยั 

8. ความสูญเสียหรือ 
ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภยัโดยอุบติัเหตุ และท าให้                
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ หรือ
ไดรั้บบาดเจ็บ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครอง 

9. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด   ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการ
แทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผล ทาง
การเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อ
ตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของสาธารณชน ตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

10. เอดส์ (AIDS) 
 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
 
 
 
 

ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิด
จากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพ
ฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค 
หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus)     การติดเช้ือจุลชีพ
ฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวม
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หรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิด
โรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส 
(Virus) และ/หรือ เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไป (Disseminated Fungi 
Infection)     เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่
จ  ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma  เน้ืองอกเซลน ้ าเหลืองท่ีระบบ
ศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันน้ีว่าเป็นอาการของ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึง
เป็นสาเหตุท่ีท าใหค้นท่ีเป็นเสียชีวติอยา่งกะทนัหนั เจ็บป่วย หรือทุพพล
ภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV                  
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อสมองเส่ือม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

11. MSIG Assist หมายถึง ตัวแทนของบริษัทท่ีได้รับมอบอ านาจในการให้บริการแก่ผู ้เอา
ประกนัภยั ในเร่ืองการบริการแนะน าผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์การ
บริการเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทางการ
แพทย ์และการส่งตวัผูป่้วยกลบัภูมิล าเนา และการบริการอ่ืนๆตามความ
คุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

12. สภาพทีเ่ป็นมาก่อน
การเอาประกันภัย     
(Pre-existing 
Conditions) 

หมายถึง สภาพของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีการประกนัภยัรายเท่ียว (Single Trip) และการประกนัภยัรายปี

พิเศษ (Open Policy) ใหห้มายความถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) 
อาการ หรือ ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้อาประกันภยัภายใน 24  
เดือน  ก่อนวนัท่ีความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะมีผล
บงัคบัซ่ึงมีนัยส าคญัเพียงพอท่ีจะท าให้วิญญูชนพึงแสวงหา การ
วินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทยพ์ึงให้การวินิจฉัยดูแลหรือ
รักษา 

2. กรณีการประกนัภยัรายปี (Annual Trip) ให้หมายความถึง โรค 
(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อา
ประกนัภยัภายใน 24 เดือน ก่อนวนัท่ีความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีจะมีผลบงัคบัซ่ึงมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีจะท าให้วิญญูชน
พึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือท าให้แพทยพ์ึงให้การ
วินิจฉยัดูแลหรือรักษา และภาวะทางการแพทยท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัได้
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหวา่งการเดินทางคร้ังก่อน หรือภาวะ
ทางการแพทย์ท่ีผู ้เอาประกันภัยขอรับการบ าบัดรักษา หรือ
วินิจฉัยโรคภายในเวลา 12 เดือน ก่อนการเดินทางของผู ้เอา
ประกนัภยั โดยถือวา่ภาวะดงักล่าวเป็นสภาพทางการแพทยท่ี์เป็นอยู่
ก่อนส าหรับการเดินทางคร้ังต่อไป 

13. การนัดหยุดงาน               
การจลาจล 

หมายถึง ความสูญเสียหรือเสียหายอนัมีสาเหตุโดยตรงมาจาก 
1. การกระท าของบุคคลใดๆซ่ึงร่วมกับกลุ่มบุคคลอ่ืน เพื่อก่อกวน

ความสงบสุขแห่งสาธารณชน หรือ 
2. การกระท าโดยเจตนาของผูน้ดัหยุดงาน หรือผูท่ี้ถูกห้ามเขา้ท างาน 

เพื่อส่งเสริมการนดัหยุดงาน หรือการต่อตา้นการห้ามเขา้ท างาน ไม่
ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่ง
สาธารณชนหรือไม่ก็ตาม หรือ 
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3. การกระท าของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เพื่อการระงบั หรือบรรเทาผลสืบเน่ืองของการก่อกวนความสงบสุข
แห่งสาธารณชนท่ีด าเนินอยู่ หรือเพื่อป้องกันการกระท าและการ
บรรเทาผลสืบเน่ืองจากการกระท าตามขอ้ 2 

14. ผู้ขนส่ง หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถขนส่งผู ้โดยสาร 
รวมทั้งพนกังานหรือตวัแทนของผูข้นส่งเหล่านั้น 

15. เคร่ืองบิน 
 

หมายถึง เคร่ืองบินของสายการบินพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ 

16. ความเสียหายส่วน
แรก 

หมายถึง จ านวนเงินค่าความเสียหายท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงรับผิดชอบหากเกิด
ความสูญเสียหรือเสียหายข้ึน 

 
หมวดที ่2   เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป 
1.  สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกันภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือข้อแถลงของผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ ผูเ้อา
ประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยัและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั
ลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลง
ตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทั
ทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยัน้ี  
จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อา
ประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
2.  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั                 
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
3.  ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาประกนัภยั  
3.1 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยั

เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง  หรือวนัและเวลาท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดข้ึนหลงัสุดและด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงท่ีอยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรือ
ภายใน 2 ชัว่โมง  นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี) 

3.2 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ัง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 120 วนั  

หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบงัคบั และ
จ าเป็นตอ้งรับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อา
ประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

       3.3 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) เพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ังใน
ระยะเวลาประกันภยั 1 ปี ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัหรือหนังสือรับรองการประกันภยัซ่ึงผูถื้อ
กรมธรรม์ประกนัภยัเป็นผูจ้ดัการและด าเนินการให้มีการเดินทางข้ึน ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละคร้ังของผูเ้อา
ประกนัภยัใหเ้ร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง  และด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผู ้
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เอาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงท่ีอยู่อาศยัภายในประเทศไทย หรือภายใ น  2 ชัว่โมง  นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือ
จนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี)  

หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบงัคบั และ
จ าเป็นตอ้งรับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อา
ประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
4.  การแจ้งอุบัติเหตุ 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้
ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มี
เหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้ แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถ จะ
กระท าไดแ้ลว้ 
5.  การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั  ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหรือ
เอกสารแนบทา้ย  (ถา้มี) โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง แต่การไม่เ รียกร้องภายในก าหนดไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสีย
ไป หากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดท้ าการเรียกร้อง
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตอ้งส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใชจ่้ายตน้ฉบบัและบริษทัจะคืนตน้ฉบบั
ใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัอ่ืน แต่ถา้หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใดมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จ พร้อม
ตน้ฉบบัการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทัได ้
6.  การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกบัการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 
7.  การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้   โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 
ส่วนค่าสินไหมทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั  ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  
แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
8.  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ 
ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผู ้เอาประกันภัยระบุช่ือผู ้รับประโยชน์เพียงคนเดียว  และผู ้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยั
มิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้นหรือแจง้เปล่ียนแปลง
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การรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ แต่หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึง
การเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บ
ประโยชน์รายท่ีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 
9. การช าระเบีย้ประกนัภัยและการปรับปรุงเบีย้ประกนัภัย 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัทีเม่ือถึงก าหนดช าระ หรือก่อน
ความคุม้ครองจะเร่ิมตน้  

9.1 ในกรณีการประกนัภยัแบบรายเท่ียว (Single Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเร่ิมตน้และส้ินสุด
ภายในระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั บริษทัจะ
ค านวณเบ้ียประกนัภยัตามจ านวนผูเ้อาประกนัภยัท่ีแทจ้ริงตามท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้
บริษทัทราบเม่ือเร่ิมสัญญาประกนัภยั  

9.2 ในกรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเป็นรายปีตามท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรือหนังสือรับรองการประกนัภยั บริษทัจะค านวณเบ้ียประกันภยัตามจ านวนผูเ้อา
ประกนัภยัท่ีแทจ้ริงตามท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบเม่ือเร่ิมสัญญาประกนัภยั 

9.3 ในกรณีการประกนัภยัแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) ซ่ึงผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นผูจ้ดัการและ
ด าเนินการให้มีการเดินทางข้ึน โดยมีระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั บริษทัจะค านวณเบ้ียประกนัภยัเบ้ืองตน้โดยประมาณการจากจ านวนเงินเอาประกนัภยัและจ านวนผูเ้อา
ประกนัภยัในระยะเวลาหน่ึงปี และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะท าการปรับปรุงเบ้ียประกนัภยั โดยค านวณ
จากจ านวนเงินเอาประกนัภยัและจ านวนผูเ้อาประกนัภยัท่ีแทจ้ริง 

หากเบ้ียประกนัภยัท่ีแทจ้ริงสูงกวา่เบ้ียประกนัภยัประมาณการเม่ือตน้ปีสัญญาประกนัภยั บริษทัจะเรียกเก็บเบ้ีย
ประกนัภยัเพิ่มส่วนต่างของเบ้ียประกนัภยัเบ้ืองตน้ท่ีประมาณการไวก้บัเบ้ียประกนัภยัท่ีแทจ้ริง หากเบ้ียประกนัภยัท่ี
แทจ้ริงต ่ากวา่เบ้ียประกนัภยัเบ้ืองตน้ท่ีประมาณการเม่ือตน้ปีสัญญาประกนัภยั บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนเกินนั้น
ใหก้บัผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

10.1 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั
ทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถบอกเลิกเพียงขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดในระหว่างระยะเวลา
ประกนัภยัได ้ 

10.2 กรณีการประกนัภยัแบบรายเท่ียว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากบริษทัไดอ้อก
กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดย
มีหลกัฐานยนืยนัจากสถานทูตและผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเร่ิมความคุม้ครอง 

10.3 กรณีการประกนัภยัแบบรายปี (Annual Trip) หรือแบบรายปีพิเศษ (Open Policy) ผูถื้อกรมธรรม์
ประกนัภยัสามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

10.3.1  บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ทั้งน้ี  ค  า
บอกกล่าวใดๆ ท่ีไดจ้ดัส่งให้ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้ทราบดงักล่าวถือเป็นการส่งโดยชอบแลว้ ในกรณีท่ีมีการ
ช าระเบ้ียประกนัภยัไปแลว้ จะไม่เป็นผลใหบ้ริษทัจะตอ้งรับผดิชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อยา่งใด และบริษทัจะคืน
เบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได้
ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

10.3.2   ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบ
ล่วงหนา้เป็นหนงัสือ โดยการบอกเลิกจะมีผลบงัคบัในวนัท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้หรือวนัท่ีระบุในใบแจง้ แลว้แต่วา่วนั
ใดจะเป็นวนัหลงัสุด และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
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  ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 
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 

10.4 หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัวา่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าการโดย
ทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี  บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ดว้ย
การส่งหนงัสือบอกกล่าวและให้ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัในทนัที  ในกรณีน้ี บริษทัจะคืน
เบ้ียประกนัภยัส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นๆ และภายหลงัจากการหกัจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัได้
จ่ายให้ไปแลว้ส าหรับปีกรมธรรม์ประกนัภยันั้นๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องจ านวนเงินค่า
สินไหมทดแทนจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 
11.  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้น โดยวธีิการ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
12.  เงื่อนไขบังคับก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัผู ้
เอาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบติัถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
หมวดที ่3   ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1.   ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1  การเสียชีวิต ทุพพลภาพ ความสูญเสียหรือความเสียหาย การท าลาย ความรับผิดตามกฎหมายใดๆ 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสียหายต่อเน่ืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยว
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง หรือมีล าดับ
เหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายน้ัน 

1.1.1    สงคราม การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติ การกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือ การ
ปฏิบัติการเยีย่งสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่าง
ชนทีอ่าศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน  การก าเริบ การก่อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็ง
ข้อ การกบฏ การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การยดึอ านาจการปกครองโดยทหาร หรือ 

 
 



 

7 
 

 1.1.2       การกระท าการก่อการร้าย   ให้หมายความรวมถึง 
1.1.2.1   การกระท า หรือการคุกคาม ขู่เข็ญ   ซ่ึงใช้ก าลงั หรือความรุนแรง   และ/หรือ 
1.1.2.2   การท าให้ได้รับอันตรายหรือเสียหาย ต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน  หรือการคุกคาม ขู่เข็ญ 

รวมถึงการแผ่กมัมันตภาพรังสีนิวเคลยีร์ และ/หรือ การปนเป้ือนจากสารเคมี และ/หรือ สารชีวภาพ 
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ

จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะแสดงออกให้เห็นหรือไม่ก็ตาม   หรือเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ 
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชน ตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลวั   หรือ 

1.1.3    การกระท าใดๆ เพื่อการควบคุม การป้องกัน การหยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับ
เหตุการณ์ในข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 ข้างต้น 

1.2    ไม่ว่าในกรณใีดๆ จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ความรับผิด หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม   อนัเกดิจากหรือมีสาเหตุมาจาก 

1.2.1       การแผ่รังสีของสารกมัมันตภาพรังสี หรือการปนเป้ือนโดยสารกมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิง
นิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ 

1.2.2      สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ การระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น และปนเป้ือน อันเกิดจาก
ส่วนประกอบของอุปกรณ์นิวเคลยีร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ หรือส่วนประกอบนิวเคลยีร์หรือช้ินส่วนนิวเคลยีร์ 

1.2.3      อาวุธ หรือเคร่ืองมือใดๆ ที่ใช้ปฏิกิริยาการแตกตัว และ/หรือ การรวมตัวของนิวเคลียร์หรือ
ปรมาณูหรือปฏิกริิยาอืน่ทีค่ล้ายคลงึกนั หรือพลงังานหรือวตัถุกมัมันตภาพรังสี 

1.2.4      สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ การระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น และปนเป้ือน อันเกิดจาก
ส่วนประกอบของวัตถุกัมมันตภาพรังสี   ข้อยกเว้นนี้ ไม่รวมถึงธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ (นอกเหนือจากเช้ือเพลิง
นิวเคลยีร์) ซ่ึงถูกจัดเตรียม ขนย้าย จัดเกบ็ หรือใช้งานเพือ่การพาณชิยกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือ
วตัถุประสงค์อืน่ในทางสันติทีค่ล้ายคลงึกนั 

1.2.5      อาวุธเคมี ชีวภาพ เคมีชีวภาพ   หรืออาวุธทีใ่ช้คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดๆ 
1.3   ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงมีที่มาโดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือผ่านทาง หรือที่เป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากการเกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้
1.3.1      การเสียการครอบครองอย่างถาวรหรือช่ัวคราว อันเป็นผลมาจากการริบ การยึดมาเป็นของรัฐ 

การยดึทรัพย์สินของเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการทหาร หรือการยึดทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่ก่อตั้งขึน้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

1.3.2     การเสียการครอบครองอาคารใดๆ อย่างถาวรหรือช่ัวคราว อันเป็นผลมาจากการครอบครอง
อาคารดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดๆ 

ทั้งนี้ บริษัทยังต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยส าหรับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัย อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซ่ึงได้เกิดขึ้นก่อนการสูญเสียการ
ครอบครอง หรือในระหว่างการสูญเสียความครอบครอง 

1.3.3      การท าลายทรัพย์สินโดยค าส่ังของเจ้าหน้าทีร่าชการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
1.4    การจลาจล การนัดหยุดงาน 
1.5      ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท างานในสถานที่ที่มีความเส่ียงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใช้เคร่ืองจักรกล  แท่นขุด

เจาะน า้มัน หรือ แก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน ประมง  
 

หมวดที ่4   ข้อตกลงคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขและขอ้ก าหนด

ทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกันภยั  และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภยัท่ีผูถื้อกรมธรรม์
ประกันภยั หรือผูเ้อาประกันภยัต้องช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีแนบติดกับ
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัและตารางของ
เอกสารแนบทา้ย (ถา้มี) เท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย

สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 

หมายถึง 1. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพ
อ่ืนๆ ในขณะเกิดอุบติัเหตุและไดเ้กิดสภาวะทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ซ่ึงเป็นผลท าให้
ไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ได้โดย
ส้ินเชิงตลอดไป หรือ  
2. ในเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถปฏิบติัภารกิจประจ าวนัตั้งแต่ 3 อย่างข้ึนไป
ได้ดว้ยตนเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงภารกิจประจ าวนั
ดงักล่าวไดแ้ก่ (1) การอาบน ้ า  (2) การแต่งตวั (3) การรับประทานอาหาร  (4) การ
ควบคุมการขบัถ่ายของร่างกาย (5) การเคล่ือนยา้ย  (6) การเคล่ือนไหว โดยมี
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
(1)  การอาบน ้ า หมายถึง ความสามารถในการช าระร่างกายในห้องน ้ า หรือการ

อาบน ้า หรืออ่ืนๆท่ีมีความหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
(2)  การแต่งตวั หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่และถอดเส้ือผา้และเปล่ียน

อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เส่ือมสภาพ  
(3)  การรับประทานอาหาร หมายถึง  ความสามารถในการรับประทานอาหารท่ีมี

การจดัเตรียมในรูปแบบใดๆก็ตามไวเ้รียบร้อยแลว้  
(4)  การควบคุมการขบัถ่ายของร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการท า

หน้าท่ีของล าไส้และกระเพาะปัสสาวะ ในขณะท่ีใช้หรือไม่ใช้ท่อช่วยเคร่ือง
รองรับ หรือเคร่ืองอุปกรณ์เทียมอ่ืนๆ เพื่อรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวั 

(5)  การเคล่ือนยา้ย หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนท่ีภายในสถานท่ีจากห้อง
หน่ึงไปยงัอีกหอ้งหน่ึงท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

(6)  การเคล่ือนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยตนเองจากเตียงนอน
ไปยงัเกา้อ้ีหรือส่วนอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกนัภยัได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบติัเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทางและท าให้ผูเ้อา

ประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการ
บาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 
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1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และ การทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตา
สองขา้ง 

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 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทั 
จะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความ
คุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่

บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก 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 าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั   
8.  เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่

บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ หรือ สายตา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   
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1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะและสายตา 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4.     เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วย อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก
สาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่
สามารถครองสติได้     

 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง  
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการทีผู้่เอาประกนัภัย กนิ ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าทีแ่พทย์ส่ัง 

1.3 การแท้งบุตร 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้

2.1 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถ
หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษา
ชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ การด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศ
และเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารจักรยานยนต์ 
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อ

บรรทุกโดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณชิย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
2.4      ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.5 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมโดย

เจ้าหน้าที ่เพราะการกระท าความผดิทางอาญาน้ัน เว้นแต่ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอนัยอมความกนัได้ 
2.6 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม  
2.7 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีสภาพผดิปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 

 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาล 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้ง

จากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ี
ใหบ้ริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

พยาบาล หมายถึง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฏหมาย 
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น 
และสมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัการให้บริการท่ี
โรงพยาบาลเรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการ
รักษานั้น แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีเก่ียวกบัฟัน หรือค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับการรักษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติ เวน้แต่เกิดจากอุบติัเหตุ 
และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน และค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศ (ถา้มี) 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทันหันและคาดการณ์ไม่ได้ ในระหว่าง            

ระยะเวลาการเดินทาง เป็นผลท าให้ตอ้งมีการรักษาโดยแพทยต์ามมาตรฐานทางการแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาล
โดยพยาบาลไม่วา่จะเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก 

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควรท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัไดจ่้ายไปจริง แต่ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาในประเทศไทยหลงัจากท่ีกลบัจากการเดินทาง ท่ีเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากความบาดเจบ็ หรือเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ การเขา้รับการรักษาพยาบาลดงักล่าวจะตอ้งกระท า
ภายใน 168 ชั่วโมง  หลงัจากกลบัมาถึงประเทศไทย และจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีบริษทัจะชดใช้ส าหรับการ
รักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยน้ี ไม่เกินร้อยละ ตามท่ีระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ของจ านวนเงินเอา
ประกนั  หรือไม่เกิน 21 วนัติดต่อกนัแลว้แต่อยา่งใดจะนอ้ยกวา่ 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐาน

ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย  
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี

รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ให้ ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนา
ใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วย อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก
สาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้  

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่
ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการทีผู้่เอาประกนัภัย กนิ ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าทีแ่พทย์ส่ัง 

1.3 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  
1.4 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
1.5 โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันออกเดินทางตามกรมธรรม์

ประกนัภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
1.6 โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
1.7 การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ่เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือ

การควบคุมน ้าหนักตัวหรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่
ได้รับความคุ้มครอง 

1.8 การตรวจรักษาทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลอืก 
1.9   การรักษาโรคหรือผ่าตัดเกีย่วกบัฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน  

การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทยีม รวมถึงทนัตกรรมประดิษฐ์ใดๆ 
               1.10 การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
มองเห็นหรือการรักษาความผดิปกติของการมองเห็น 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้

2.1 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถ
หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษา
ชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ การด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศ
และเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารจักรยานยนต์ 
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อ

บรรทุกโดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณชิย์ และขณะขับข่ีหรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
2.4    ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.5 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมโดย

เจ้าหน้าที ่เพราะการกระท าความผดิทางอาญาน้ัน เว้นแต่ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอนัยอมความกนัได้ 
2.6 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม  
2.7 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีสภาพผดิปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
2.8 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพือ่รับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลบัสู่ประเทศไทย 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 

หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง และมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บ                       
การเคล่ือนยา้ยเพื่อท าการรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสมตามค าแนะน าของตวัแทนของบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจ  
(MSIG Assist) หรือเพื่อน าผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศไทย ในการน้ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG 
Assist) จะด าเนินการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยั ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามสภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาทาง
การแพทยน์ั้น  

วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ถูกก าหนดโดยตวัแทนของบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจ 
(MSIG Assist) ซ่ึงอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือวิธีการขนส่งอยา่งอ่ืนท่ี
เหมาะสม 

การตัดสินใจทั้ งหลายเก่ียวกับวิธีการ รูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและจุดหมายปลายทาง จะได้รับการ
ด าเนินการโดยตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) และอยูบ่นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น  
ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดน้ี เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการบริการซ่ึงก าหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดยตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจ (MSIG Assist) ส าหรับการขนส่งเคล่ือนยา้ยผูป่้วยหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทาง
การแพทยท่ี์เกิดข้ึนตามความจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตาม
มาตรฐานทางการแพทย ์ 

บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ีตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) 
เรียกเก็บกบับริษทั ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรณีท่ีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้อาประกันภัย หรือผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปก่อน บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั 
หรือผูรั้บประโยชน์ ท่ีได้ส ารองจ่ายไปก่อน หรือกองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั ตามจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ส าหรับการบริการเคล่ือนยา้ยท่ีเกิดข้ึนแต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การแจ้งอุบัติเหตุ 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้ตวัแทนท่ีไดรั้บมอบ

อ านาจ (MSIG Assist) ทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการเคล่ือนยา้ย ตามรายละเอียดส าหรับการติดต่อท่ีบริษทัแนบมากบั
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
หากผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ย

เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคล่ือนยา้ยกลบัสู่ประเทศไทยไปก่อน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั 
ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    
นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการเคล่ือนยา้ย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง   
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1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
4. ใบเสร็จรับเงิน 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามตารางการเดินทางหรือค่าบริการท่องเทีย่ว 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการขนส่งของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่
ได้รับมอบอ านาจ (MSIG Assist) 
3. ค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่กดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. ค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่กดิจากสภาพผดิปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
5.   สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การส่งศพกลบัสู่ประเทศ 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 

หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง ตวัแทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ (MSIG Assist) จะด าเนินการจดัเตรียมการน าศพหรืออฐิัของผูเ้อา
ประกนัภยัท่ีเสียชีวติกลบัสู่ประเทศไทย  

บริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกันภยัตามท่ีตวัแทนของบริษทัท่ีได้รับมอบ
อ านาจ (MSIG Assist) เรียกเก็บกบับริษทั แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรณีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อา
ประกนัภยัไปก่อน บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ท่ีไดส้ ารองจ่ายไป
ก่อน หรือกองมรดกของผูเ้อาประกันภยัตามจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการบริการต่างๆ รวมถึง การ
เตรียมการของผูจ้ดัการศพ (สัปเหร่อ) ค่าหีบศพการดองศพ การฌาปนกิจศพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนั แต่
สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
หากผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์มีการส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยั

ไปก่อน ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน ์
8. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดินทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการขนส่งของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่
ได้รับมอบอ านาจ (MSIG Assist) 
3. ค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่กดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. ค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่กดิจากสภาพผดิปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
5.   สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดินทาง 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การบาดเจบ็สาหสั              
หรือการเจบ็ป่วย
รุนแรง 

หมายถึง ในกรณีของผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงท่ี
ไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและไดรั้บ
การรับรองโดยแพทยว์า่ไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการเดินทางได ้ 
ในกรณีของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย
รุนแรงท่ีไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย
และวินิจฉัยว่าการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นเป็นอนัตรายแก่ชีวิตและต้องเข้า
รักษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล 

ผูป่้วยใน  
 

หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนั
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี
รับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของคู่สมรส 
บุตร พี่ นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั 

ภยัธรรมชาติ หมายถึง ภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาซ่ึงความสูญเสียหรือความเสียหายของ
ท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงไดแ้ก่ ไฟไหมป่้า น ้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว  สึนามิ ลูกเห็บ และหิน
หรือดินถล่ม   

ความคุ้มครอง 
หากการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัถูกยกเลิกหรือถูกเล่ือน อนัมีสาเหตุมาจาก 

1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็สาหสัหรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็สาหสัหรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว  
3. ความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศัยของผู ้เอาประกันภัยเน่ืองจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึง                           

ภยัธรรมชาติต่างๆ 
และท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการเดินทางได้ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่              

ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการสูญเสียหรือเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทางท่ีเกิดข้ึนภายใน  60 วนั 
ก่อนวนัเร่ิมตน้การเดินทาง หรือจากการเล่ือนการเดินทางกลบัประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในระหว่างอยู่ในต่างประเทศ เช่น 
เงินมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซ้ือตัว๋ล่วงหนา้ ค่าท่ีพกั ค่าอาหารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหนา้ เป็นตน้ ส าหรับการสูญเสีย
หรือเสียหายซ่ึงไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืนและเป็นผลต่อเน่ืองจากการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทางนั้น แต่
สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ความคุ้มครองน้ีมีผลบังคับเฉพาะเม่ือผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ                        
ซ่ึงก่อใหเ้กิดการบอกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทางนั้น โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบส าหรับค่าใชจ่้ายส่วนแรกเอง 
(ถา้มี)  
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง 
เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบเสร็จรับเงินจากบริษทัทวัร์ หรือสายการบิน ค่าท่ีพกั อาหาร ซ่ึงระบุจ านวนเงินท่ีเก็บ 
3. ใบรับรองแพทย ์(กรณีการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ สมาชิกใน

ครอบครัว) 
4. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยั หรือ สมาชิกในครอบครัว) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล การล้มละลาย การขาดสภาพคล่อง ใน
การช าระหนี้สิน หรือการขาดการช าระหนี้สินของบริษัทจัดการท่องเที่ยว หรือผู้ท าการขนส่งอันเป็นสาเหตุให้มี                 
การบอกเลกิการเดินทาง หรือผู้ขนส่งยกเลกิการให้บริการ 
2. การสูญเสียหรือเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น เช่น โรงแรม ผู้ขนส่ง บริษัทจัดการท่องเที่ยว หรือ
ผู้ด าเนินการอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการเดินทาง อาหาร และทีพ่กั เป็นต้น 
3. การสูญเสียหรือเสียหายทีเ่กดิจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  
4. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่เกิดจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแผนการเดินทางของ                     
ผู้เอาประกนัภัยหรือสมาชิกในครอบครัว 
5. การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดินทางทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัยนี ้
6. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางเน่ืองจากการรักษาอาการเร้ือรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพทาง
การแพทย์ทีเ่ป็นมาก่อนวนัทีท่ าประกนัภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจมีขึน้ภายหลงัด้วย 
7. การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดินทางเน่ืองจากการรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด 
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าที่ความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรือ
สมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย 
9. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
10.  การยกเลกิหรือการเลือ่นการเดินทางเน่ืองจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยถูก
ด าเนินคดีอาญา 
11.  การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือผู้จัดการทัวร์ หรือ        
ผู้ให้บริการขนส่งหรือทีพ่กัในทนัทีที่ทราบว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางที่จัดเตรียมไว้ เว้นแต่
พสูิจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทนัทไีด้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีก่ระท าได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การลดจ านวนวนัเดินทาง 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การบาดเจบ็สาหสั              
หรือการเจบ็ป่วย
รุนแรง 

หมายถึง ในกรณีของผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงท่ี
ไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและไดรั้บ
การรับรองโดยแพทยว์า่ไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการเดินทางได ้ 
ในกรณีของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย
รุนแรงท่ีไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย
และวินิจฉัยว่าการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นเป็นอนัตรายแก่ชีวิตและตอ้งเข้า
รักษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล 

ผูป่้วยใน  
 

หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนั
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี
รับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของคู่สมรส 
บุตร พี่ นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 
หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยก่อนก าหนดอนัเน่ืองมาจาก  
1 .การบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกันภยัซ่ึงแพทยแ์นะน าให้เดินทางกลบั หรือการ

เสียชีวติ การบาดเจบ็สาหสัหรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั ผูซ่ึ้งอยูใ่นประเทศไทย  
2. ผูข้นส่งระงบัการเดินทางเน่ืองจากพายไุตฝุ้่ น พายไุซโคลน พายเุฮอร์ริเคน แผน่ดินไหว หรือสึนามิ 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหส้ าหรับค่าใชจ่้ายท่ีไดช้ าระไปล่วงหนา้ ส าหรับ 

 ค่าท่ีพกัหรือค่าอาหารท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ 
 ค่าเดินทาง และ/หรือค่าปรับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีตอ้งช าระเพิ่มข้ึนส าหรับการเดินทางกลบั

ประเทศไทยก่อนก าหนด ซ่ึงเทียบเท่าประเภทของตัว๋เดินทางขากลบัท่ีไดซ้ื้อไวล่้วงหนา้ 
ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดขา้งตน้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเรียกร้องเอาไดจ้ากผูใ้ห้บริการนั้นๆ หรือจาก

การประกนัภยัอ่ืน หรือจากแหล่งอ่ืนได ้
ซ่ึงความคุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบัเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึง

ก่อให้เกิดการลดจ านวนวนัเดินทางดังกล่าว โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน                          
เอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

แต่ทั้ งน้ีผู ้เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย                
การลดจ านวนวนัเดินทางน้ีพร้อมกนักบัขอ้ตกลงคุม้ครองการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง (ถา้มี) ส าหรับเหตุการณ์
เดียวกนัได ้
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงประเทศไทยก่อนก าหนด 
เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบินล่าสุดท่ีซ้ือ พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
3. ใบรับรองแพทย ์ (กรณีท่ีตอ้งลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากการบาดเจ็บสาหสั หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของ

ผูเ้อาประกนัภยั หรือ สมาชิกในครอบครัว)  
4. ส าเนาใบมรณบตัร (กรณีการเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยั หรือ สมาชิกในครอบครัว) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยมีสภาพการผดิปกติทางจิตใจ โรคเส้นประสาท วกิลจริต 
2. การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
3. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแผนการเดินทางของผู้เอาประกันภัยหรือ              
สมาชิกในครอบครัว 
4. การลดจ านวนวนัเดินทางทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
5. การรักษาอาการเร้ือรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ท าประกันภัย 
รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจมีขึน้ภายหลงัด้วย 
6. ค่าใช้จ่ายทีจ่ะได้รับการชดใช้หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ง บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริการการเดินทาง 
และ/หรือทีพ่กั 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
8. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยถูกด าเนิน
คดีอาญา 
9. การลดจ านวนวันเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือผู้จัดการทัวร์ หรือผู้ให้บริการ
ขนส่งหรือทีพ่กัในทนัททีี่ทราบว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องลดจ านวนวันเดินทางที่จัดเตรียมไว้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทนัทไีด้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีก่ระท าได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การล่าช้าของเที่ยวบิน 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 

หากเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดินทางตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติท่ีระบุไวใ่น
ตารางการบิน เน่ืองจาก 

1. สภาพอากาศไม่อ านวย  
2. การท างานผดิพลาดของอุปกรณ์การบินของเคร่ืองบิน  
3. การนดัหยดุงาน หรือการประทว้งโดยลูกจา้งของสายการบินพาณิชย ์หรือท่าอากาศยานท่ีท าให้ไม่สามารถ

เดินทางได ้               
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้ามกรณีดงัต่อไปน้ี 
1.กรณีท่ีสายการบินไม่ประกาศยกเลิกเท่ียวบิน หรือสามารถจดัหาเท่ียวบินมาทดแทนเท่ียวบินท่ีล่าช้าได ้

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัในทุกๆ  6
ชัว่โมง  ติดต่อกนัของการล่าชา้ของเท่ียวบิน แต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั  

2.กรณีท่ีสายการบินมีประกาศการยกเลิกเท่ียวบินและไม่สามารถจดัหาเท่ียวบินมาทดแทนเท่ียวบินท่ีล่าชา้ได ้
เม่ือเคร่ืองบินตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติเป็นเวลาเกินกวา่..6...ชัว่โมง  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให ้ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บาท   
 ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ 1. และ 2. ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัพร้อมกนัได ้

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การล่าชา้ของเท่ียวบิน 
เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ตัว๋เคร่ืองบินและ BOARDING PASS ทั้งหมด 
4. จดหมายแจง้จากผูท่ี้มีอ านาจรับผดิชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้นถึงการล่าชา้ 
5. จดหมายแจง้จากสายการบินพาณิชยน์ั้นๆระบุถึงการล่าชา้ 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุ 

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง  
1. ค่าเสียหายส าหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเน่ือง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงสาเหตุอืน่ใด ซ่ึงเกดิจาก 

1.1   การท างาน หรือการท างานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ายภายใน (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกนั 

1.2   ความเสียหาย การถูกท าลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูล
ซอฟท์แวร์ หรือชุดค าส่ังของการเขียนโปรแกรม หรือชุดค าส่ังประเภทใด 

                   EGWA0802 
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1.3   การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการท างานทั้งหมด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัส
โปรแกรมซอฟแวร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซ่ึงท างานโดยใช้ไมโครชิป 
(Microchip) หรือตรรกะทีฝั่งอยู่ในระบบคอมพวิเตอร์ (Embedded Logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องที่เกิด
ตามมาในการด าเนินธุรกจิของผู้เอาประกนัภัย 
2.   ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนใดๆซ่ึงเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือมีส่วนประกอบ      
ของความล้มเหลว หรือความไม่สามารถดังต่อไปนี้ 

2.1   วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า(Electronic Circuit) ไมโครชิป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโคร
โพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (hardware)  ระบบ
ข้อมูล(software)  เฟิร์มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program)  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล 
(Data Processing Equipment) อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์อืน่ใดทีม่ีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

2.2  ส่ือข้อมูล (Media) หรือระบบทีใ่ช้ในการท างานทีเ่กีย่วข้องกนักบัส่ิงดังกล่าว  
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการท างานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือทั้งหมดและผลกระทบต่อเน่ืองจากการใช้ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือค า เพื่อรับรู้และจดจ าวันที่ รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพยีงความล้มเหลวหรือความไม่สามารถที่จะรับรู้ จดจ า จัด เก็บ (capture) รวบรวม บันทึก(save) หรือเก็บรักษา
(retain) และ/หรือ จัดด าเนินการ แปลค าส่ัง หรือประมวลผลข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือค าส่ังงานหรือค าส่ังใดๆ
อย่างถูกต้องตรงตามวนัทีจ่ริงในปฏิทนิ อนัเป็นผลมาจาก 

 (1) การจดจ า รับรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสัปดาห์ หรือระยะของเวลา นอกเหนือหรือแตกต่างไป
จากวนัทีใ่ดๆ วนัของสัปดาห์ หรือระยะของเวลาทีถู่กต้อง  

(2) การปฏิบัติงานของค าส่ังใดๆหรือตรรกะซ่ึงได้ถูกโปรแกรมหรือเป็นส่วนประกอบในส่ิงใดๆก็ตามที่
อ้างถึงในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้นความล่าช้าทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
3.   ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 
4.   ความล่าช้าทีผู้่เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 
(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อล์ฟ และถุงใส่ไมก้อล์ฟ โดยอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟน้ีตอ้งบรรจุอยูใ่น

กระเป๋าใส่ถุงกอลฟ์และ/หรือถุงกอลฟ์เพื่อการเดินทางโดยเฉพาะ 
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยัน าติดตวัไปดว้ยในการเดินทางท่ีมิไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ยกเวน้ 
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ท่ีประจ าในบ้าน โดยปกติแล้วบุคคลทัว่ไปจะไม่น าติดตวัไปใน    

ขณะเดินทางได้แก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จ  าเป็นส าหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว          
เคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของทีร่ะลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ 
ท่ีจ  าหน่ายหรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

เคร่ืองประดับ หมายถึง ส่ิงของท่ีสวมใส่เป็นเคร่ืองประดับตามร่างกาย เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ 
สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จ้ี เป็นตน้ 

กระเป๋าเดินทาง หมายถึง กระเป๋าเดินทางหรือเป้เดินทางท่ีใช้ใส่เส้ือผา้หรือสัมภาระซ่ึงตอ้งน าไปใช้
ในระหวา่งการเดินทาง รวมถึงกระเป๋าถือของผูเ้อาประกนัภยัดว้ย 

การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญวา่ในทนัใดนั้นจะใช้ก าลงั

ประทุษร้ายเพื่อ 
1. ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป 
2. ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรัพยน์ั้น 

3. ยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้
การปล้นทรัพย์ หมายถึง  การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป 
การวิง่ราวทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ 

ความคุ้มครอง 
หากกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผูเ้อาประกนัภยัเกิดความ

สูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ีในระหวา่งการเดินทาง 
1. ความผิดพลาดของพนักงานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้ท าการฝากกระเป๋า

เดินทางรวมถึงทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีเก็บไวภ้ายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟไว ้และพนักงาน
โรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่งตกลงวา่จะเก็บรักษาไวใ้นอารักขาแห่งตน  

2. การถูกลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะห้องพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงทะเบียนเขา้พกัใน
ฐานะแขกของโรงแรม  

3. การถูกชิงทรัพย ์หรือปล้นทรัพยก์ระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัและ/หรืออุปกรณ์การเล่น
กอลฟ์นั้น  

4.     การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัและ/หรืออุปกรณ์การ                   
เล่นกอลฟ์ท่ีเก็บอยูภ่ายในรถยนตค์นัท่ีเสียหายนั้น  

5.     การถูกวิง่ราวทรัพย ์การถูกกรีดกระเป๋าเดินทางเพื่อลกัทรัพย ์ 

                          EGWA0902 
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บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับการซ่อมแซมความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือ
ทรัพยสิ์นส่วนตวั และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หรือจดัหากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั และ/หรือ
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์แบบเดียวหรือใกลเ้คียงกนั กรณีท่ีไม่สามารถหามาทดแทนได ้บริษทัจะชดใชใ้ห้เป็นเงินสดตาม
มูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหายนั้น (ค านวณจากราคา ณ วนัท่ีซ้ือหักดว้ยค่าเส่ือมราคา) ทั้งน้ี                
ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เง่ือนไขเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้โรงแรมหรือผูข้นส่งหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีทราบถึงความสูญเสียหรือ

เสียหายโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  
2. ในกรณีบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของ                   

ผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทน
ไป   ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็น
เพื่อป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นวา่นั้น และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อสิทธิของบริษทั 

3. ถ้าในขณะท่ีเกิดความเสียหายข้ึนและปรากฏว่าผูเ้อาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัในความสูญเสียหรือ                   
ความเสียหายเดียวกนัน้ีไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน ไม่วา่โดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท าในนาม
ของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกวา่ส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ
ประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ิน แต่ไม่เกินกวา่จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้
และเป็นท่ีตกลงว่าการจ่ายค่าทดแทนน้ี บริษทัจะไม่ยกเอาล าดบัการรับประกนัภยัก่อน-หลงัข้ึนเป็นข้ออา้งในการ             
เขา้ร่วมเฉล่ียชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือ
ทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋าเดินทาง  และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนังสือยืนยนัความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ท่ีออกให้โดยผูข้นส่ง 

ผูบ้ริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยูใ่น
ความควบคุมของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง 

3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี) 
2. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้
กระเป๋าเงินและกระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางตามค านิยาม  สัตว์ ยานพาหนะที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมถึงอุปกรณ์
ส่วนควบคุมยานพาหนะน้ัน) ยานพาหนะอืน่ใด สกหิีมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวตัถุ โทรทัศน์ เคร่ืองเล่นซีดี   คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินทั้งปวง อัญมณี โลหะมีค่า หรือหินมีค่า ผ้าขนสัตว์ หรือส่ิงของที่
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ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว เคร่ืองประดับ นาฬิกาและสายรัดข้อมือทุกรูปแบบ คอนเทคเลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคนพิการ 
ฟันปลอม ขาแขนเทยีม เคร่ืองช่วยฟัง  ใบหุ้น เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของทีร่ะลกึ  
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีม่ีสาเหตุจากการสึกกร่อน การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์ที่ชอบท าลายพืช 
เช่น หนู การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อ                 
การซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดัดแปลง แก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่ช่า หรือให้เช่า 
5. การยึดทรัพย์ หรือการกักทรัพย์สินภายใต้กฎหมายตุลาการ การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล การขนส่งสินค้า                     
ผดิกฎหมาย หรือการท าหน้าทีอ่ืน่ใดทีข่ัดต่อกฎหมาย 
6. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ด้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีส่ามารถเรียกร้องเอาจากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง  
8. ความสูญเสียต่อกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้า หรือของที่ระลึก และส่ิงของที่ส่งทางพัสดุ
ไปรษณย์ี หรือส่งทางเรือ โดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
9. การที่ผู้เอาประกันภัยลืมทรัพย์สินในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจาก              
การละเลยของผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพือ่ความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน 
10. ความสูญเสียของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า 
11. ความสูญเสียของข้อมูลทีบ่ันทกึอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทกึข้อมูล หรือส่ิงอืน่ใดในท านองเดียวกนั 
12. ความสูญเสียหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกนัภัย ขณะถูกทิง้ไว้ในทีส่าธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 

หากกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางล่าชา้เป็นระยะเวลาเกินกวา่ 6 ชัว่โมง  เน่ืองจาก
ความผิดพลาดของผูข้นส่ง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัในทุกๆ 6 ชัว่โมง  ติดต่อกนัของการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางแต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หน้าที่ของผู้เอาประกนัภัยในการรักษาสิทธิของบริษัท 
ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ี

ได้รับความคุ้มครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการน้ี               
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัสิทธิ
ทั้งหลายเช่นวา่นั้น และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อสิทธิของบริษทั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การล่าชา้ของกระเป๋า
เดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั   
3.   หนงัสือยนืยนัการล่าชา้ท่ีออกใหโ้ดยผูข้นส่ง 
4.     เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ค่าเสียหายส าหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเน่ือง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงสาเหตุอืน่ใด ซ่ึงเกดิจาก 

1.1   การท างาน หรือการท างานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ายภายใน (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกนั 

1.2   ความเสียหาย การถูกท าลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูล
ซอฟท์แวร์ หรือชุดค าส่ังของการเขียนโปรแกรม หรือชุดค าส่ังประเภทใด 

1.3   การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการท างานทั้งหมด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัส
โปรแกรมซอฟแวร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซ่ึงท างานโดยใช้ไมโครชิป 
(Microchip) หรือตรรกะทีฝั่งอยู่ในระบบคอมพวิเตอร์ (Embedded Logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องที่เกิด
ตามมาในการด าเนินธุรกจิของผู้เอาประกนัภัย 
2.   ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนใดๆซ่ึงเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือมีส่วนประกอบ      
ของความล้มเหลว หรือความไม่สามารถดังต่อไปนี้ 
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2.1   วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า(Electronic Circuit) ไมโครชิป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโคร
โพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (hardware)  ระบบ
ข้อมูล(software)  เฟิร์มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program)  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล 
(Data Processing Equipment) อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์อืน่ใดทีม่ีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

2.2  ส่ือข้อมูล (Media) หรือระบบทีใ่ช้ในการท างานทีเ่กีย่วข้องกนักบัส่ิงดังกล่าว  
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการท างานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด    
อย่างหน่ึงหรือทั้งหมดและผลกระทบต่อเน่ืองจากการใช้ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือค า เพื่อรับรู้และจดจ าวันที่ รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงความล้มเหลวหรือความไม่สามารถที่จะรับรู้ จดจ า จัด เก็บ (capture) รวบรวม บันทึก(save) หรือเก็บ
รักษา(retain) และ/หรือ จัดด าเนินการ แปลค าส่ัง หรือประมวลผลข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือค าส่ังงานหรือ
ค าส่ังใดๆอย่างถูกต้องตรงตามวนัทีจ่ริงในปฏิทนิ อนัเป็นผลมาจาก 

 (1) การจดจ า รับรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสัปดาห์ หรือระยะของเวลา นอกเหนือหรือแตกต่างไป
จากวนัทีใ่ดๆ วนัของสัปดาห์ หรือระยะของเวลาทีถู่กต้อง  

 (2) การปฏิบัติงานของค าส่ังใดๆหรือตรรกะซ่ึงได้ถูกโปรแกรมหรือเป็นส่วนประกอบในส่ิงใดๆก็ตาม      
ทีอ้่างถึงในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น 
3.  ค่าใช้จ่ายทีผู้่ขนส่งได้จ่ายให้กบัผู้เอาประกนัภัยแล้ว 
4.  ค่าใช้จ่ายทีผู้่เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งได้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีอยู่ดว้ยกนักบัผูเ้อา

ประกนัภยั  ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ในระหว่างทางการท่ีจา้ง และ
บุคคลผูร่้วมเดินทางดว้ย 

ความคุ้มครอง 
 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก โดยบริษทัจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนในนามผูเ้อาประกนัภยัส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายท่ีจะตอ้งชดใช้
เป็นค่าสินไหมทดแทนส าหรับ 

1. การเสียชีวติ หรือความบาดเจบ็ทางร่างกายของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุจาก                 
ผูเ้อาประกนัภยั 

2. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุจาก                
ผูเ้อาประกนัภยั 

ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
เง่ือนไขเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงชดใช ้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืน
ผูเ้สียหาย หรือการกระท าอนัก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือการต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
บริษทั 

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการท่ีมีมาตรการอนัสมควร เพื่อป้องกนัความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึน 

3. ในกรณีบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อา
ประกนัภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไป ใน
การน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนั
สิทธิทั้งหลายเช่นวา่นั้น และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั    

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีเกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  
3. รูปถ่าย (ถา้มี) และหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดแก่บุคคลภายนอก 
4. ส าเนาใบรับรองแพทยแ์ละส าเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกาย 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม กรณีท าให้ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหายหรือใบเสร็จรับเงินจากทาง

ร้านคา้ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือของช้ินนั้นๆ เน่ืองจากท าใหข้องช้ินนั้นเสียหาย 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องเป็นญาติ หรือลูกจ้าง หรือตามกฎหมาย
ให้ถือเสมือนว่าเป็นลูกจ้างของผู้เอาประกนัภัย 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือที่อยู่ในการครอบครอง หรือ                  
การควบคุม ตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดซ่ึงเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยท าขึน้  ซ่ึงถ้าไม่มีสัญญา
ดังกล่าวความรับผดิของผู้เอาประกนัภัยจะไม่เกดิขึน้ 
4. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจ เจตนา หรือการกระท าที่ผิด
กฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย เน่ืองจากการมีกรรมสิทธ์ิ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลื่อน อากาศยาน 
อาวุธปืน สัตว์เลีย้ง ทีด่ิน หรืออาคาร หรือเกดิจากความประมาทเลนิเล่อในการควบคุมดูแล 
6. ความรับผดิทางการค้าหรือวชิาชีพ หรือความบกพร่องในการประกอบธุรกจิ 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหาย จากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ในสภาพการผิดปกติทางจิตใจ ระบบ
ประสาท การวกิลจริต รวมถึงขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีส่วนร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเดินทางเพือ่เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนั

ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับ
ตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

สมาชิกใน 
ครอบครัว 

หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของผูเ้อาประกนัภยั บิดามารดาของ คู่สมรส 
บุตร พี่ นอ้งของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครอง 
1.การเยี่ยมไขผู้เ้อาประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทนัหันและ

คาดการณ์ไม่ไดใ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล
ของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ท าให้ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม    
ในต่างประเทศตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยเ์ป็นเวลาติดต่อกนัมากกวา่ 5 วนั โดยท่ีไม่มี
สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัร่วมเดินทางดว้ย บริษทัจะจดัหาและจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้น
ประหยดั และ/หรือตัว๋รถไฟหรือยานพาหนะอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสมส าหรับการเดินทางไปและกลบัให้แก่สมาชิก
ในครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัจ านวน 2  คน เพื่อเดินทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั 

2.ค่าใช้จ่ายรายวนัให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้อาประกันภัย ส าหรับค่าโดยสารส าหรับ
ยานพาหนะอ่ืนๆ ค่าท่ีพกัและค่าอาหารท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศระหวา่งท่ีผูเ้อาประกนัภยัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในเฉพาะท่ี
เกินกวา่ 5 วนั โดยจะจ่ายใหว้นัละ 2,000  บาท และหรือ  20,000 บาทต่อเหตุการณ์ 

ทั้งน้ี บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าการเยี่ยมนั้นมีความจ าเป็นและมีผลต่อการรักษาพยาบาลผูเ้อาประกันภยั   
หรือไม่ และ จะคุม้ครองค่าใชจ่้ายภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล 
4. ใบเสร็จรับเงิน ส าเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวท่ีเดินทางไปเยี่ยมผูเ้อา

ประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพกัรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนั

ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับ
ตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ความคุ้มครอง 
การประกันภัย น้ีให้ความคุ้มครองกรณีผู ้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ตามจ านวนเงินชดเชยต่อวนัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยันบัแต่วนัแรกท่ีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน ต่อเน่ืองสูงสุด 30 วนั  

หากผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัต่อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน   
ในประเทศไทยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวนเงินชดเชยต่อวนัตามท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยันับตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป่้วยในในประเทศไทย ต่อเน่ืองสูงสุด   ไม่คุม้ครอง วนั ทั้งน้ี การเขา้พกัรักษาตวัต่อในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในในประเทศไทยท่ีไดรั้บความคุม้ครอง จะตอ้งกระท าภายใน  ไม่คุม้ครอง
ชัว่โมง หลงัจากเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรับรองแพทยห์รือรายงานแพทยผ์ูท้  าการรักษา  
3.  ส าเนาใบแจง้หน้ีหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
4. ส าเนาใบแจง้หน้ีหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลในประเทศไทย (หากมี) 
5.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 

 

 

       EGWA1302 
 



 

31 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วย อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก
สาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่
สามารถครองสติได้      

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง  
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการทีเ่อาประกนัภัย กนิ ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าทีแ่พทย์ส่ัง 

1.3 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  
1.4 โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันออกเดินทางตามกรมธรรม์

ประกนัภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
1.5 โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
1.6 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
1.7 การตรวจรักษาภาวะทีเ่ป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
1.8 การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง  

หรือการควบคุม น า้หนักตัว หรือการผ่าตัดอนัมีลกัษณะเลอืกได้ 
1.9 การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟ้ืน หรือการพักเพื่อการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การ

ตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลนิิก การตรวจวนิิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่
ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

1.10 การตรวจรักษาความผดิปกติเกีย่วกบัสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพือ่ช่วยในการมองเห็น
หรือการรักษาความผดิปกติของการมองเห็น 

1.11 การรักษาโรคหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน 
การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทยีม รวมถึงทนัตกรรมประดิษฐ์ใดๆ 

1.12 การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
1.13 การรักษาพยาบาลทีไ่ม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลอืก 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกดิจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถ

หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษา
ชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ การด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศ
และเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารจักรยานยนต์ 
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อ

บรรทุกโดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณชิย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
2.4 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.5 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมทีม่ีความผดิสถานหนักหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
2.6 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีสภาพผดิปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
  เงินส่วนตัว หมายถึง ธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์ท่ีช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย เช็คเดินทาง หรือดราฟท ์
การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้นจะใชก้ าลงัประทุษร้ายเพื่อ 

1. ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป 
2. ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรัพยน์ั้น 
3. ยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้

การปล้นทรัพย์ หมายถึง  การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป 
การวิง่ราวทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ 
ความคุ้มครอง 

หากเงินส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายในระหวา่งการเดินทาง เน่ืองจาก   
1.  การถูกลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงทะเบียนเขา้พกัในฐานะ

แขกของโรงแรม 
2. การถูกชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพยเ์งินส่วนตวั 
3. การถูกทุบกระจกรถยนตเ์พื่อขโมยเงินส่วนตวัท่ีเก็บอยูภ่ายในรถยนตค์นัท่ีเสียหายนั้น  
4. การถูกวิง่ราวทรัพย ์การถูกกรีดกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าถือเพื่อลกัทรัพย ์ 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง หักด้วย      

ความเสียหายส่วนแรก (ถา้มี) แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ทั้งน้ี ได้ขยายความคุม้ครองรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงของกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือท่ีใช้บรรจุเงิน

ส่วนตวัท่ีสูญเสียหรือเสียหายนั้นดว้ย ซ่ึงบริษทัจะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ 50  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั โดยบริษทั
สามารถเลือกชดใช้โดยการซ่อมแซม หรือจดัหามาทดแทนแบบเดียวหรือใกลเ้คียงกนั หรือกรณีท่ีไม่สามารถหามา
ทดแทนได ้บริษทัจะชดใชใ้ห้เป็นเงินสดตามมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหายนั้น(ค านวณจาก
ราคา ณ วนัท่ีซ้ือ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา) โดยใหถื้อวา่อยูภ่ายใตจ้  านวนเงินเอาประกนัภยัเดียวกนัของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี  

เงือ่นไขเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีเกิดเหตุภายใน 

24 ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น  
2.  ผูเ้อาประกนัภยัไม่ละทิ้งเงินส่วนตวัไวใ้นท่ีสาธารณะโดยไม่มีผูดู้แล    

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของ
เงินส่วนตวั เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนังสือยืนยนัความสูญเสียท่ีออกให้โดยผูบ้ริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือ

ความเสียหาย 
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3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ ทั้งน้ี กรณีมีความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
กระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือดว้ย ตอ้งระบุยีห่อ้หรือรุ่นในใบแจง้ความดว้ยใหช้ดัเจน 

4. หลกัฐานการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือการซ้ือเช็คเดินทาง (ถา้มี) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจาก 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเช็คเดินทางที่ผู้ออกเช็ค หรือตัวแทนของผู้ออกเช็คสามารถออกเช็คเดินทาง
ฉบับใหม่ทดแทนเช็คเดินทางฉบับเดิมที่สูญเสียหรือเสียหาย หรือเอกสารอื่นที่ผู้ออกเอกสารหรือตัวแทนของผู้ออก
เอกสารสามารถออกเอกสารฉบับใหม่ทดแทนเอกสารฉบับเดิมได้ 
2. ความเสียหายทางการเงิน ที่สืบเน่ืองมาจากการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดพลาด หรือการละเลยในการท าบัญชี
หรือการจ่ายเงิน ความสูญเสียหรือความเสียหายเน่ืองจากการลดค่าของเงินตรา 
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ด้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง 
4. บัตรเครดิตทุกชนิด ใบหุ้น และเอกสารตั๋วเงิน 
5. ความเสียหายหรือการถูกท าลายอันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของเงินสดและเช็คเดินทางรวมทั้งความเสียหาย     
อันเน่ืองมาจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่ เกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการซ่ึงด าเนินการโดย                    
ผู้เอาประกนัภัยเพือ่การซ่อมแซมท าความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
6. เอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คเดินทาง หรือ 
ดราฟท์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้ก าลัง

ประทุษร้ายเพื่อ 
1. ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป 
2. ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรัพยน์ั้น 
3. ยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้

การปล้นทรัพย์ หมายถึง  การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป 
การวิง่ราวทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ 
ความคุ้มครอง 

หากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไดแ้ก่หนงัสือเดินทาง วีซ่า รวมทั้งตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารส าหรับ
การเดินทางเกิดการเสียหายหรือสูญหายเน่ืองจาก 

1. การถูกลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะห้องพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงทะเบียนเขา้พกัในฐานะ
แขกของโรงแรม  

2. การถูกชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพยเ์อกสารการเดินทาง 
3.   การถูกทุบกระจกรถยนตเ์พื่อขโมยเอกสารการเดินทางท่ีเก็บอยูภ่ายในรถยนตค์นัท่ีเสียหายนั้น  
4.   การถูกวิง่ราวทรัพย ์การถูกกรีดกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าถือเพื่อลกัทรัพยเ์อกสารการเดินทาง  
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าธรรมเนียมในการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางใหม่ 

รวมถึงค่าท่ีพกัท่ีจ  าเป็นหรือค่าเดินทางเพื่อการจดัท าเอกสารการเดินทางใหม่ หากตอ้งเล่ือนการเดินทางขากลบัเน่ืองจาก
ไม่ไดรั้บหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางภายในวนัครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเดินทางกลบัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั    

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
เง่ือนไขเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดงักล่าวต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีเกิดเหตุภายใน 
24 ชัว่โมง นบัจากท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น   

2.   ผูเ้อาประกนัภยัไม่ละทิ้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไวใ้นท่ีสาธารณะโดยไม่มีผูดู้แล 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง
ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของ
เอกสารการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนังสือยืนยนัความสูญเสียท่ีออกให้โดยผูบ้ริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือ

ความเสียหาย 
3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
4. หลกัฐานการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือการซ้ือเช็คเดินทาง(ถา้มี) 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การพลาดการต่อเที่ยวบิน 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 

หากผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อเท่ียวบินท่ีไดย้ืนยนัการเดินทางตามตารางการบินแลว้ ณ จุดท่ีตอ้งมีการเปล่ียน
ถ่ายล าอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของเคร่ืองบินท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล านั้น และไม่มีเท่ียวบินอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถ
เดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลา  6 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีเคร่ืองบินเท่ียวท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายล ามาถึง บริษทั
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัในทุกๆ  6 ชั่วโมง
ติดต่อกนัของความล่าชา้นั้น แต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การพลาดการต่อเท่ียวบิน 
เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยนืยนัการพลาดการต่อเท่ียวบินและระบุสาเหตุของการพลาดการต่อเท่ียวบินซ่ึงออกโดยผูข้นส่ง 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4.  ส าเนาตัว๋เคร่ืองบิน 
5.    เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองการพลาดการต่อเทีย่วบิน อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ไปรายงานตัวทีส่ายการบิน (check in) ภายในเวลาทีก่ าหนด 
2. ความประมาทเลนิเล่อของบริษัทท่องเที่ยว หรือตัวแทนท่องเทีย่ว 
3. ความล่าช้าทีเ่กดิจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่ง โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากรัฐบาลของประเทศใดๆ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์รางวลัพเิศษส าหรับโฮล-อนิ-วนั 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 
1. ในระหว่างการเดินทาง หากผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อิน-วนั ไดใ้นการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการภายใต ้กฎ 
ระเบียบ ในการแข่งขนัท่ีจดัข้ึนในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ โดยเปิดให้บุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนัได ้
และ โฮล-อิน-วนั ดงักล่าวน้ีไดล้งลายมือช่ือรับรองโดยผูแ้ข่งขนั ผูจ้ดัการสนามและผูจ้ดัการแข่งขนั ผูเ้อาประกนัภยัมี
สิทธิไดรั้บเงินรางวลัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
2. ในระหวา่งการเดินทาง หากผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า โฮล-อิน-วนั ไดใ้นการเล่นกอล์ฟนอกเหนือจากการแข่งขนัท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1. และ โฮล-อิน-วนั ดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองโดยผูจ้ดัการสนาม ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเงิน
รางวลัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทั้งน้ี เม่ือมีการจ่ายเงินรางวลั โฮล-อิน-วนั ไปคร้ังหน่ึงแลว้ ไม่วา่กรณีใดจะไม่มีการให้เงินรางวลัส าหรับโฮล-
อิน-วนั คร้ังต่อไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยัไวน้ี้ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัสามารถท าโฮล-อิน-วนั เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. หนงัสือลงลายมือช่ือรับรองโดยผูจ้ดัการสนามกอลฟ์หรือผูจ้ดัการแข่งขนั 
4. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 

หากรถยนตท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัเช่าเพื่อขบัข่ีในระหว่างเดินทางในต่างประเทศเกิดอุบติัเหตุและผูเ้อาประกนัภยัมี
ความรับผิดตามกฎหมาย ตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อรถยนตท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัเช่าจากอุบติัเหตุนั้น บริษทัจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนใหส้ าหรับค่าความเสียหายส่วนแรกส าหรับภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์
ในระหวา่งระยะเวลาท่ีเช่ารถท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป แต่ไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เง่ือนไขเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
ผูเ้อาประกนัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบริษทัรถเช่าท่ีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า 
2. สัญญาเช่ารถตอ้งก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซ้ือประกนัภยัรถยนตคุ์ม้ครองการสูญหายหรือความเสียหายต่อ

รถท่ีเช่าในระหวา่งระยะเวลาท่ีเช่า 
3. ผูเ้อาประกันภยัต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทุกข้อของบริษทัรถเช่าภายใต้สัญญาเช่า และเง่ือนไขของผูรั้บ

ประกนัภยัภายใตส้ัญญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทั้งกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัของประเทศนั้น  
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่ง
หลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่าเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. หนงัสือสัญญาจากบริษทัรถเช่าในเร่ืองจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับภาระ

ตามขอ้ตกลงของสัญญาประกนัภยัของผูใ้หเ้ช่ารถยนต ์
4. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1.  ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กดิจากการขับขี่รถทีเ่ช่าโดยฝ่าฝืนเง่ือนไขของสัญญาเช่าหรือ  การสูญหายหรือความ
เสียหายทีเ่กดิขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ หรือเน่ืองจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศน้ัน 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กดิจากการสึกหรอ การเส่ือมสภาพ ความเสียหายจากแมลง หรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ 
ความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายทีไ่ม่เห็นประจักษ์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
  คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิวครบชุด รวมทั้งส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบท่ี

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  ทั้งน้ีไม่รวมถึงคอมพิวเตอร์มือ
ถือ (Handheld Computer) หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาใดๆ หรือ
อุปกรณ์ Smart Device ทุกชนิด 

การลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง

ประทุษร้ายเพื่อ 
1. ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป 
2. ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรัพยน์ั้น 
3. ยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้

การปล้นทรัพย์ หมายถึง  การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป 
การวิง่ราวทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ 

ความคุ้มครอง 
หากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผูเ้อาประกันภยัเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ต่อไปน้ีในระหวา่งการเดินทาง 
1. ความผิดพลาดของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดท้  าการฝากคอมพิวเตอร์

โนต้บุค๊ไว ้และพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่งตกลงวา่จะเก็บรักษาไวใ้นอารักขาแห่งตน หรือ 
2. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะห้องพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงทะเบียนเขา้พกัในฐานะ

แขกของโรงแรม หรือ 
3. การถูกชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพยค์อมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 
4. การถูกทุบกระจกรถยนตเ์พื่อขโมยคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ท่ีเก็บอยูภ่ายในรถยนตค์นัท่ีเสียหายนั้น  
5. การถูกวิง่ราวทรัพย ์การถูกกรีดกระเป๋าเดินทางเพื่อลกัทรัพย ์
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าซ่อมแซมความเสียหาย หรือจดัหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเดียวกนั

หรือรุ่นใกล้เคียงในกรณีท่ีบริษทัพิจารณาว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊เดียวกนัหรือรุ่นใกลเ้คียงได ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินสดตามมูลค่าท่ีแทจ้ริงของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค     ณ 
เวลาท่ีเกิดความเสียหายนั้น (ค านวณจากราคา ณ วนัท่ีซ้ือ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา) ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เง่ือนไขเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหโ้รงแรมหรือผูข้นส่งหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีทราบถึงความสูญเสียหรือเสียหาย

โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  
2. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ี

ได้รับความคุ้มครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป ในการน้ี              
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัสิทธิ
ทั้งหลายเช่นวา่นั้น และจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อสิทธิของบริษทั       
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3. ถ้าในขณะท่ีเกิดความเสียหายข้ึนและปรากฏว่าผู ้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยในความสูญเสียหรือ                   
ความเสียหายเดียวกนัน้ีไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน ไม่วา่โดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีกระท าในนามของ
ผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัได้รับ
ประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ิน แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัได้รับประกนัภยัไว ้
และเป็นท่ีตกลงวา่การจ่ายค่าทดแทนน้ี บริษทัจะไม่ยกเอาล าดบัการรับประกนัภยัก่อน-หลงัข้ึนเป็นขอ้อา้งในการเขา้ 
ร่วมเฉล่ียชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของ
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือยนืยนัความสูญเสียท่ีออกให้โดยผูบ้ริหารโรงแรม หรือผูบ้ริหารของผูข้นส่ง โดยระบุรายละเอียด

ของความสูญเสียหรือความเสียหาย 
3. ใบแจง้ความหรือบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารใบเสร็จรับเงินตวัจริงท่ีมี Serial Number ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ชดัเจนและระบุวนัท่ีซ้ือ 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี) 
2. การยึดทรัพย์ หรือการกักทรัพย์สินภายใต้กฎหมาย การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือ
การท าหน้าทีอ่ืน่ใดทีข่ัดต่อกฎหมาย 
3. การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินทีไ่ด้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง  
4. การทีผู้่เอาประกนัภัยลมืคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือการสูญเสียที่เป็นผล  มา
จากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คน้ัน 
5. การสูญเสียของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้าทีไ่ม่ใช่คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัวของผู้เอาประกนัภัย 
6. การสูญเสียของข้อมูลทีบ่ันทกึอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทกึข้อมูล หรือส่ิงอืน่ใดในท านองเดียวกนั 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการช ารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกเคร่ืองจักรของ      
ทรัพย์สินหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพย์สิน 
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพย์สินโดยการลุกไหม้ด้วยตัวเอง การช ารุดเสียหายหรือ
การขัดข้องของระบบไฟฟ้า หรือการเผาไหม้ตัวเอง 
9. การเสียหายซ่ึงเกิดจากการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน และการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอย
เปรอะเป้ือน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกดัแทะ ถูกสัตว์ท าลาย การบูรณะซ่อมแซม การถูกขีดข่วน เสียดสีหรือสีซีดจาง 
10.  ความเสียหายจากรอยขูดขีด และ/หรือ การตกแต่งให้สวยงาม เช่น การลบรอยขูดขีด 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การจีเ้คร่ืองบิน 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 
การจีเ้คร่ืองบิน หมายถึง การเขา้ยึดครองหรือเขา้ควบคุมเคร่ืองบินโดยการใช้ก าลงับงัคบั หรือการใช้

ความรุนแรงหรือขู่วา่จะใชก้ าลงัหรือความรุนแรงดว้ยเจตนาร้าย 
ความคุ้มครอง 

หากเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจ้ี บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองดงัน้ี 
1. ความสูญเสียค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายล่วงหน้าแลว้และไม่สามารถเรียกคืนไดส้ าหรับค่าเดินทางทางเคร่ืองบิน   

ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยดัในกรณีท่ีเป็นไปได)้  ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้ามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. เงินค่าปลอบขวญัเน่ืองจากเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจ้ี โดยบริษทัจะจ่ายให้ตามจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายการลดจ านวนวนัเดินทาง และ
ผลประโยชน์การจ้ีเคร่ืองบิน (ถา้มี) ขอ้ 1 ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัพร้อมกนัได ้

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบเหตุการณ์การจ้ีเคร่ืองบิน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง   

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
4. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
5. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

(ใช้ส าหรับเป็นข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทนัหนัและไม่
สามารถคาดการณ์ไดใ้นระหวา่งการเดินทางต่างประเทศและจ าเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์พื่อติดต่อบริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจ (MSIG Assist) ส าหรับการขอรับความช่วยเหลือดา้นการแพทย ์ 
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าโทรศพัทต์ามค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงโดยไม่เกินจ านวน เงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้ใชโ้ทรศพัท์เพื่อติดต่อบริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
3. เอกสารแสดงค่าใชจ่้ายส าหรับค่าโทรศพัท ์(อตัราแลกเปล่ียน ยดึถือตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ตามวนัท่ี ท่ีระบุในใบเสร็จ)  
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

เอกสารแนบท้าย ช่ือประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครอง 
(ใช้ส าหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 

รหสับริษทั MSIG                                                                                                                                                                EGWA4000 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั                                     

วนัท าเอกสาร ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั               
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั               

             เป็นท่ีตกลงกนัระหว่างผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัฯว่ากรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผูเ้อา
ประกนัภยั ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางไปหรือกลับ หรือระหว่างอยู่ใน
ประเทศ หรืออาณาเขตท่ีระบุยกเวน้ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือในเอกสารแนบทา้ยน้ี ดงัท่ีไดร้ะบุไวต่้อไปน้ี  
อฟักานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากวั , เกาหลีเหนือ, 
ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน, อิหร่าน, เนปาล   (เฉพาะการไต่เขาหรือปีนเขา)  

           ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยั ให้ใช้ขอ้ความท่ี
ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน 

         ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 
 

                     EGWA2202 
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เอกสารแนบท้าย การไต่หน้าผาหรือการปีนเขา 
(ใช้ส าหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 

รหสับริษทั MSIG                                                                                                                                                           EGWA5000 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี        ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั          

 วนัท าเอกสาร ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

เป็นท่ีตกลงกนัวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะไม่คุ้มครองผูเ้อาประกนัภยัส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
ใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจาก หรือเกิดข้ึนในขณะท่ี 

1.ไต่หนา้ผาท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย หรือ 
2. ปีนเขาท่ีมีความสูงไม่ต ่ากวา่  3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

หมายเหตุ : เอกสารแนบทา้ยน้ีใชบ้งัคบักบัการไต่หนา้ผาหรือการปีนเขาในประเทศเนปาลเท่านั้น  
ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยั ให้ใช้ขอ้ความท่ี

ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

                                    
 
 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 
 ค่าเดินทางเพือ่รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ 

(ใช้ส าหรับเป็นเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรมธรรม์ 
ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทั่วไป ) 

          รหสับริษทั MSIG                                                                                                                                                             EGWA2402 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั                                                            

วนัท าเอกสาร ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั               
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั   ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั :    1,000               บาท 
ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั        เวลา     -         น.  
                                    ส้ินสุดวนัท่ี   ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั       เวลา    24.00    น. 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะเอกสารแนบท้าย 
                 ผูป่้วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์  
ความคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่าขอ้ตกลงคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองรวมถึงค่า
เดินทางเพื่อไปรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแบบผูป่้วยนอกท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ โดยบริษทัจะจ่ายชดเชยให้
ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบท้ายน้ีหรือนภยัหรือตารางกรมธรรม์ประกันภยั สูงสุดไม่เกิน ...1.... คร้ังต่อ
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ัง  

ทั้งน้ี จ  านวนเงินเอาประกนัภยัของเอกสารแนบทา้ยน้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินเอาประกนัภยัของขอ้ตกลง
คุม้ครองค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
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ข้อยกเว้นเพิม่เติมเฉพาะเอกสารแนบท้าย  
เอกสารแนบท้ายนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ค่าเดินทางเพือ่ไปรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
2. ค่าเดินทางเพือ่ไปรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทีไ่ม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลของกรมธรรม์ประกนัภัยนี้ 
ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความท่ีปรากฏใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 

เอกสารแนบท้าย การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 
(ใช้ส าหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป) 

รหสับริษทั  MSIG                                                                                                                                                                EGWA2102 

เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั                              
วนัท าเอกสาร ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี  ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั                เวลา      -        น.      
                                   ส้ินสุดวนัท่ี   ตามท่ีระบุหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั                 เวลา 24.00 น. 
ค าจ ากดัความเพิม่เติมเฉพาะเอกสารแนบท้าย 

เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้ หมายถึง  สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  ภยัธรรมชาติ  กรณีเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบิน
ขดัขอ้งหรือช ารุด การนดัหยดุงาน หรือการปฏิบติังานอ่ืนโดยลูกจา้งของสายการบินพาณิชยห์รือสนามบินท่ีท าให้ไม่สามารถ
เดินทางได ้  
 ภยัธรรมชาติ  หมายถึง  ภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  และน ามาซ่ึงการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  ซ่ึงไดแ้ก่ ไฟไหมป่้า น ้าท่วม พาย ุแผน่ดินไหว สึนามิ ลูกเห็บ และหินหรือดินถล่ม  
 ความคุ้มครอง  

เป็นท่ีตกลงกนัระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัฯว่า ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั การประกนัภยัน้ีให้
ความคุม้ครองการขยายระยะเวลาโดยอตัโนมติั หากการเดินทางขากลบัของผูเ้อาประกนัภยั  ตอ้งล่าชา้ออกไปจากก าหนดการ
ตามปกติ โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะขยาย
ระยะเวลาเอาประกนัภยัเพื่อคุม้ครองช่วงระยะเวลาท่ีถูกเล่ือนออกไป ซ่ึงการขยายระยะวลาเอาประกนัภยัท่ีคุม้ครองขา้งตน้ ให้
ขยายไดสู้งสุดไม่เกิน 5  วนั   
             อยา่งไรก็ตาม การขยายระยะเวลาคุม้ครองโดยอตัโนมติัเน่ืองจากเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ไดน้ั้น ไม่ขยายรวมถึง 
ขอ้ตกลงคุม้ครองการล่าชา้ของเท่ียวบิน ขอ้ตกลงคุม้ครองการพลาดการต่อเท่ียวบิน ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์เงินชดเชย
ระหว่างการพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุและการเจ็บป่วย ขอ้ตกลงคุม้ครองการ
เดินทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล และขอ้ตกลงคุม้ครองการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง(ถา้มี)  
               ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั ให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏ
ในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน 

         ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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สรุปสาระส าคัญ 
กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทาง MSIG Worldwide ส าหรับกลุ่มทัว่ไป 

ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
ความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) ความคุม้ครองเร่ิมตน้ก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากประเทศไทย 2 
ชัว่โมง หรือวนัและเวลาท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนหลงัสุด จนกระทัง่กลบัถึงท่ี
อยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรือภายใน 2  ชัว่โมง นบัแต่กลบัถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลา
ประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) มีระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัแบบรายเท่ียว  และระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน 120 วนั 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
คุม้ครองกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางและท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสีย
อวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180วนั นบัแต่วนัท่ี เกิดอุบติัเหตุ หรือขณะรักษาตวัติดต่อกนัใน
ฐานะคนไขใ้นในโรงพยาบาลและเสียชีวติเพราะความบาดเจบ็นั้น 
ค่ารักษาพยาบาล 
คุม้ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทนัหันใน
ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และขยายการรักษาในประเทศไทยหลังจากท่ีกลับจากการเดินทางท่ีเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศซ่ึงกระท าภายใน 168 ชัว่โมง โดยคุม้ครองให้ไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัและจ านวนวนัท่ีระบุไว ้
การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคล่ือนยา้ยกลบัสู่ประเทศไทย 
คุม้ครองค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ี MSIG Assist แนะน าและเรียกเก็บกบับริษทั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยในระหวา่งการเดินทาง โดยบริษทัจะจ่ายใหต้ามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
การส่งศพกลบัสู่ประเทศ 
คุม้ครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ประเทศไทยตามท่ี MSIG Assist เรียกเก็บกบับริษทั หาก ผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวติในระหวา่งการเดินทาง โดยบริษทัจะจ่ายใหต้ามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
การยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง 
คุม้ครองเงินมดัจ าค่าเดินทาง ค่าซ้ือตัว๋ล่วงหนา้ ค่าท่ีพกั ค่าอาหารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหนา้ หากการเดินทาง
ถูกยกเลิกหรือถูกเล่ือนอันเน่ืองมาจาก 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อา
ประกนัภยั  2. การเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็สาหสัหรือการเจบ็ป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว 3. เกิดความเสียหาย
ต่อท่ีอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยัเน่ืองจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ระเบิดจากก๊าซหุงตม้ รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ   
โดบบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทางท่ีเกิดข้ึนภายใน 60 วนัก่อนวนั
เร่ิมตน้การเดินทางหรือการเล่ือนการเดินทางกลบัประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งอยูใ่นต่างประเทศ โดยบริษทัจะจ่าย
ใหต้ามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
การลดจ านวนวนัเดินทาง  
หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยก่อนก าหนดอนัเน่ืองมาจาก 1. การบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วย
รุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือของสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ในประเทศไทย  2. ผูข้นส่งระงบัการเดินทางเน่ืองจากพายุ
ไตฝุ้่ น พายไุซโคลน พายเุฮอร์ริเคน แผน่ดินไหว หรือสึนามิ  โดยบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีได้
ช าระไปล่วงหนา้และไม่สามารถเรียกคืนได ้ ส าหรับ 
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 ค่าท่ีพกัหรือค่าอาหารท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ 
 ค่าเดินทาง และ/หรือค่าปรับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีต้องช าระเพิ่มข้ึนส าหรับการเดินทางกลับ

ประเทศไทยก่อนก าหนด ซ่ึงเทียบเท่าประเภทของตัว๋เดินทางขากลบัท่ีไดซ้ื้อไวล่้วงหนา้ 
โดยบริษทัจะจ่ายใหต้ามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายการลดจ านวนวนัเดินทางน้ี
พร้อมกนักบัขอ้ตกลงคุม้ครองการยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง (ถา้มี) ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัได ้
การล่าชา้ของเท่ียวบิน  
หากเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชใ้นการเดินทางตอ้งล่าช้าออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติท่ีระบุไวใ้นตาราง
การบิน เน่ืองจาก 1. สภาพอากาศไม่อ านวย 2. การท างานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน 3. การนดัหยุดงาน หรือการ
ปฏิบติังานอ่ืนโดยลูกจา้งของสายการบินพาณิชย ์หรือสนามบินท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได ้ โดยจะจ่ายให้ตามกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
1.กรณีท่ีสายการบินไม่ประกาศยกเลิกเท่ียวบิน หรือสามารถจดัหาเท่ียวบินมาทดแทนเท่ียวบินท่ีล่าชา้ได ้บริษทัจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัในทุกๆ ..6...ชัว่โมงท่ีล่าชา้  
2.กรณีท่ีสายการบินมีประกาศการยกเลิกเท่ียวบินและไม่สามารถจดัหาเท่ียวบินมาทดแทนเท่ียวบินท่ีล่าช้าได้ เม่ือ
เคร่ืองบินตอ้งล่าช้าออกไปจากก าหนดการเดินทางตามปกติเป็นเวลาเกินกว่า...6...ชั่วโมง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ 1 และ 2 ส าหรับเหตุการณ์เดียวกนัพร้อมกนัได ้
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์  
คุม้ครองความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟซ่ึงบรรจุอยูใ่น
กระเป๋าใส่ถุงกอล์ฟและ/หรือถุงกอล์ฟเพื่อการเดินทางโดยเฉพาะของผูเ้อาประกนัภยัจาก 1. ความผิดพลาดของ
พนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง 2. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะห้องพกัของโรงแรม 3. การถูกชิงทรัพย ์
หรือปล้นทรัพย ์4. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยกระเป๋าเดินทาง 5. การถูกวิ่งราวทรัพย์ การถูกกรีดกระเป๋า
เดินทางเพื่อลกัทรัพย ์ โดยบริษทัจะจ่ายใหต้ามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง  
หากกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 ชัว่โมง เน่ืองจากความ
ผิดพลาดของผูข้นส่ง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัในทุกๆ 6 ชัว่โมง  ติดต่อกนัของการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางแต่รวมสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกในนามของผูเ้อาประกนัภยั กรณีท าให้บุคคลภายนอกเสียชีวิต 
บาดเจบ็ทางร่างกาย หรือสูญเสียทรัพยสิ์นสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุจากผูเ้อาประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายให้
ตามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
การเดินทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล  
บริษทัจะจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั และ/หรือตัว๋รถไฟหรือยานพาหนะอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม 
ส าหรับการเดินทางไปและกลบัใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้อาประกนัภยัจ านวน.2... คน เพื่อเดินทางไป
เยี่ยมผูเ้อาประกนัภยัท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนท าให้ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศเป็นเวลาติดต่อกนัมากกวา่ ....5..... วนั  สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
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ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุและการ
เจบ็ป่วย คุม้ครองเงินชดเชยต่อวนัตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั กรณีผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือ
การเจบ็ป่วย  
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตวั  
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเงินสดของผูเ้อาประกนัภยัในระหวา่งการเดินทาง เน่ืองจาก 
1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะหอ้งพกัของโรงแรม 2. การถูกชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์3. การถูกทุบกระจก
รถยนตเ์พื่อขโมยเงินส่วนตวั 4. การถูกวิง่ราวทรัพย ์การถูกกรีดประเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าถือเพื่อลกัทรัพย ์
โดยบริษทัจะจ่ายใหต้ามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง  
คุม้ครองค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการจดัท าหนงัสือเดินทางใหม่เน่ืองจาก 1. การถูกลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดั
แงะหอ้งพกัของโรงแรม 2.  การถูกชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์3. การถูกทุบกระจกรถยนตเ์พื่อขโมยเอกสารการเดินทาง                 
4. การถูกวิ่งราวทรัพย ์การถูกกรีดกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าถือเพื่อลกัทรัพยเ์อกสารการเดินทาง บริษทัจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าธรรมเนียมในการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางใหม่ รวมถึงค่าท่ีพกัท่ีจ  าเป็น
หรือค่าเดินทางเพื่อการจดัท าเอกสารการเดินทางใหม่ หากตอ้งเล่ือนการเดินทางขากลบัเน่ืองจากไม่ไดรั้บหนงัสือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางภายในวนัครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเดินทางกลบั โดยบริษทัจะจ่ายให้ตามจริงไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกนัภยั 
การพลาดการต่อเท่ียวบิน  
คุม้ครองกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อเท่ียวบินอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของเคร่ืองบินท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียน
ถ่ายล านั้น และไม่มีเท่ียวบินอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเดินทางทดแทนไดภ้ายในจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดไว ้ โดยบริษทัจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวส้ าหรับการล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่โมง สูงสุดไม่เกินจ านวน              
เงินเอาประกนัภยั 
ผลประโยชน์รางวลัพิเศษส าหรับโฮล-อิน-วนั  
รับเงินรางวลัตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัสามารถท าโฮล-อิน-วนั ได้ในสนามกอล์ฟ
มาตรฐานขนาด 18 หลุมท่ีมีการลงนามรับรองโดยผูจ้ดัการสนามหรือผูจ้ดัการแข่งขนัหากเป็นการแข่งขนั 
ความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า  
หากรถยนตท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัเช่าเพื่อขบัข่ีในระหวา่งเดินทางในต่างประเทศเกิดอุบติัเหตุและผูเ้อาประกนัภยัมีความรับ
ผิดตามกฎหมาย ตอ้งชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อรถยนต์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัเช่าจากอุบติัเหตุนั้น บริษทัจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้ส าหรับค่าความเสียหายส่วนแรกส าหรับภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์
ในระหวา่งระยะเวลาท่ีเช่ารถท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป แต่ไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊  
คุม้ครองค่าซ่อมแซม หรือจดัหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ หากคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ของผูเ้อาประกนัภยัเกิดความสูญเสียจาก 

1. ความผดิพลาดของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง  
2. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะหอ้งพกัของโรงแรม 
3.  การถูกชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์
4. การถูกทุบกระจกรถยนตเ์พื่อขโมยคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊  
5. การถูกวิง่ราวทรัพย ์การถูกกรีดกระเป๋าเดินทางเพื่อลกัทรัพย ์

โดยบริษทัจะจ่ายใหต้ามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
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การจ้ีเคร่ืองบิน 
คุม้ครองค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายล่วงหน้า ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงเงินค่าปลอบขวญัหาก
เคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัโดยสารถูกจ้ี 
ชดเชยค่าโทรศพัทฉุ์กเฉิน                                   
คุม้ครองในระหว่างการเดินทางต่างประเทศและจ าเป็นตอ้งใช้โทรศพัท์เพื่อติดต่อบริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
(MSIG Assist) ส าหรับการขอรับความช่วยเหลือดา้นการแพทย ์ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าโทรศพัทต์าม
ค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงโดยไม่เกินจ านวน เงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เอกสารแนบท้ายเพิม่เติม 
- เอกสารแนบทา้ยช่ือประเทศหรืออาณาเขตท่ียกเวน้ความคุม้ครอง 
- เอกสารแนบทา้ยการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา (ใช้บงัคบัส าหรับการไต่หน้าผาหรือการปีนเขาในประเทศเนปาล
เท่านั้น) 
- เอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกในต่างประเทศ 
สูงสุดไม่เกิน 1 คร้ัง ต่อระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี จ  านวนเงินเอาประกนัภยัของเอกสารแนบทา้ยน้ี ให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของจ านวนเงินเอาประกนัภยัของขอ้ตกลงคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

- เอกสารแนบทา้ยการขยายระยะเวลาคุม้ครองโดยอตัโนมติั สูงสุดไม่เกิน 5  วนั  จากสาเหตุท่ีกรมธรรมร์ะบุไว ้ 

ข้อยกเว้นส าคัญ 
ข้อยกเว้นทัว่ไปใช้กบัทุกข้อตกลงคุ้มครอง 
- สงคราม การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติ การกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่า
จะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกัน  การก าเริบ การก่อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การยดึอ านาจการปกครองโดยทหาร การก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน 
- การแผ่กมัมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ อาวุธเคมี ชีวภาพ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การท าลายทรัพย์สินโดยค าส่ังของเจ้าหน้าที่
ราชการ 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยท างานในสถานที่ที่มีความเส่ียงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใช้เคร่ืองจักรกลแท่นขุดเจาะน ้ามัน หรือ
แก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน ประมง 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง (อ.บ.1)  , ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  , ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
 - การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง 
- การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ 
- การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได้   โดยค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
-  ขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน 
เพื่อบรรทุกโดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับข่ีหรือเป็นพนักงานประจ าในอากาศยาน
ใดๆ 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกฬีาอาชีพ หรือ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือ
ทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะ
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ก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ การด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศและ
เคร่ืองช่วยหายใจใต้ 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
- ขณะกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร 
ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
- สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
- โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันออกเดินทางตามกรมธรรม์ประกันภัย การ
ตรวจรักษาภาวะทีเ่ป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 

- โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
- การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ่เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุม
น า้หนักตัวหรือการผ่าตัดอนัมีลกัษณะเลอืกได้  การตรวจรักษาทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลอืก 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยมีสภาพผดิปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวกิลจริต 
- ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพือ่รับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด 
- การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟ้ืน ฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่
ไม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการรักษา  การรักษาหรือตรวจวเิคราะห์เพือ่หาสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ 
- การรักษาโรคหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน 
ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทยีม รวมถึงทนัตกรรมประดิษฐ์ใดๆ 
- การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการ
รักษาความผดิปกติของการมองเห็น 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับ สู่
ประเทศไทย,  ข้อตกลงคุ้มครองการส่งศพกลบัสู่ประเทศ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพือ่การขนส่งของผู้เอาประกันภัยซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับ
มอบอ านาจ (MSIG Assist)  , สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions) 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการยกเลกิหรือการเลือ่นการเดินทาง 
การสูญเสียหรือเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น, การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยทราบ
ล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้, การรักษาอาการเร้ือรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่
เป็นมาก่อนวนัทีท่ าประกนัภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจมีขึน้ภายหลงัด้วย 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการลดจ านวนวนัเดินทาง 
การลดจ านวนวันเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัย, การรักษาอาการเร้ือรัง สภาวะ 
หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ท าประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่
อาจมีขึน้ภายหลงัด้วย, การลดจ านวนวนัเดินทางเน่ืองจากการกระท าทีผ่ดิกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของเทีย่วบิน 
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย , ความล่าช้าที่ผู้เอาประกันภัยทราบ
ล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกนัภัย 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สิน
ส่วนตัว  และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 
- ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ได้แก่ กระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางตามค านิยาม  สัตว์ 
ยานพาหนะทีเ่ดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบคุมยานพาหนะน้ัน) ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของใช้ใน
บ้าน โบราณวตัถุ โทรทศัน์ เคร่ืองเล่นซีดี คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินทั้งปวง อัญ
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มณี โลหะมีค่า หรือหินมีค่า ผ้าขนสัตว์ หรือส่ิงของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว เคร่ืองประดับ นาฬิกาและสายรัด
ข้อมือทุกรูปแบบ คอนเทคเลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนเทียม เคร่ืองช่วยฟัง ใบหุ้น เอกสาร ตั๋ว
เงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของทีร่ะลกึ 
- การสึกกร่อน การเส่ือมสภาพ การซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือการดัดแปลง แก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
- ความสูญเสียหรือความเสียหายทีไ่ด้รับการชดใช้หรือเรียกร้องได้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง 
- ความสูญเสียของข้อมูลทีบ่ันทกึอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทกึข้อมูล หรือส่ิงอืน่ใดในท านองเดียวกนั 
- ความสูญเสียหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกนัภัย ขณะถูกทิง้ไว้ในทีส่าธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายทีผู้่ขนส่งได้จ่ายให้กบัผู้เอาประกนัภัยแล้ว, ค่าใช้จ่ายทีผู้่เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งได้ 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
การบาดเจ็บของบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องเป็นญาติ หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ,ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือครอบครอง หรือควบคุม , การใช้ยานพาหนะล้อเลื่อน อากาศยาน อาวุธ
ปืน สัตว์เลีย้ง ทีด่ิน หรืออาคาร หรือเกดิจากความประมาทเลนิเล่อในการควบคุมดูแล 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเช็คเดินทางที่ผู้ออกเช็ค หรือตัวแทนของผู้ออกเช็คสามารถออกเช็คเดินทางฉบับ
ใหม่ทดแทนเช็คเดินทางฉบับเดิมที่สูญเสียหรือเสียหาย, ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรม
หรือ ผู้ขนส่ง 
ข้อกยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเทีย่วบิน 
ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรายงานตัวที่สายการบิน (check in) ภายในเวลาที่ก าหนด , ความประมาทเลินเล่อของบริษัท
ท่องเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว , ความล่าช้าที่เกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่ง โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจาก
รัฐบาลประเทศใดๆ 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า 
การขับขี่รถที่เช่าโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขของสัญญาเช่า  หรือการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึน้นอกเขตถนนสาธารณะ 
หรือเน่ืองจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศน้ัน , การสึกหรอ การเส่ือมสภาพ ความเสียหายจาก
แมลง หรือสัตว์กดักนิ หรือแทะ ความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายทีไ่ม่เห็นประจักษ์ 
ข้อยกเว้นเพิม่เติมส าหรับข้อตกลงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ง, การที่ผู้เอาประกันภัยลืมคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือละเลยในการดูแลรักษา และป้องกัน, การสึกหรอโดยทั่วไปตาม
อายุการใช้งาน และการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึน้สนิม หรือรอยเปรอะเป้ือน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ ถูกสัตว์
ท าลาย การบูรณะซ่อมแซม การถูกขีดข่วน เสียดสีหรือสีซีดจาง 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติมส าหรับเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกใน
ต่างประเทศ 

        1.ค่าเดินทางเพือ่ไปรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทย, 2. ค่าเดินทางเพือ่ไปรักษาพยาบาลการ 
         บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรม์ประกนัภัยนี้ 

หมายเหตุ :   เอกสารนีเ้ป็นเพยีงเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น โดยบริษัทสามารถเลอืก
จัดท าเอกสารสรุปนีใ้ห้ตรงกับแผนประกนัภัยเป็นการเฉพาะได้ ผู้เอาประกนัภัยควรศึกษารายละเอยีดของกรมธรรม์
ประกนัภัยและแผนประกนัภัยทีไ่ด้รับอย่างถี่ถ้วน  
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English Translation Only 

MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group 
(Sell through electronic channel (Online)) 

 
Whereas the Insured by a proposal and declaration which shall form part of this Policy and in consideration of the Insured having paid to the 
Company the premium under the terms, general provisions and conditions, insuring agreements, exclusions, and endorsements of this 
Insurance Policy, the Company agrees to indemnify the Insured as follows: 
 
SECTION I : DEFINITIONS 
Words or expressions to which specific meanings have been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall bear such specific 
meanings wherever they shall appear unless stated otherwise in this Policy. 

Policy means Schedule of Policy, Benefit Table, terms and conditions, insuring agreements, exclusions, addendum, 

special provisions, warranties, endorsements, which form part of this insurance contract.  

The Company means The Insurer(s) under this Policy. 

The Policy 

Holder 

means Person or organization specified as Policy Holder in the Schedule of Policy who arranges the insurance for 

the benefits of the Insured(s). 

The Insured means The person(s) named as the Insured in the Schedule of Policy and/or Endorsements who is insured by this 

Policy. 

Accident means An event which happens suddenly from external means and giving rise to a result which is not intended or 

anticipated by the Insured.  

Injury means Bodily injury which is caused directly by an Accident and is independent from other causes. 

Sickness means Symptoms, abnormalities, illnesses or diseases contracted by the Insured. 

Loss or 

Damage 

means Bodily injury sustained by the Insured due to accident and resulting in loss of life, dismemberment or loss 

of sight, or disability or injury or any loss or damage as defined in the Insuring Agreement.  

Terrorism means Acts of force or violence and/or the threat thereof by a person or group of people whether conducted in 

isolation or on behalf of or in connection with any organization or government for political, religious or 

ideological purposes or any other similar purposes including the purpose of putting the government and/or 

the public or any section of the public in fear. 

AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) which is caused by the Human Immuno-deficiency Virus 

(HIV). This also refers to opportunistic infections, malignant neoplasms, or infections or illnesses indicated 

by blood test as positive for HIV.  Opportunistic infections shall also include pneunocystis carinii 

pneumonia, organism or chronic enteritis, virus and/or disseminated fungi infection. Malignant neoplasm 

shall include and not limited to kaposi’s sarcoma, central nervous system lymphoma, and/or other dread 

diseases presently known as symptoms of AIDS or which cause sudden loss of life or sickness or 

disability.    Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) shall also include Human Immuno-deficiency 

Virus (HIV), encephalopathy dementia, and viral epidemics. 

MSIG Assist means Representative of the Company that is authorized to provide services for the Insured regarding information 

service on medical care advisor, hospital admission, medical evacuation and repatriation, and other 

services insured by this Policy.  

Pre-existing 

Conditions 

means Physical conditions of the  Insured as follows: 

1. In case of insurance for a Single Trip and for annual Open Policy, it shall mean the disease (including 

complications), symptom or abnormality occurred to the Insured within twenty-four (24) months 

preceding the effective date of this Policy with sufficient indication for a person to seek diagnosis or 

treatment or for a physician to provide diagnosis or treatment; 

2. In case of insurance for Annual Trip, it shall mean the disease (including complications), symptom or 

abnormality occurred to the Insured within twenty-four (24) months preceding the effective date of this 

Policy with sufficient indication for a person to seek diagnosis or treatment or for a physician to 

provide diagnosis or treatment and medical conditions for which the Insured has claimed during a 

previous trip or medical conditions for which the Insured has sought treatment or diagnosis within 

twelve (12) months before the trip.  Such conditions shall be considered pre-existing conditions for 

subsequent trip. 
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Strike & Riots means Loss or damage caused directly by: 

1. Acts of any individual in connection with a group of individuals with the intent of public disturbances; or 

2. Willful acts of workers participating in a strike or lock-out for the furtherance of the strike or the lock-out 

whether or not such acts are with the intent of public disturbances; or 

3. Acts of any lawfully constituted authority in carrying out its duty in suppressing or minimizing the 

consequences of an on-going public disturbance or in preventing the acts as specified in (2) or 

minimizing the consequences thereof. 

Carrier means Commercial airlines, ocean liners, train, or passenger bus, including their crews or agents. 

Aircraft means Aircraft of commercial airlines lawfully licensed for carrying passengers but not including helicopter.  

Deductible means The amount stated in the Schedule of Policy to be borne by the Insured in the event of loss or damage. 

 
SECTION II : GENERAL CONDITIONS  

1. Insurance Contract 
This insurance contract is based upon the information provided by the Insured in the Insurance Application Form and additional 
declarations (if any) signed by the Policy Holder and/or the Insured as evidence for the acceptance of insurance in accordance with the 
insurance contract.  The Company thus issues this Policy for such purpose.  
 
In the event that the Policy Holder and/or the Insured misrepresents or conceals from the Company any known relevant facts which can 
be material for consideration by the Company for higher premium or a decision not to enter the insurance contract, this insurance 
contract shall be void per clause 865 of the Civil and Commercial Code and the Company shall have the right to nullify this insurance 
contract.  
 
The Company shall not deny liability by referring to declarations outside of those made by the policy Holder and/or the Insured as 
referred to in the first paragraph. 
 
2. Completeness of the Insurance Contract and Changes in the Insurance Contract 
This Insurance Policy together with the Insuring Agreements and Endorsements form part of the insurance contract.  Any changes of 
wordings in the insurance contract must be agreed by the Company and formally noted in the Insurance Policy or Endorsements for 
such changes to be valid.  
 
3. Period of Insurance 
The period of each trip of the Insured shall commence and expire within the Period of Insurance as per following: 
 
3.1  For Single Trip Cover, insurance coverage shall commence two (2) hours before the Insured departs Thailand or at the date and 

time specified in the Schedule whichever comes later and shall continue until the Insured shall return to his/her residence within 
Thailand or within two (2) hours after arrival in Thailand or until the expiry of the insurance whichever comes first (unless specified 
otherwise in this Policy). 

 
3.2 For Annual Policy Cover for multiple trips, the period of insurance for each trip shall be the same as specified in 3.1 and the 

maximum duration of each trip shall not exceed one-hundred-and-twenty (120) days. 
 
In case the Insured is admitted to receive medical treatment during the Period of Insurance and it is necessary for the Insured to 
receive continuous medical treatment as in-patient, this Policy shall extend to cover until the Insured is discharged from hospital or 
other medical care facilities admitted. 
   

3.3 For Open Policy covering multiple trips within one (1) year of insurance period as stipulated in the Schedule of Policy or the 
Insurance Certificate whereas trips are managed and arranged by the Policy Holder, the period of each trip of the Insured shall 
commence two (2) hours before the Insured departs Thailand and shall continue until the Insured shall return to his/her residence 
within Thailand or within two (2) hours after arrival in Thailand or until the expiry of the insurance whichever comes first (unless 
specified otherwise in this Policy). 

 
In case the Insured is admitted to receive medical treatment during the Period of Insurance and it is necessary for the Insured to 
receive continuous medical treatment as in-patient, this Policy shall extend to cover until the Insured is discharged from hospital or 
other medical care facilities admitted. 
 

4. Notification of Accident 
The Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative as the case may be must inform the Company without delay of any 
injury sustained. In case of loss of life, the Company must be notified immediately unless it can be proven that there is practical reason 
for the failure to do so and the notification has been made as early as possible. 
 
5. Claim Notification and Claim Documents 
In claiming for compensation, the Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, 
must submit all necessary evidences to the Company within the time line specified in the Insuring Agreements or Endorsements (if any).  



 

 
Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language 
version is the reference for the legally binding contract wordings 

3 
 

But the failure to file claim within the specified time line shall not diminish the rights of the Insured to claim if it can be proven that there is 
practical reason for the failure to do so and the claim indemnification has been made as early as possible. 
 
In claiming for medical expenses, the original receipts of medical treatments with itemized expenses must to be submitted and the 
Company shall return the original receipts, noting the amount already paid by the Company, so that the Insured can claim the balance 
from other Insurers. But if the Insured already receives reimbursement from government or other welfares, the Insured may submit a 
copy of the receipt together with a certified statement showing the amount paid by the government or other entities in order to claim the 
balance from the Company. 
 
6. Examination Rights 
The Company shall have the right to examine medical and diagnosis history of the Insured as considered necessary for this insurance 
and the right to conduct an autopsy where necessary and within the limits of law at the Company’s own expense. 
 
7. Claim Indemnification 
The Company shall pay claim within fifteen (15) days after the receipt of complete and proper proof of loss or damage. For 
compensation for loss of life, the Company shall pay to the Beneficiary, while other types of compensation shall be paid to the Insured. 
 
In the event there is reasonable doubt that the claim for compensation from the Company may not be in accordance with the insuring 
agreements, the time line stated above may be extended as necessary but not to exceed ninety (90) days from the date the complete 
documents are received by the Company.  
 
If the Company cannot pay claim within the time line as specified above, the Company is liable to pay an interest of fifteen (15) percent 
per annum of the amount due, calculated from the due date of the payment. 
 
8. Beneficiary under  this Insurance Policy 
The Insured can specify his/her Beneficiary. In the event of loss of life of the Insured, the Company shall pay all benefits due under the 
terms of the Policy to the Beneficiary specified. In case there is no Beneficiary specified, the Company shall pay the benefits to the 
Insured’s estate. 
 
In case the Insured named only one Beneficiary and such Beneficiary dies before the Insured, the Insured must notify the change of the 
Beneficiary to the Company in writing.  If the Insured does not or cannot notify the Company of such, at the loss of life of the Insured, the 
Company shall pay benefits to the Insured’s estate. 
 
In case the Insured named more than one person as Beneficiaries and any of the Beneficiaries dies before the Insured, the Insured must 
notify the change of the Beneficiary to the Company in writing. If the Insured does not or cannot notify the Company of such, at the loss 
of life of the Insured, the Company shall pay benefits entitled to the deceased Beneficiary to the remaining Beneficiaries in even 
distribution. 
 
9. Payment of Premium and Adjustment of Premium 
The Policy Holder or the Insured must pay premium immediately when due or before the inception date of insurance coverage. 
 
9.1 For Single Trip Cover, the period of insurance contract commences and expires within the period of insurance as stated in the 

Schedule of Policy or the Insurance Certificate.  The Company shall calculate premium based on the actual number of Insured(s) as 
declared by the Policy Holder or the Insured to the Company at the commencement of the insurance contract. 
 

9.2 For Annual Trip Cover, the period of insurance contract is annually as stated in the Schedule of Policy or the Insurance Certificate.  
The Company shall calculate premium based on the actual number of Insured(s) as declared by the Policy Holder or the Insured to 
the Company at the commencement of the insurance contract. 
 

9.3 For Open Policy under which trips are managed and arranged by the Policy Holder with the period of insurance contract as stated 
in the Schedule of Policy, the Company shall calculate the initial approximate premium based on the sum insured and the number 
of Insured(s) within a one-year period and, at the expiry of the insurance period, the Company shall adjust premium which shall be 
calculated based on the actual sum insured and the actual number of Insured(s).  
 
In case the actual premium is greater than the initial premium calculated at the commencement of the insurance contract, the 
Company shall invoice for the difference between the initial premium and the actual premium.  In case the actual premium is less 
than the initial premium calculated at the commencement of the insurance contract, the Company shall refund the difference to the 
Policy Holder. 
 

10.  Cancellation of Insurance Policy 
10.1 Cancellation of Insurance Policy by either party shall be cancellation of the whole Insurance Policy.  Cancellation of individual 

Insuring Agreements or any parts thereof during the Insurance Period cannot be made. 
10.2  For Single Trip Cover, cancellation of Insurance Policy after the Company has issued the Policy shall be without any premium 

refund, except in case the Insured is not granted Visa subject to evidence issued by relevant Embassy is provided and the 
Insured notifies the Company prior to the inception date of the Policy. 

10.3 For Annual Policy Cover or Open Policy Cover, the Policy Holder may cancel the Policy subject to the following conditions:- 
10.3.1  The Company may terminate this Policy by giving written notice not less than fifteen (15) days by registered mail to 

the Policy Holder at the latest address informed to the Company with any notices being sent to the latest address 
informed shall deemed as appropriately delivered.  The case of premium being already paid will not affect the 
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Company to have to be responsible for paying any claims and the Company shall refund premium to the Policy 
Holder after deducting a rateable proportion of the premium for the time the Policy has been in force. 

10.3.2 The Policy Holder may terminate this Policy by giving written notice to the Company providing the termination to be 
effective on the date the Company receives the notice or the termination date as specified in the notice whichever is 
later and the Company shall refund premium after deducting premium for the time this Policy has been in force effect 
per the short-term premium rate as shown in the table as follows: 

                                                                 
 Short-Term Premium Rate Table 

Duration of Insurance (not over / months) Percentage of Annual Premium 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

10.4  If it is evident to the Company that the Policy Holder or the Insured acts in dishonesty for self or others to obtain benefit from 
this insurance, the Company shall have the right to terminate this Policy by giving a written notice and the coverage of this 
Policy is to cease immediately.  In such case, the Company shall refund premium of that policy year after deducting the 
amount of claims paid by the Company during that policy year (if any).  And the Company shall not be liable for any claims 
resulting from such acts of dishonesty. 

  

11. ARBITRATION 
In the event there is any difference, dispute or cliam under this Policy between the Claimant and the Company and if the claimant 
requests and wishes that such difference or dispute be settled by arbitration, the Company will agree to allow for a ruling by arbitration in 
accordance with the regulations of the Office of Insurance Commission. 
 
12. PRECONDITION  
The Company shall not be liable for claims under this Policy unless the Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative 
as the case may be duly observes and fulfills the terms and conditions of the Insurance Policy. 
 

SECTION III: GENERAL EXCLUSIONS  
This insurance does not cover: 
1. Any loss or damage arising or caused by the following: 

1.1. Death, disability, loss, damage, destruction, any legal liabilities, cost or expense including consequential loss of whatsoever 
nature, directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause 
or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss; 

1.1.1. war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, 
rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or 
usurped power;  or 

1.1.2. any act of terrorism including but not limited to 
1.1.2.1. the use or threat of force, violence and/or 
1.1.2.2. harm or damage to life or to property (or the threat of such harm or damage) including, but not limited to, nuclear 

radiation and/or contamination by chemical and/or biological agents,by any person(s) or group(s) of persons, 
committed for political, religious, ideological or similar purposes, expressed or otherwise, and/or to put the public 
or any section of the public in fear; or 

1.1.3. any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to 1.1.1 or 1.1.2 above. 
1.2. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or 

arising from 
1.2.1. ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the 

combustion of nuclear fuel  
1.2.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or 

other nuclear assembly or nuclear component thereof 
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1.2.3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or 
matter 

1.2.4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion 
in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being 
prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes 

1.2.5. any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon. 
1.3. Loss of or damage occasioned directly or indirectly by or through or in consequence of any of the following occurrences, 

namely : 
1.3.1. permanent or temporary dispossession of any property resulting from confiscation,  nationalization, commandeering or 

requisition by any lawfully constituted authority; 
1.3.2. permanent or temporary dispossession of any property resulting from the unlawful occupation of such machinery by any 

person; 
 

Provided that the Company is not relieved of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured 
occurring before dispossession or during temporary dispossession which is otherwise covered by this Policy; 
1.3.3. the destruction of property by order of any public authority. 

1.4. Riots and Strike. 
1.5. Whilst the Insured is working in a high-risk environment or a laborer task, maneuvering machineries, oil or gas rigs, 

underground mines, fishery.  
 

 
SECTION IV : INSURING AGREEMENTS  
 
Whilst the Policy is being in force under the terms, insuring agreements, exclusions, general provisions and conditions and endorsements 
of this Insurance Policy and in consideration of the Policy Holder or the Insured having paid to the Company the premium due, the 
Company agrees to cover specifically for the Insuring Agreements attached to this Policy and per the sum insured specified in the 
Schedule of Policy and Schedule of Endorsements (if any) only: 
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INSURING AGREEMENT 
Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability 

(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 
 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 

Dismemberment means The cutting off of wrist joint or ankle joint and shall also mean the loss of total usage of such 

members and there is clear medical indication that such members can no longer resume 

normal usage. 

Loss of Sight means Complete blindness which is permanently incurable. 

Total Permanent 
Disability 

means 1) While the Insured is performing any duty in his/her regular occupation and other 

occupations at the time of accident and suffers total permanent disability resulting in 

being unable to perform any duty in his/her regular occupation or other occupations 

totally and permanently; 

2)  While the Insured is unable to perform three (3) or more of the normal daily activities 

unassisted. The Normal Daily Activities shall include (1) Washing Oneself (2) Getting 

Dressed (3) Taking Food (4) Sanitation (5) Mobilizing Oneself (6) Moving Oneself, of     

which details are as follows: 

1) Washing Oneself means the ability to wash oneself in a bathroom or to take a bath 

or other activities referring to keeping oneself cleaned; 

2) Getting Dressed means the ability to put on or to take off clothes and to 

change/replace expendable medical supplies/equipment; 

3) Taking Food means the ability to eat any food already cooked/prepared; 

4) Sanitation means the ability to control the bodily functions in regard to intestine and 

bladder while using or not using a tube, support equipment or any prosthetic 

devices to keep sanitized. 

5) Moving Oneself means the ability to move within the premise from one room to 

another situated on the same level ground; 

6) Mobilizing Oneself means the ability to mobilize oneself from a bed to a chair or 

other objects with similar description. 

 
 
Coverage: 
In the event the Insured suffers bodily injury from accident while travelling and such injury causes the Insured to suffer from loss of life, 
dismemberment, loss of sight or total permanent disability within 180 days from the date of the accident or the injury which causes the 
Insured to receive continuous medical treatment as an in-patient in a hospital or medical facilities and loss of life occurs later because of 
such injury, the Company shall pay compensation as follows: 
 

1 100% of the sum insured for loss of life 

2 100% of the sum insured for total permanent disability and such disability must continue for not less than twelve (12) months 

after the accident  or if there is a clear medical indication that the Insured suffers  total permanent 

disability. 

3 100% of the sum insured for loss of both hands from the wrist joint or both feet from the ankle joint, or loss of sight for both 

eyes. 

4 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and one foot from the ankle joint. 

5 100% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint and loss of sight in one eye. 

6 100% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint and loss of sight for in eye. 

7 60% of the sum insured for loss of one hand from the wrist joint. 

8 60% of the sum insured for loss of one foot from the ankle joint. 

9 60% of the sum insured for loss of sight in one eye. 
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The Company shall compensate only one item of loss which has the highest amount.  During the policy period, the Company shall pay 
compensation for claims occurred under this insuring agreement in total not exceeding the maximum sum insured specified in the 
Schedule of Policy.  If the Company has not paid up to such maximum amount of the sum insured, the Company shall continue to 
provide cover in the remaining sum insured amount until the expiry of the policy period. 
 
Claim indemnification for Loss of Life Benefit 

The Policy Holder, the Beneficiary or representative of the Insured, at their own expense, must submit the following documents to the 
Company within thirty (30) days from the date of loss of life of the Insured for claim indemnification:. 

1. A Completed Claim Form of the Company. 

2. A Death Certificate. 

3. A copy of the autopsy report, certified by the Case Officer or issuing authority. 

4. A copy of the police report, certified by the Case Officer. 

5. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Insured stating the Insured is  “deceased”. 

6. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Beneficiary. 

7. A copy of the Passport of the Insured. 

8. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 
that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
 
Claim Indemnification for  Dismemberment or Loss of Sigh or Total Permanent Disability 

The Policy Holder, the Insured or representative of the Insured at their own expense must submit the following documents to the 
Company within thirty (30) days of the diagnosis by a physician that the insured suffers from total permanent disability or 
dismemberment or loss of sight for claim indemnification: 

1) A Completed Claim Form of the Company. 

2) A report of the Attending Physician certifying the Insured has suffered from total permanent disability or dismemberment or 
loss of sight. 

3) A copy of the Passport of the Insured.  

4) Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 
that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 
Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 

1. Loss or damage arising from bodily injury or sickness due to or in consequence of causes as follows:- 
1.1. Any acts of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of 

being incapable of controlling one’s senses. 
             The definition of “under the influence of alcohol” in the case of a blood test is a level of alcohol of 150-mg.% or higher; 

1.2. Suicide or attempt at suicide or self-inflicted injury or attempt thereof either by self or by consenting others to do so and 
whether in the state of insanity or not, including accident occasioned by the Insured consuming or drinking or injecting drugs 
or toxic substances into body and the use of drugs in excess of doctor’s prescription;   

1.3. Miscarriage; 
 

2. Loss or damage arising from bodily injury occurring during the time as follows:- 
2.1. While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor 

or car racing or boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping (except parachute 
jumping to save life), boarding or alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping, all diving activities which 
require the use of oxygen tanks and underwater respirator.  

2.2. While the Insured is driving or riding as a passenger on a motorcycle.  
2.3. While the Insured is boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for carrying passengers 

and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft.  
2.4. While the Insured is engaging in brawl or having part in inciting a brawl.  
2.5. While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest by or escaping arrest of authorities because of 

the commission of a felony except for light punishment or compoundable offense..   
2.6. While the Insured is performing duties as a member of armed forces or police or as a volunteer and engaged in war or crime 

suppression. 
2.7. While the Insured has mental and nervous disorders including insanity.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language 
version is the reference for the legally binding contract wordings 

8 
 

EGWA0302 
INSURING AGREEMENT 

Medical Expense 

(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
  

Physician means A person who graduated with a degree in medicine and is registered with the Medical 

Council and is licensed to practice medicine and perform procedures in the locality. 

Nurse means A person legally licensed to perform nursing duties.  

Medically Necessary and 

Reasonable Expenses 

means medical expense and/or any reasonable expenses which a hospital may charge a general 

patient for treatment received by the Insured, but not including the cost of dental related 

treatment or treatment related to sound pronunciation unless caused by accident, and not 

including any expenses for Emergency Medical Evacuation and Repatriation and 

Repatriation of Mortal Remains (if any). 

 
Coverage: 
In the event the Insured sustains sudden and unexpected injury or sickness while travelling and such injuries or sickness require the 
Insured to receive medical treatment by Physician in accordance with general medical standard or to require treatment by a Nurse either 
as an in-patient or out-patient. 
 
The Company shall indemnify the Insured for the necessary and reasonable medical expenses actually paid by the Insured but not 
exceeding the maximum sum insured as specified in the Schedule of Policy. 
 
In the event the Insured requires on-going medical treatment in Thailand after returning from the trip as a consequence of the injuries or 
sickness occurred overseas, such medical treatment must occur within one-hundred-and-sixty-eight (168) hours after returning to 
Thailand and the maximum amount to be indemnified by the Company for medical expenses incurred in Thailand shall not exceed the 
percentage, as specified the Schedule of Policy, of the sum insured or for a period not exceeding twenty-one (21) consecutive days, 
whichever is lesser. 
 
Claim Indemnification 

The Policy Holder, the Insured, the beneficiary or their representative at their own expense must submit the following documents to the 
Company within thirty (30) days after being discharged from a hospital or medical facilities: 

1.  A Completed Claim Form of the Company. 

2.  A Physician’s Report stating the symptoms, diagnosis and the treatment given. 

3.  Original Receipt of the Medical bills showing itemized medical expenses.  

4.  A copy of the Passport of the Insured.  

5.   Other documents as necessarily required by the Company. 
The Receipts presented must be the original receipt and the Company shall return the original receipt noting the amount paid so that the 
Insured can claim the balance from other Insurers But if the Insured has already received reimbursement from government or other 
welfares or other insurances, the Insured may submit a copy of the receipt together with a certified statement showing the amount 
already paid by the government or other entities in order to claim the balance from the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 
that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
 
Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Loss or damage arising from bodily injury or sickness due to or in consequence of causes as follows:- 

1.1. Any acts of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of 
being incapable of controlling one’s senses. 
           The definition of “under the influence of alcohol” in the case of a blood test is a level of alcohol of 150-mg.% or higher; 

1.2. Suicide or attempt at suicide or self-inflicted injury or attempt thereof either by self or by consenting others to do so and 
whether in the state of insanity or not, including accident occasioned by the Insured consuming or drinking or injecting drugs 
or toxic substances into body and the use of drugs in excess of doctor’s prescription;   

1.3. Pregnancy, miscarriage, abortion, childbirth, any complications from pregnancy; 
1.4. Any pre-existing conditions; 
1.5. Chronic diseases, sickness or injury, which are not medically cured prior to the departure date specified in the Policy, medical 

treatment for congenital abnormalities, development problems, or genetic disorders; 
1.6. AIDS , venereal diseases, sexually transmitted diseases;  
1.7. Cosmetic treatment or surgery or treatments for skin care, pimple, blemish, freckle, dandruff, hair losses, weight control, or 

any voluntary surgery except for dressing wounds as a consequence of an insured accident. 
1.8. Treatments which are not conventional medicine, including alternative or traditional medicine.     
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1.9. Treatment or surgery for dentistry, gums, denture, dental crown, root canal treatment, dental filling, orthodontics, prophylaxis, 
tooth extraction, dental implant, or any prosthodontics procedures. 

1.10. Treatment for eyesight problems, Lasik surgery, expenses for visual aid equipment or treatment for visual disorders.  
 

2. Loss or damage arising from bodily injury occurring during the time as follows:- 
2.1. While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor 

or car racing or boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping (except parachute 
jumping to save life), boarding or alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping, all diving activities which 
require the use of oxygen tanks and underwater respirator.  

2.2. While the Insured is driving or riding as a passenger on a motorcycle.  
2.3. While the Insured is boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for carrying passengers 

and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft.  
2.4. While the Insured is engaging in brawl or having part in inciting a brawl.  
2.5. While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest by or escaping arrest of authorities because of 

the commission of a felony except for light punishment or compoundable offense..   
2.6. While the Insured is performing duties as a member of armed forces or police or as a volunteer and engaged in war or crime 

suppression. 
2.7. While the Insured has mental and nervous disorders including insanity.  
2.8. While the Insured travels for the purpose of obtaining any kind of medical treatments. 
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                     EGWA0402 
INSURING AGREEMENT 

Emergency Medical Evacuation or Repatriation 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Coverage 
In the event the Insured sustains injury or sickness while travelling and it is necessary to evacuate the Insured for appropriate medical 
treatments per advice of an authorized representative of the Company (MSIG Assist) or to repatriate the Insured back to Thailand, the 
authorized representative of the Company (MSIG Assist) shall arrange for the evacuation utilizing means most reasonably suited for the 
medical circumstances. 
 
The means of emergency medical evacuation or repatriation shall be decided by the authorized representative of the Company (MSIG 
Assist) which may include the cost of evacuation by air, sea, or land or other modes of transportation as appropriate. 
 
All decisions as to the means or modes of evacuation or repatriation and the destination shall be made by the authorized representative 
of the Company (MSIG Assist) and shall be on the basis of medical necessity.  Covered expenditure shall be expenses for services 
provided and/or arranged by the authorized representative of the Company (MSIG Assist) for the transportation of the Insured, medical 
services, medical supplies necessarily incurred as a result of an emergency medical evacuation or repatriation of the Insured as per 
medical standard. 
 
The Company shall be responsible for the expenses for medical evacuation or repatriation as billed by the authorized representative of 
the Company (MSIG Assist) but not exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy. 
 
In the event the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary has made advance payment for the cost of evacuation or repatriation, the 
Company shall indemnify the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or the Insured’s Estate the actual expenses incurred for the 
evacuation but not exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy.  
 
Claim Notification 
The Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be shall notify the authorized representative of the Company 
(MSIG Assist) for the arrangement of the evacuation or repatriation per contact details provided as attachment to this Policy. 
 
Claim Indemnification 
In the event the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary has made advance payment for the cost of the emergency medical 
evacuation or repatriation to Thailand, the Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative at own expense must 
submit the following evidence to the Company within thirty (30) days from the date the Insured being evacuated or repatriated: 

1.  A completed Claim Form of the Company. 

2.  A copy of the Passport of the Insured.  

3.  A Physician’s Report stating the symptoms, diagnosis and the treatment given. 

4.  Receipts. 

5.  Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 
that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
 
Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Any expenses which are already included in the cost of a scheduled trip or tour cost. 
2. Any expenses for the transportation of the Insured which have not been approved and arranged by the authorized representative of 

the Company (MSIG Assist). 
3. Any expenses due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.  
4. Any expenses due to the Insured having mental and nervous disorders, including insanity. 
5. Any pre-existing conditions.  
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EGWA0502 
INSURING AGREEMENT 

Repatriation of Mortal Remains 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Coverage 
In the event the Insured sustains injury or sickness which causes the loss of life of the Insured while travelling, the authorized 

representative of the Company (MSIG Assist) shall make necessary arrangements for the return of the Insured’s mortal remains to 

Thailand. 

 

The Company shall be responsible for the cost of the repatriation of the mortal remains of the Insured billed by the authorized 

representative of the Company (MSIG Assist) but no exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy. 

 

In the event the Policy Holder or the Beneficiary has made advance payment for the cost of repatriation of the Insured’s mortal remains 

or cremains, the Company shall indemnify the Policy Holder or the Beneficiary or the Insured’s Estate the actual expenses incurred for 

the services including services provided by a mortician (or undertaker), the cost of a casket, embalming, cremation and other similar 

expenses but not exceeding the sum insured as specified in the Schedule of Policy. 

 

Claim Indemnification 
In the event the Policy Holder or the Beneficiary has made advance payment for the cost of the repatriation of the Insured’s mortal 

remains or cremains, the Policy Holder, the Beneficiary or his/her representative as the case may be must submit the following evidence 

to the Company within thirty (30) days from the date of death of the Insured: 

1. A Completed Claim Form of the Company. 

2. A Death Certificate. 

3. A copy of the autopsy report. 

4. A copy of the police report. 

5. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Insured stating the Insured is “deceased”. 

6. A copy of the Passport of the Insured. 

7. A copy of the Identity Card and the House Registration of the Beneficiary. 

8. Other documents as necessarily required by the Company. 

 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Any expenses for services which must be legally responsible by other parties for the Insured or any expenses which are already 

included in the cost of a scheduled trip for which the travel agency or the carrier must be responsible.  

2. Any expenses for the transportation of the Insured which have not been approved and arranged by the authorized representative of 

the Company (MSIG Assist). 

3. Any expenses due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.  

4. Any expenses due to the Insured having mental and nervous disorders, including insanity. 

5. Any pre-existing conditions.  
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INSURING AGREEMENT 
Trip Cancellation or Postponement 

(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Additional Definitions Specific to this Insuring Agreement: 

Serious Injury or Sickness 

 

 

means In case of the Insured, shall mean serious injury or sickness being treated by a licensed 

physician and being advised by such physician as not fit to travel as scheduled;  

In the case of Family Member, shall mean serious injury or sickness being treated by a 

licensed physician who provides a diagnosis that such injury or sickness is life-threatening and 

requires the patient to admit as an in-patient at a hospital. 

In-Patient means Person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical facilities for a 

period of not less than six (6) consecutive hours providing such person being registered as an 

in-patient by diagnosis and advice of a physician based on indication of medical standard and 

for a duration that is suitable for the treatment of injury or sickness.  This includes the event 

where the person is admitted as an in-patient and suffers loss of life before the six (6) hours 

complete. 

Family Members means Spouse of the Insured, Parents of the Insured, Parents of the spouse of the Insured, children 

or siblings of the Insured.  

Natural Perils means Perils arising from natural causes and giving rise to loss of or damage to residence, i.e. forest 

fire, flood, windstorm, earthquake, tsunami, hail and rock or land slide. 

Coverage 
In the event the trip of the Insured is cancelled or postponed due to: 

1. Death or Serious Injury or Sickness of the Insured;  

2. Death or Serious Injury or Sickness of the Insured’s Family Members; 

3. Damage to the residence of the Insured caused by fire, lightning, explosion caused by cooking gas, including natural perils; 

and causes the Insured not to be able to travel as scheduled, the Company shall indemnify the Insured for loss or damage due to trip 

cancellation or trip postponement occurring within…60 days...before the trip commencement date, or if trip postponement occurs while 

the insured is travelling overseas before the scheduled date of arrival back to Thailand, such as advance payment for the trip, cost of 

airfares, accommodations and meals paid by the Insured in advance, being the loss or damage not recoverable from any other sources 

and being a consequence of such Trip Cancellation or Postponement maximum not exceeding the sum insured as stated in the Policy 

Schedule 

 

This coverage shall be in force only when the Insured purchases insurance before the Insured becomes aware of any circumstances 

which could lead to the cancellation or postponement of his/her journey provided the Insured shall be responsible for the Deductible (if 

any).  

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative as the case maybe, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date the Insured cancels or postpones the trip for claim indemnification: 

1. A Completed Claim Form of the Company. 

2. Receipts of the Travel Agency or Carrier, receipts for accommodations and meals, stating the amount paid. 

3. A Physician’s Report (in the case of Serious injury or Sickness of the Insured or of Family Members) 

4. A Death Certificate (in the case of Death of the Insured or of Family Members) 

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Loss or damage caused by government regulations or control, bankruptcy, liquidation or default of travel agencies or carrier which 

causes trip cancellation or the carrier cancels its services.  

2. Loss or damage recoverable from other sources such as hotel, carrier, travel agency or other operators involved in the  

arrangement of travel, meals and accommodations. 

3. Loss or damage due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.   

4. Trip cancellation or postponement due to financial situation or alteration of trip plan of the Insured or Family Members. 

5. Trip cancellation or postponement which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 

6. Trip cancellation or postponement due to treatment of chronic symptoms, any pre-existing medical conditions or sickness occurred 

before the date of the purchase of this insurance including symptoms or complications subsequently occurred. 

7. Trip cancellation or postponement due to treatment for any mental diseases or conditions. 

8. Loss of or damage to the business, business obligations, or duty obligations of Insured or his/her Family Members. 

9. Loss of or damage to any travel privileges of the Insured. 

10. Trip cancellation or postponement due to unlawful acts committed by the Insured or criminal charges against the Insured.  

11. Trip cancellation or postponement which the Insured fails to notify the travel agency or tour operator or carrier or hotel immediately 

after becoming aware of the necessity to cancel or postpone the scheduled trip unless it can be proven that there is practical reason 

for the failure to do so and the notification has been made as early as possible. 
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INSURING AGREEMENT 

Trip Curtailment 
(Applicable for MSIG  Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Additional Definitions Specific to this Insuring Agreement: 
Serious Injury or Sickness means In case of the Insured, shall mean serious injury or sickness being treated by a licensed 

physician and being advised by such physician as not fit to travel as scheduled;  
In the case of Family Member, shall mean serious injury or sickness being treated by a 
licensed physician who provides a diagnosis that such injury or sickness is life-threatening 
and requires the patient to admit as an in-patient at a hospital. 

In-Patient means A person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical facilities for 
a period of not less than six (6) consecutive hours providing such person being registered as 
an in-patient by diagnosis and advice of a physician based on indication of medical standard 
and for a duration that is suitable for the treatment of injury or sickness.  This includes the 
event where the person is admitted as an in-patient and suffers loss of life before the six (6) 
hours complete. 

Family Members means Spouse of the Insured, Parents of the Insured, Parents of the spouse of the Insured, children 
or siblings of the Insured.  

Coverage 
In the event the Insured has to return to Thailand prior to schedule due to the following: 
1. Serious Injury or Sickness of the Insured from which the Insured is advised by a physician to return to Thailand or the loss of life or 

Serious Injury or Sickness of the Insured’s Family Members in Thailand; 
2. A Carrier suspends an advance booked journey  due to a typhoon, cyclone, hurricane, earthquake or tsunami; 
The Company shall indemnify the Insured for any expenses paid in advance for the following: 

 Advance booked accommodations and meals which have yet not been used; 
 Travel fare and/or penalty including additional travel fare incurred for the return trip to Thailand ahead of the original schedule 

provided that the ticket is an equivalent class of ticket to that originally purchased.  
Provided that all expenses incurred to the Insured as mentioned above are not recoverable from any service providers or other 
insurance or any other sources. 
Provided also that this coverage shall be in force only when the Insured purchases insurance before the Insured becomes aware of any 
circumstances which could lead to such trip Curtailment and the Company shall pay claim compensation in total not exceeding the sum 
insured as stated in the Policy Schedule.    
But the Insured is not entitled to claim for benefits under Insuring Agreement of Trip Curtailment together with Insuring Agreement of Trip 
Cancellation or Postponement (if any) for the same event. 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 
evidence to the Company within thirty (30) days from the date of arrival back in Thailand for claim indemnification: 

1. A Completed Claim Form of the Company. 
2. A copy of the latest air ticket purchased and receipts. 
3. A Physician’s Report (in the case of trip curtailment due to Serious Injury or Sickness of the Insured or of Family Members). 
4. A Death Certificate (in the case of Death of the Insured or of Family Members) 
5. A copy of the Passport of the Insured. 
6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 
that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Trip Curtailment due to the Insured suffering from mental conditions, nervous disorders, insanity. 
2. Trip Curtailment due to the Insured having AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.   
3. Trip Curtailment due to financial situation or alteration of trip plan of the Insured or Family Members. 
4. Trip Curtailment which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 
5. Treatment of chronic symptoms, any pre-existing medical conditions or sickness occurred before the date of the purchase of this 

insurance including symptoms or complications subsequently occurred. 
6. Expenses recoverable or refundable from other sources such as hotel, carrier, travel agency, or providers of other travel services 

and/or accommodations. 
7. Loss of or damage to any travel privileges of the Insured. 
8. Trip Curtailment due to unlawful acts committed by the Insured or criminal charges against the Insured. 
9. Trip Curtailment which the Insured fails to notify the travel agency or tour operator or carrier or hotel immediately after becoming 

aware of the necessity to curtail the scheduled trip unless it can be proven that there is practical reason for the failure to do so and 
the notification has been made as early as possible. 
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INSURING AGREEMENT 

Flight Delay 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Coverage 
In the event that the departure of the aircraft in which the Insured has arranged to travel is delayed from schedule as stated in the air 

ticket due to:  

1. Bad weather conditions;  

2. Mechanical problems of the aircraft;  

3. Strike or protest by employees of commercial airline or airport preventing the departure; 

The Company shall indemnify as follows: 

1. In the event the airline does not cancel the flight or has arranged another flight in substitute for the delayed flight, the Company 

shall pay the benefit amount as specified in the Policy Schedule for every…six (6)….consecutive hours of flight delay but in 

total not exceeding the sum insured as stated in the Policy Schedule; 

2. In the event the airline cancels the flight and is not able to arrange another flight in substitute for the delayed flight when the 

aircraft’s departure schedule is delayed from the original schedule for a time period exceeding six (6).hours, the Company shall 

pay the benefit amount of  the sum insured stated in the Policy Schedule  Baht  

Subject to the Insured is not entitled to claim for both item 1 and item 2 above for the same event. 
 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Insured’s flight delay for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. All Air Tickets and Boarding Pass 

4. A letter certifying the delay issued by the authority that is responsible for the fight delay. 

5. A letter certifying the delay issued by the concerned commercial airline.    

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Expense for any loss or damage or consequential loss directly or indirectly, regardless of cause, arising from: 

1.1. Functions or malfunctions of the Internet or similar network or Intranet or private network or other similar network; 

1.2. Damage, destruction, errors, deletion or loss or other damages to software data or program commands or any kind of 

commands. 

1.3. Loss of use or of total operation or any part of data, software program login, computer or computer system or other equipment 

operated by microchip or embedded logic and the inability or breakdown of the business operation of the Insured that follows.  

2. Loss or damage arises directly or indirectly from or consists of the failure or inability of any of the following: 

2.1. electronic circuit, microchip, integrated circuit, microprocessor, embedded system, hardware, software, firmware, program, 

computer, data processing equipment, telecommunication equipment or systems, or any   similar device 

2.2. media or systems used in connection with any of the foregoing, whether the property of the Insured or not, at any time to 

achieve any or all of the purposes and consequential effects intended by the use of any number, symbol or word to denote a 

date including without limitation, the failure or inability to recognize capture save retain or restore and/or correctly to 

manipulate, interpret, transmit, return, calculate or process any date, data, information, command, logic or instruction as a 

result of  

a) recognising using or adopting any date, day of the week or period of time, otherwise than as, or other than, the true or 

correct date, day of the week or period of the time; 

b) the operation of any command or logic which has been programmed or incorporated into anything referred to in (2.1) and 

(2.2) above. 

3. Loss of or damage to any travel privileges of the Insured. 

4. Flight delay which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 
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INSURING AGREEMENT 

Loss of or Damage to Baggage and/or Personal Effects and/or Golf Equipment 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 

Golf Equipment means Golf clubs and golf bag provided such equipments are contained in a golf-bag container and/or a 
golf bag specially designed for travelling. 

Personal Effects means Properties carried on the Insured on the trip which are not stated in the Exclusions.  

Household Effects means Household items which are not normally carried by a person on a trip, such as clothing items not 
necessary for the trip, kitchen utensils, household appliances.  

Souvenir means Items of Symbol or memorabilia for a special event or place or anything merchandized or given 
as a souvenir.   

Jewelry means Items worn as decorative items on a person such as rings, bracelets, necklaces, armillary, 
earring, pendant, etc.   

Baggage means Carry on luggage including rucksacks, backpacks and handbags containing clothes or personal 
items required for use while travelling. 

Theft means Dishonest appropriation of property belonging to other or property which other is the joint owner. 

Robbery means Theft by act of violent or immediate threat to do any act of violence  in order to :- 

1. facilitate the theft or the taking away of the property;   

2. force the handing over of the property 

3. forcibly take the property 

Gang-Robbery means Robbery as defined above committed by three people or more. 

Snatching Away of 
Property 

means Theft by snatching away of property in the presence of its owner   

Conditions 

In the event the Insured’s baggage and/or personal effects which are contained in the baggage and/or golf equipments which are 
contained in golf-bag container and/or in golf bag specially designed for travelling are lost or damaged due to one of the following 
occurrences while travelling: 
 

1. Errors committed by hotel or carrier staff while the Insured has deposited the baggage or other personal effects contained in the 

baggage and/or golf equipment which the hotel staff or carrier staff have accepted to safe keep such items under their care;  

2. Theft with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured is registered as guest;  

3. Robbery or Gang-Robbery of baggage and/or personal effects and/or golf equipment; 

4. Smashing of car glass windows to steal baggage and/or personal effects and/or golf equipment kept inside the damaged car; 

5. Snatching away of property, or the cutting open of baggage to steal property.   
 

The Company shall pay for the repair of the damage to the baggage and/or personal effects and/or golf equipment, or replace the 
baggage and/or personal effects and/or golf equipment with comparable items.  In case replacement cannot be made, the Company 
shall pay as cash in accordance with the actual value of such items at the time of damage (calculated based on the value at the 
purchase date and after deductions for any depreciation) but not exceeding the sum insured as specified in the Policy Schedule. 
 
Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement 

  

1. The Insured must report to the hotel or carrier or police of such loss or damage as soon as possible. 

2. In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the 

Insured’s rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, 

the Insured shall cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily 

required for the purpose of preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the 

Company. 

3. If at the time of any damage, there would be any other subsisting insurance or insurance whether effected by the Insured or by 

any other person or persons acting on behalf of the Insured, covering the same loss or damage, the Company shall contribute 

to pay claim not more than its rateable proportion to the total insured sum but not exceeding the sum insured by the Company 

and it is agreed that the Company shall not raise the issue of the sequence of insurance as reason for contribution. 
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Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case maybe, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the loss of or damage to Insured’s baggage and/or personal effects 

contained in the baggage and/or golf equipment for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the loss or damage or “Property Irregularity Report” issued by the carrier or the hotel management specifying 

details of loss or damage in the case the loss or damage occurred while under care of the carrier or hotel.  

3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 

4. A copy of the Insured’s Passport. 

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. This insurance does not cover the Deductible (if any). 

2. Loss of or damage to property as follows: 

Wallet or purse or baggage which is not carry on luggage as defined in the Definitions, animals, motor-propelled vehicles (including 

accessories of such vehicles), any other vehicles or vessels, snow skis, household effects, antiques, television, CD player, 

computer notebook, diamonds, gold, silver, including gold and silver products, precious stones, precious metals, fur, or items 

decorated with such materials, jewelry, watches and wristband of any kind,  contact lenses, wheel-chair, denture, artificial limbs, 

hearing aid, securities, documents, promissory notes, bank notes, coins, or souvenirs. 

3. Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin such as mice, inherent vice or damage sustained 

due to any process by the Insured to repair, clean or modify any property. 

4. Loss of or damage to hired or leased equipment. 

5. Seize or dispossession of property under law, confiscation of property by order of government, transportation of illegal trades, or 

any other unlawful acts. 

6. Loss or damage recovered from the hotel or carrier. 

7. Loss or damage recoverable from the hotel or carrier. 

8. Loss to baggage sent in advance by the Insured or souvenirs and articles mailed or shipped separately. 

9. Properties left behind by the Insured in any vehicles or public places or losses as a result of the Insured’s negligence in taking due 

care and precautions for the safeguard and security of such properties. 

10. Loss of trading goods or product samples. 

11. Loss of data recorded on tapes, programs, discs, data storage cards, or other similar devices. 

12. Loss of or damage to the Insured’s baggage left unattended in public places. 
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INSURING AGREEMENT 

Baggage Delay 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Coverage 

In the event the Insured’s baggage arrives at the destination more than…six (6)…..hours  after schedule due to errors of the carrier, the 
Company shall indemnify the Insured in the amount specified in the Policy Schedule for every…six (6)….consecutive hours of the 
Baggage Delay but in total not exceeding the Sum Insured as specified in the Policy Schedule. 
 
Duty of the Insured to Preserve the Company’s Right 
In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the Insured’s 
rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, the Insured shall 
cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily required for the purpose of 
preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the Company. 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Baggage Delay for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A letter certifying the baggage delay issued by the carrier. 

4. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Expense for any loss or damage or consequential loss directly or indirectly, regardless of cause, arising from: 

1.1. Functions or malfunctions of the Internet or similar network or Intranet or private network or other similar network; 

1.2. Damage, destruction, errors, deletion or loss or other damages to software data or program commands or any kind of 

commands. 

1.3. Loss of use or of total operation or any part of data, software program login, computer or computer system or other equipment 

operated by microchip or embedded logic and the inability or breakdown of the business operation of the Insured that follows.  

2. Loss or damage arises directly or indirectly from or consists of the failure or inability of any of the following: 

2.1. electronic circuit, microchip, integrated circuit, microprocessor, embedded system, hardware, software, firmware, program, 

computer, data processing equipment, telecommunication equipment or systems, or any   similar device 

2.2. media or systems used in connection with any of the foregoing, whether the property of the Insured or not, at any time to 

achieve any or all of the purposes and consequential effects intended by the use of any number, symbol or word to denote a 

date including without limitation, the failure or inability to recognize capture save retain or restore and/or correctly to 

manipulate, interpret, transmit, return, calculate or process any date, data, information, command, logic or instruction as a 

result of  

a) recognising using or adopting any date, day of the week or period of time, otherwise than as, or other than, the true or 

correct date, day of the week or period of the time; 

b) the operation of any command or logic which has been programmed or incorporated into anything referred to in (2.1) and 

(2.2) above. 

3. Expense recovered from the carrier. 

4. Expense recoverable from the carrier. 
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INSURING AGREEMENT 

Personal Liability 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 

 Third Party        means  any person(s) other than the Insured’s family members or person(s) who normally lives with the Insured, 

employees of the Insured while under the course of employment and any person(s) who travels together 

with the Insured. 

Coverage 

This Insurance Policy covers Personal Liability by which the Company shall pay compensation on behalf of the Insured for the amount 

that the Insured is legally liable to pay for: 

 

1. Loss of Life or Bodily Injury of a Third Party due to or as a result of an accident caused by the Insured; 

2. Loss of or Damage to Property of a Third Party due to or as a result of an accident caused by the Insured. 

 

Provided the Total Liability of the Company shall not exceed the Limit specified in the Schedule of Policy. 

 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
1. The Insured shall not conduct any acts as to agree to compensate or admit liability to a Third Party or any other parties or conduct 

any acts which may lead to a law suit or defense of a law suit without the a written consent of the Company. 

2. The Insured shall take all reasonable precautions to prevent loss or damage that may occur.  

3. In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the 

Insured’s rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, the 

Insured shall cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily required 

for the purpose of preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the Company. 

 
Claim Indemnification 
The Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following evidence to the 

Company within thirty (30) days from the date of the occurrence giving rise to the Personal Liability for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. Photographs (if any) and evidence showing the loss or damage occurred to the Third Party.  

4. A Physician’s Report and copy of the medical treatment receipts in the case of bodily injury of the Third Party. 

5. Receipts for the repair work in the case of property damage of a Third Party or receipts for the replacement items in the case 

of lost property. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 
1. Loss or damage including bodily injury occurred to a person(s) who is a relative or employee or deemed by law to be employee of 

the Insured.  

2. Loss of or damage to property which belongs to the Insured or by law is under custody or control of the Insured. 

3. Loss or damage relating to any liability assumed under contract, without which the Insured would not be liable.  

4. Loss or damage relating to the Insured’s willful, malicious or unlawful acts. 

5. Loss or damage due to the ownership, possession or use of vehicles, aircraft, firearms, animals, land, or building or arising out of 

negligence in control or care.  

6. Liability in connection with trade or profession or errors in business operations. 

7. Loss or damage due to acts of the Insured while in the state of mental and nervous disorder, insanity, including while being 

engaging in a brawl or having part in inciting a brawl. 
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INSURING AGREEMENT 

Hospital Visitation 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 
Additional Definition Specific to This Insuring Agreement: 
 
In-Patient       means  A person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical facilities for a period of not 

less than six (6) consecutive hours providing such person being registered as an in-patient by diagnosis 

and advice of a physician based on indication of medical standard and for a duration that is suitable for the 

treatment of injury or sickness.  This includes the event where the person is admitted as an in-patient and 

suffers loss of life before the six (6) hours complete. 

Family Members means Spouse of the Insured, parents of the Insured, parents of the spouse of the Insured, children or siblings of 

the Insured 

Coverage 
This insurance covers  

1. Hospital visitation to visit the Insured in the event the Insured sustains sudden and unexpected bodily injury or sickness during the 

period of insurance which is covered under the Medical Expense Insuring Agreement of this Policy causing the Insured to be 

admitted as in-patient in a hospital or medical facility and in accordance with medical necessity and medical standard for a period of 

more than five (5) consecutive days without a relative or friend travelling with the Insured, the Company shall arrange and pay for 

return economy air tickets and/or tickets for train or other appropriate transportations for two (2) relatives or friends of the Insured to 

travel to visit the Insured; 

2. Daily allowance for the family Members or friends of the Insured for the cost of other transportations, accommodation and meals 

incurred overseas while the Insured is being hospitalized applicable only for a visit exceeding five (5) days payable at Baht two-

thousand (2,000) per day and/or maximum payable of Baht twenty-thousand (20,000) per occurrence.   

 

Provided it shall be the decision of the Company to consider whether or not such visit is necessary for and presents any impact on the 

medical treatment of the Insured and the coverage under this Insuring Agreement shall not exceed the sum insured as specified in the 

Schedule of Policy. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Insured being discharged from hospital or medical facilities for claim 

indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A copy of Receipts or Summary of Medical Expenses.  

4. Receipt and a copy of the air ticket of the family member who travels to visit the Insured. 

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       EGWA1202 

 



 

 
Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language 
version is the reference for the legally binding contract wordings 

21 
 

 
INSURING AGREEMENT 

Hospital Confinement Benefit due to Accident or Sickness 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 
In-Patient      means  A person who needs to be admitted for medical treatment in hospital or medical facilities for a period of not 

less than six (6) consecutive hours providing such person being registered as an in-patient by diagnosis 

and advice of a physician based on indication of medical standard and for a duration that is suitable for the 

treatment of injury or sickness.  This includes the event where the person is admitted as an in-patient and 

suffers loss of life before the six (6) hours complete. 

Coverage 
This insurance covers in the event it is necessary for the Insured to be confined as in-patient in a hospital or medical facilities overseas 

due to bodily injury caused by accident or sickness occurred while travelling.  The Company shall pay a daily benefit to the Insured in the 

amount specified in the Schedule of Policy from the date of first admission into such hospital or medical facilities up to a maximum of 

thirty (30) consecutive days. 

 

In the event it is necessary for the Insured to continue to be confined as in-patient in a hospital or medical facilities in Thailand, the 

Company shall pay a daily benefit to the Insured as specified in the Schedule of Policy from the date of first admission into such hospital 

or medical facilities up to (not covered) consecutive days providing the admission into such hospital or medical facilities must take place 

within (not covered) hours after arrival back in Thailand. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Insured being discharged from hospital or medical facilities for claim 

indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A Physician’s Report. 

3. Copy of Invoices or Receipts from the hospital overseas.  

4. Copy of Invoices or Receipts from the hospital in Thailand (if any).  

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
1. Loss or damage arising from bodily injury or sickness due to or in consequence of causes as follows:- 

1.1. Actions of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of 

being incapable or controlling senses.  

          The definition of “under the influence of alcohol” is a level of alcohol recorded from a blood test of 150-mg.% or higher; 

1.2. Suicide or attempt at suicide or self- inflicted injury or attempt thereof whether by self acts or by consenting others to do so 

and whether in the state of insanity or not including accidents occasioned by the Insured consuming or drinking or injecting 

drugs or toxic substances into body and use of drugs in excess of doctor’s prescription;   

1.3. Pregnancy, miscarriage, abortion, childbirth, any complications from pregnancy; 

1.4. Chronic diseases, sickness or injury which are not medically cured prior to departure date specified in the Policy, medical 

treatment for congenital abnormalities, development problems, or genetic disorders; 

1.5. AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases;  

1.6. Any pre-existing conditions; 

1.7. Medical treatments for congenital abnormalities or development problems or genetic disorders; 

1.8. Cosmetic treatment or surgery, or treatments for skin care, pimple, blemish, freckle, dandruff, hair losses, weight control, or 

any voluntary or optional surgery. 

1.9. Normal medical check-up, recovery or recuperation or treatment by bed-rest, examination for causes not related to the 

conditions necessitating the admission into the hospital or medical facilities or clinic, examination of injury or sickness or 

treatment or examination for causes which are not medically necessary or outside medical standard.   

1.10. Treatments for eye sights, Lasik surgery, expense for any vision aid devices or for treatments of vision irregularities.  
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1.11. Treatment or surgery for dentistry, gums, denture, dental crown, root canal treatment, dental filling, orthodontics, prophylaxis, 

tooth extraction, dental implant, or any prosthodontics procedures. 

1.12. Treatments or rehabilitation for drug addiction, smoking, alcoholism, or any toxicants.      

1.13. Treatments which are not conventional medicine, including alternative or traditional medicine.     

  

2. Loss or damage arising from bodily injury occurring during the time as follows:- 

2.1 While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor 

car racing or boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping except parachute 

jumping to saving life, boarding or alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping and all diving with oxygen 

tanks and underwater respirator. 

2.2 While the Insured is driving or riding as a passenger on a motorcycle. 

2.3 While the Insured is boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for carrying passengers 

and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft. 

2.4 While the Insured is engaging in or having part in inciting a brawl. 

2.5 While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest by or escaping arrest of authorities. 

2.6 While the Insured has mental and nervous disorders including insanity. 
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INSURING AGREEMENT 

Loss of or Damage to Personal Money 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 

 

Personal Money means Bank notes or coins which are legal tenders, traveler’s cheques or drafts. 

Theft means Dishonest appropriation of property belonging to other or property which other is the joint owner.   

Robbery means Theft by act of violent or immediate threat to do any act of violence  in order to :- 

1. facilitate the theft or the taking away of the property;  

2. force the handing over of the property 

3. forcibly take the property 

Gang-Robbery means Robbery as defined above committed by three people or more. 

Snatching Away of 

Property 

means Theft by snatching away of property in the presence of its owner   

Coverage 
In the event the Insured suffers from loss or damage while travelling due to  

1) Theft  with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured has registered as guest; 

2) Robbery or Gang-Robbery of Personal Money; 

3) Smashing of car glass windows to steal Personal Money kept inside the damaged car; 

4) Snatching away of property, or the cutting open of baggage or handbag to steal property.  
 

The Company shall pay for the amount of actual loss or damage occurred after deducting the Deductible (if any) but not exceeding the 
sum insured as specified in the Policy Schedule. 

Coverage is extended for actual damage to the purse or handbag containing the Personal Money which is lost or damaged, for which the 

Company shall pay up to 50 .per cent of the sum insured provided that the Company shall have the option to repair or replace with a  

comparable item or in case replacement cannot be made, the Company shall pay as cash in accordance with the actual value of such 

items at the time of damage (calculated based on the value at the purchase date and after deduction for  any depreciation).  This 

extension is inclusive within the sum insured of this Insuring Agreement. 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
1. The Insured shall report the loss to the Local Police within twenty-four (24) hours of the occurrence; 
2. The Insured shall not leave Personal Money unattended in public places. 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case maybe, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of loss of or damage to Personal Money for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the loss issued by the hotel’s management with details of the loss or damage. 

3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 

4. Evidence of money exchange or the purchase of traveler’s cheques (if any). 

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

Additional Exclusions Specific to this Insuring Agreement 
This insurance does not cover loss or damage of Personal Money arising from or occasioned by: 

1. Loss or damage of traveler’s cheques for which the issuer or its agent can reissue new ones in substitute for the ones lost or 

damaged or other documents for which the issuer or its agent can reissue new ones in substitute for the originals. 

2. Financial loss as a consequence of forgery of documents, clerical or accounting errors or omissions, loss or damage caused by 

currency depreciation.   

3. Loss or damage recovered from the hotel or carrier. 

4. All kinds of credit cards, securities documents, promissory notes. 

5. Damage or destruction caused by deterioration of bank notes and traveler’s cheques including damage caused by  moths or vermin 

or damage caused by the process conducted by the Insured in the repair, cleaning, or alteration of any properties. 

6. All other monies other than bank notes or coins which are legal tenders, traveler’s cheques or drafts. 
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INSURING AGREEMENT 

Loss of or Damage to Travel Documents 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 

 

Theft means Dishonest appropriation of property belonging to other or property which other is the joint 
owner. 

Robbery means Theft by act of violent or immediate threat to do any act of violence  in order to :- 

1. facilitate the theft or the taking away of the property;    

2. force the handing over of the property 

3. forcibly take the property 

Gang-Robbery means Robbery as defined above committed by three people or more. 

Snatching Away of 
Property 

means Theft by snatching away of property in the presence of its owner   

Coverage 
In the event travel documents including passport, visa, air ticket or travel ticket are damaged or lost due to  
1. Theft following an actual detectable forcible entry into the hotel room where the Insured has registered as guest; 
2. Robbery or Gang-Robbery of the Travel Documents; 
3. Smashing of car glass windows to steal the Travel Documents kept inside the damaged car; 
4. Snatching away of property, or the cutting open of baggage or handbag to steal the Travel Documents.   
 
The Company shall pay for the fees for obtaining new travel documents as well as the cost of necessary accommodation in case the 
return trip has to be postponed due to new travel documents not being ready in time for the scheduled return trip as specified in the 
Policy Schedule. 
 
Provided that the Company shall pay for the actual fees and costs but not exceeding the sum insured specified in the Policy Schedule. 
 

Additional Conditions Specific to This Insuring Agreement   
 

1. The Insured shall report the loss to the Local Police within twenty-four (24) hours of the occurrence; 

2. The Insured shall not leave the travel documents unattended in public places. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case maybe, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of loss of or damage to travel document for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the loss issued by the hotel’s management with details of the loss or damage. 

3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 

4. Evidence of money exchange or the purchase of travelling cheques (if any). 

5. A copy of the Passport of the Insured. 

6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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INSURING AGREEMENT 

Missing Connecting Flight 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Coverage 
In the event the Insured misses a scheduled onward connecting flight at the transfer point due to late arrival of the Insured’s incoming 

flight at the transfer point and no other onward flight is available to the Insured within six (6) hours of the Insured actual arrival time at the 

transfer point, the Company shall pay for the amount as specified in the Schedule of Policy for every six (6) consecutive hours of delay 

but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of Flight Delay for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A letter certifying the travel misconnection and stating the reason of the misconnection issued by the carrier. 

3. A copy of the Passport of the Insured. 

4. A copy of the air tickets.  

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 
This insurance does not cover the Missing of Connecting Flight arising from or occasioned by: 

1. The Insured’s failure to be present at the check-in point on time; 

2. Negligence of the tour operator or travel agency; 

3. Delay caused by cancellation of service of the carrier or by order or advice of government. 
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INSURING AGREEMENT 

Hole-in-One 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Coverage 
1. While travelling overseas, in the event the Insured completes a Hole-in-one in an official golf event organized under rules and 

regulations at an 18-hole standard golf course which is open to general public to participate and such Hole-in-one is certified in 

writing by the golfer, course manager and event organizer, the Insured shall be entitled to a cash prize in the amount specified in 

the Schedule of Policy; 

2. While travelling overseas, in the event the Insured completes a Hole-in-one in golf event outside the event stipulated in (1) and such 

Hole-in-one is certified in writing by the golfer and course manager, the Insured shall be entitled to a cash prize in the amount 

specified in the Schedule of Policy; 

 

Provided once the cash prize for Hole-in-one is paid, there shall be no more payment of the cash prize for Hole-in-one whatsoever for 

the remaining of the insurance period. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the occurrence of the Hole-in-one for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A letter certifying the achievement of hole-in-one signed by course manager or event organizer. 

4. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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INSURING AGREEMENT 

Rental Car Excess 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Coverage 
In the event the Insured’s rental car for driving while travelling overseas sustains an accident and the Insured is legally liable to pay in 

respect of loss or damage caused by an accident to the rental car, the Company shall pay for the excess or deductible applicable to 

perils covered by the Motor Insurance Policy during the rental period which has been paid by the Insured but not exceeding the amount 

specified in the Schedule of Policy. 

 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
The Insured must comply with the following conditions: 

1. The rental car must be rented from a licensed car rental agency. 

2. The rental agreement must require the Insured to purchase comprehensive motor insurance covering loss of or damage to the 

rental car during the rental period. 

3. The Insured must comply with all conditions of the rental agency under the rental agreement and conditions of the insurer 

under the insurance contract as well as the laws, rules and regulations of the country. 

 

Claim Indemnification 
The Policy Holder, Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the occurrence of the Rental Car Excess for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. The rental agreement of the car rental agency stating the excess amount to be responsible by the Insured imposed by the 

Insurance Contract of the car rental agency. 

4.  Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 

 

Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 
1. Loss or damage caused by driving the rental car in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage occurred 

beyond the limits of any public roads or in violation of laws, rules and regulations of the country. 

2. Loss or damage caused by wear and tear, deterioration, damage from moths or vermin or inherent vice, any latent defects or 

damages not visible. 
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INSURING AGREEMENT 

Loss of or Damage to Notebook Computer 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 
 

Notebook 
Computer   

means A complete set of portable computer including accessories or other equipment which are standard 
for a notebook computer but not including handheld computer or any other portable electronic 
devices or smart devices of any kinds. 

Theft means Dishonest appropriation of property belonging to other or property which other is the joint owner. 

Robbery means Theft by act of violent or immediate threat to do any act of violence  in order to :- 

1. facilitate the theft or the taking away of the property;   

2. force the handing over of the property 

3. forcibly take the property 

Gang-Robbery means Robbery as defined above committed by three people or more. 

Snatching Away of 
Property 

means Theft by snatching away of property in the presence of its owner   

 
Coverage 

In the event the notebook computer of the Insured is lost or damaged due to one of the following occurrence while travelling: 

1. Errors committed by hotel staff or carrier while the Insured has deposited the notebook computer and the hotel staff or the carrier 

accepts to safe keep such item under its care; or 

2. Theft with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured is registered as guest; or 

3. Robbery or Gang-Robbery of Computer Notebook; 

4. Smashing of car glass windows to steal the Computer Notebook kept inside the damaged car; 

5. Snatching away of property, or the cutting open of baggage or handbag to steal property.   

The Company shall pay for the repair of the damage to the Notebook Computer or for the replacement of the Notebook Computer with 
the same or similar model in case repair cannot be made.  In case replacement cannot be made, the Company shall pay in cash for the 
actual value of the notebook (calculated based on the purchase price less depreciation) but not exceeding the sum insured as specified 
in the Policy Schedule. 
 

Additional Conditions Specific to this Insuring Agreement   
  

1. The Insured must report to the hotel or carrier or police of such loss or damage as soon as possible. 
2. In the event the Company has made claim payment in accordance with this Policy, the Company shall be subrogated to all the 

Insured’s rights of recovery from any person or parties for the proportion already indemnified by the Company.  In such cases, the 
Insured shall cooperate and forward to the Company all documents and do all such acts and things as may be necessarily required 
for the purpose of preserving the Company’s rights and shall not act in any way to prejudice such rights of the Company. 

3. If at the time of any damage, there would be any other subsisting insurance or insurances whether effected by the Insured or by any 
other person or persons acting on behalf of the Insured, covering the same loss or damage, the Company shall contribute to pay 
claim not more than its rateable proportion to the total insured sum but not exceeding the sum insured by the Company and it is 
agreed that the Company shall not raise the issue of the sequence of insurance as reason for contribution. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case maybe, at own expense, must submit the following 
evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the loss of or damage to the Computer Notebook for claim 
indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 
2. A letter certifying the loss or damage issued by the hotel management or the carrier specifying details of loss or damage.  
3. A Police Report or Police Register issued by the local police. 
4. A copy of the Passport of the Insured. 
5. Original receipts for purchase of the notebook with serial number and date of purchase clearly stated.  
6. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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Additional Exclusions Specific to This Insuring Agreement 
1. This insurance does not cover the Deductible (if any). 
2. Seize or dispossession of property under law, confiscation of property by order of government, transportation of illegal trades, 

or any other unlawful acts. 
3. Loss or damage recovered from the hotel or carrier. 
4. Notebook computer left behind by the Insured in any vehicles or public places or losses as a result of the Insured’s negligence 

in taking due care and precautions for the safeguard and security of such notebook computer. 
5. Loss of trading goods or product samples which are not Notebook Computer for personal use of the Insured. 
6. Loss of data recorded on tapes, programs, discs, data storage cards, or other similar devices. 
7. Loss or damage caused by breakage or breakdown of mechanical system of the property or any part thereof.  
8. Loss of or damage to any part of the property caused by self-ignition, breakage or breakdown of electrical system or its self-

ignition.   
9. Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, rust or stain or moths or vermin, inherent vice, restoration or 

repair, scratches, rubbing or discoloring.  
10. Damage caused by scratches and/or decoration such as one for covering scratches. 
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INSURING AGREEMENT 

Hijack 
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement: 

 

Hijack               means              seize or control of an aircraft by force or violence or threats to use force or violence for a malicious intent. 

 

Coverage 
 In the event the aircraft in which the Insured has boarded is hijacked, the Company agrees to cover as follows: 

 

1. Loss in expenses paid in advance and not recoverable for fares of transportation by air, land or sea (economy class airfare 

where possible), cost of accommodation, meals, including any extra expenses incurred, provided the Company shall pay for 

the actual costs but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of the Policy; 

2. Cash benefit for the Insured for the hijack in the amount specified in the Schedule of Policy. 

 

Subject to the Insured shall not claim for the benefit for Trip Curtailment and the benefit for Hijack (if any) item 1 together for a same 

event. 

 
Claim Indemnification 
The Policy Holder, the Insured or the Beneficiary or their representative as the case may be, at own expense, must submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days from the date of the Hijack for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. A copy of the air tickets together with the receipts. 

4. Receipts of the actual expenses incurred. 

5. Other documents as necessarily required by the Company. 

Failure to submit such documents within the above stated time shall not diminish the right for claim indemnification if it can be proven 

that there are practical reasons for not being able to do so and such documents have been submitted as early as possible. 
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                      INSURING AGREEMENT 

           Benefit for Emergency Telephone Call 

(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

COVERAGE 

This insurance provides cover for the Insured in the event the Insured sustains injury or sickness which is sudden and unforeseen 

during the time while travelling overseas and it is necessary to make a telephone call to the Company or the authorized representative 

(MSIG Assist) for medical assistance; 

The Company shall pay for the actual telephone bill but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy. 

 

CLAIMS INDEMNIFICATION 

The Policy Holder, the Insured, the Beneficiary or their representative as the case maybe must, at own expense,  submit the following 

evidence to the Company within thirty (30) days after the date the telephone call was made to the Company or its authorized 

representative for claim indemnification: 

1. A completed Claim Form of the Company. 

2. A copy of the Passport of the Insured. 

3. Document showing the cost of the telephone call (exchange rate shall be per exchange rate of the Bank of Thailand at the date 

of the Receipt.) 

4. Other documents requested by the Company as necessary. 

 

Failure to submit the documents within the above stated timeline shall not diminish the right for claim compensation if it can be proved 

that there is practical reason for not being able to do so but the submission has been done as early as practically possible. 

 

Endorsement on Excluded Countries or Territories 

(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 Company Code: MSIG  

Endorsement No. Forming Part of Policy No.      As stated in the Schedule of Policy            

                Agreement Date:        As stated in the Schedule of Policy 

Name of Insured:       As stated in the Schedule of Policy 

It is agreed between the Insured and the Company that this Insurance Policy does not cover the Insured for any loss or damage arising while 
travelling to or from or within countries or territories specified as being excluded in the Schedule or in this Endorsement as stated hereunder:  
Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan,  Palestine, Syria, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Iran.  Nepal  (for the Climbing and Trekking purpose only) 

Notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, the above condition shall instead apply. 

All other terms and condition remain unchanged. 

 

Endorsement on Rock Climbing or Mountaineering 

(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Company Code MSIG 

Endorsement No. Forming part of Insurance Policy No.        As stated in the Schedule of Policy           

 Agreement Date:                                    As stated in the Schedule of Policy  

Name of Insured:       As stated in the Schedule of Policy   

 

It is herby agreed that this Insurance Policy does not cover the Insured for any loss or damage arising from or caused by or occurring while 

engaging in  

1) Rock climbing which requires the use of climbing support equipment, or  

2) Trekking/Mountaineering at a height of over three-thousand (3,000) meters above sea level.  

 Remark: : This endorsement apply to  Nepal only.   

Notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, the above condition shall instead apply. 

All other terms and condition remain unchanged. 
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Endorsement for Transportation Expense for Outpatient Medical Treatment while Overseas 

           (Applicable for Insuring Agreement of Medical Expense of MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

 
         Company Code: MSIG           

Endorsement No. Forming Part of Insurance Policy No.   As stated in the Schedule of Policy     
                                 Agreement Date: As stated in the Schedule of policy                     

Name of Insured:  As stated in this Endorsement or in the Schedule of Policy  

Sum Insured:     1,000              Baht 

Period of Insurance:  From:  As stated in the Schedule of Policy       at      -     hrs.  To:     As stated in the Schedule of Policy    at   24.00   hrs. 

 Additional Definition Specific to this Endorsement 

Outpatient means a person who receives medical treatment from an outpatient department or the emergency room of a hospital or medical 

facility or clinic in accordance with medical necessity and medical standards. 

Coverage 

It is agreed that the Insuring Agreement of Medical Expense of this Policy shall extend to cover travelling expense for the Insured to travel to 

receive medical treatment due to accident or sickness as an outpatient while travelling overseas.  The Company shall pay in the amount as 

stated in this Endorsement or in the Policy Schedule  maximum not exceeding…1….time per trip.  Provided the benefit amount payable under 

this Endorsement is included in the amount of sum insured of the Insuring Agreement of Medical Expense of this Policy. 

Additional Exclusions 

This Endorsement does not cover the following: 

                1. Travelling expense for the Insured to travel to receive medical treatment as an outpatient in Thailand. 

2. Travelling expense for the Insured to travel to receive medical treatment due to accident or sickness which is not covered under the 

Insuring Agreement of Medical Expense of this Policy. 

Notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, the above condition shall instead apply.  

All other terms and condition remain unchanged. 

 

            Endorsement on Automatic Extension of Period of Insurance  
              (Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group) 

Company Code  MSIG 

Endorsement No. Forming Part of Insurance Policy No.  As stated in the Schedule of Policy                                                                         
Agreement Date:  As stated in the Schedule of Policy     

Name of Insured  As stated in the Schedule of Policy     

Period of Insurance: From    As stated in the Schedule of Policy     at     -  hrs.    To    As stated in the Schedule of Policy        at    24.00    hrs. 

Definitions Specific to this Endorsement  
Unforeseen Circumstances means Bad weather conditions, natural perils, mechanical problems of the aircraft, strikes or  other operations 

by the employees of commercial airline or airport preventing the departure of the aircraft. 
Natural Perils means Perils arising from natural causes and giving rise to loss of or damage to life or properties, i.e. forest 

fire, flood, windstorm, earthquake, tsunami, hail and rock or land slide. 
Coverage 
It is agreed between the Insured and the Company that while the Policy is in force, this Insurance shall provide cover for an automatic 
extension of the period of insurance in the event the return trip of the Insured is delayed from schedule due to Unforeseen Circumstances 
which are outside the control of the Insured.  The Company shall provide cover for the period of the delay provided the such extension shall be 
at maximum not exceeding  5   days. 

Nonetheless, the automatic extension of the period of insurance due to Unforeseen Circumstances as stated above does not extend to cover 
the Insuring Agreements of Flight Delay, Missing Connecting Flight, Hospital Confinement Benefit due to Sickness or Accident, Hospital 
Visitation and Baggage Delay (if any). 

Notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, the above condition shall instead apply. 

All other terms and condition remain unchanged. 
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Summary 

 MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Group 

PERIOD OF INSURANCE 

Insurance coverage for Single Trip Cover shall commence two (2) hours before the Insured departs Thailand or at the time and date as 

specified in the Schedule whichever comes later and shall continue until the Insured shall return to his/her residence within Thailand or 

within two (2) hours after arrival in Thailand or until the expiry of the insurance whichever comes first.   

Insurance cover for Annual Policy  shall be the same as specified above provided the maximum duration of each trip shall not exceed one-

hundred-and-twenty (120) days. 

INSURING AGREEMENTS 

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability 

Covering in the event Insured sustains injury from an accident and suffers loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent 

disability within 180 days from the date of the accident or while receiving continuous medical treatment as an in-patient in a hospital or 

medical facilities and loss of life occurs because of such injury. 

Medical Expense 

Covering medical expense in the event the Insured sustains sudden and unexpected injury or sickness while travelling and extending to 

cover on-going medical treatment in Thailand after returning from the trip as a consequence of the injury or sickness occurred overseas 

providing such treatment occurs within 168 hours after returning to Thailand for an amount in total not exceeding the sum insured and the 

duration specified. 

Emergency Medical Evacuation or Repatriation 

Covering the expenses as advised and billed by MSIG Assist for medical evacuation or repatriation in the event the Insured sustains injury 

or sickness while travelling. 

Repatriation of Mortal Remains 

Covering the expenses as billed by MSIG Assist  for the repatriation of the Insured’s mortal remains in the event the Insured suffers loss of 

life while travelling. 

Trip Cancellation or Postponement 

Covering compensation for the advance payment for the trip, cost of airfares, accommodations and meals paid by the Insured in advance in 

the event the trip is cancelled or postponed due to 1.Death or Serious Injury or Sickness of the Insured; 2.Death or Serious Injury or 

Sickness of the Insured’s Family Members; 3.Damage to the residence of the Insured caused by fire, lightning, explosion caused by cooking 

gas, including natural perils and causes the Insured not to be able to travel as scheduled, the Company shall indemnify the Insured for loss 

or damage due to trip cancellation or trip postponement occurring within…60 days...before the trip commencement date, or if trip 

postponement occurs while the insured is travelling overseas before the scheduled date of arrival back to Thailand.  (Payable per actual 

expense but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy) 

Trip Curtailment 

In the event the Insured has to return to Thailand prior to schedule due to the following: 1.Serious Injury or Sickness of the Insured from 

which the Insured is advised by a physician to return to Thailand or the loss of life or Serious Injury or Sickness of the Insured’s Family 

Members in Thailand; 2. A Carrier suspends an advance booked journey  due to a typhoon, cyclone, hurricane, earthquake or tsunami; 

The Company shall indemnify the Insured for any expenses paid in advance for the following: 

 Advance booked accommodations and meals which have yet not been used; 

 Travel fare and/or penalty including additional travel fare incurred for the return trip to Thailand ahead of the original schedule 

provided that the ticket is an equivalent class of ticket to that originally purchased. (Payable per actual expense but not exceeding the sum 

insured specified in the Schedule of Policy) 

But the Insured is not entitled to claim for benefits under Insuring Agreement of Trip Curtailment together with Insuring Agreement of Trip 

Cancellation or Postponement (if any) for the same event. 

Flight Delay 

In the event that the departure of the aircraft in which the Insured has arranged to travel is delayed from schedule as stated in the air ticket 

due to: 1.Bad weather conditions; 2. Mechanical problems of the aircraft; 3.Strike or protest by employees of commercial airline or airport 

preventing the departure; 

The Company shall indemnify as follows: 

1.In the event the airline does not cancel the flight or has arranged another flight to  substitute for the delayed flight, the Company shall pay 

the benefit amount as specified in the Policy Schedule for every six (6).consecutive hours of flight delay but in total not exceeding the sum 

insured as stated in the Policy Schedule;  

2.In the event the airline cancels the flight and is not able to arrange another flight in substitute for the delayed flight when the aircraft’s 

departure schedule is delayed from the original schedule for a time period exceeding…six (6) hours  the Company shall pay the benefit 

amount of   the sum insured stated in the Policy Schedule  Baht   Subject to the Insured is not entitled to claim for both item 1 and item 2 

above for the same event. 
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Loss of or Damage to Baggage and/or Personal Effects contained and/or Golf Equipment  

In the event the Insured’s baggage and/or personal effects and/or golf equipments are lost or damaged due to one of the following 

occurrences while travelling: 1.Errors committed by hotel or carrier staff while the Insured has deposited the baggage or other personal 

effects contained in the baggage and/or golf equipment which the hotel staff or carrier staff have accepted to safe keep such items under 

their care; 2.Theft with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured is registered as guest;  3.Robbery or Gang-Robbery 

of baggage and/or personal effects and/or golf equipment; 4.Smashing of car glass windows to steal baggage and/or personal effects and/or 

golf equipment kept inside the damaged car; 5.Snatching away of property, or the cutting open of baggage to steal property.   

(Payable per actual expense but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy) 

Baggage Delay 

In the event the Insured’s baggage arrives at the destination more than six (6) hours  after schedule due to errors of the carrier, the 

Company shall indemnify the Insured in the amount specified in the Policy Schedule for every six (6) consecutive hours  of the Baggage 

Delay but in total not exceeding the Sum Insured as specified in the Policy Schedule 

Personal Liability 

Covering Personal Liability on behalf of the Insured in the event of Loss of Life or Bodily Injury or Loss of or Damage to property of a Third 

Party as a result of an accident caused by the Insured. 

Hospital Visitation 

The Company shall pay for return economy air tickets and/or tickets for train or other appropriate transportations for two (2) relatives or 

friends of the Insured to travel to visit the Insured in the event the Insured sustains injury or sickness and has been admitted as an in-

patient in a hospital overseas for a period over 5 consecutive days.  

Hospital Confinement Benefit due to Accident or Sickness 

A daily benefits payable in the event the Insured is confined as in-patient at a hospital or medical facilities overseas due to bodily injury 

caused by accident or sickness occurred while travelling. 

Loss or Damage of Personal Money 

In the event the Insured suffers from loss or damage while travelling due to  

1.Theft  with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured has registered as guest; 2.Robbery or Gang-Robbery of 

Personal Money; 3.Smashing of car glass windows to steal Personal Money kept inside the damaged car; 4.Snatching away of property, 

or the cutting open of baggage or handbag to steal property.  

The Company shall pay for the amount of actual loss or damage occurred after deducting the Deductible (if any) but not exceeding the 

sum insured as specified in the Policy Schedule. 

Loss or Damage of Travel Documents 

In the event travel documents including passport, visa, air ticket or travel ticket are damaged or lost due to  

1.Theft following an actual detectable forcible entry into the hotel room where the Insured has registered as guest; 2.Robbery or Gang-

Robbery of the Travel Documents; 3.Smashing of car glass windows to steal the Travel Documents kept inside the damaged car;  

4.Snatching away of property, or the cutting open of baggage or handbag to steal the Travel Documents.   

The Company shall pay for the fees for obtaining new travel documents as well as the cost of necessary accommodation and costs for extra 

travel incurred in case the return trip has to be postponed due to new travel documents not being ready in time for the scheduled return tr ip 

as specified in the Policy Schedule. (Payable per actual expense but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy) 

Missing Connecting Flight 

Covering in the event the Insured misses a scheduled onward connecting flight due to late arrival of the Insured’s incoming f light at the 

transfer point and no other onward flight is available to the Insured within the specified hours. The Company shall pay the amount as 

specified in the Schedule for every six (6) consecutive hours of delay. 

Hole-in-One 

Covering benefit in the event the Insured completes a Hole-in-one at an 18-hole standard golf course and such Hole-in-one is certified in 

writing by the golfer, course manager and event organizer, 

Rental Car Excess 

In the event the Insured’s rental car for driving while travelling overseas sustains an accident and the Insured is legally liable to pay in 

respect of loss or damage caused by an accident to the rental car, the Company shall pay for the excess or deductible applicable to 

perils covered by the Motor Insurance Policy during the rental period which has been paid by the Insured but not exceeding the amount 

specified in the Schedule of Policy. 

Loss of or Damage to Notebook Computer 

In the event the notebook computer of the Insured is lost or damaged due to one of the following occurrence while travelling: 

1.Errors committed by hotel  or carrier staff while the Insured has deposited the notebook computer  which the hotel staff or  carrier staff  

have accepted  to safe keep such item under  their care; or 2. Theft with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured 

is registered as guest; or 3. Robbery or Gang-Robbery of Computer Notebook; 4. Smashing of car glass windows to steal the Computer 

Notebook kept inside the damaged car; 5. Snatching away of property, or the cutting open of baggage or handbag to steal property.   
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The Company shall pay for the repair of the damage to the Notebook Computer or for the replacement of the Notebook Computer with 

the same or comparable model in case repair cannot be made. In case replacement cannot be made, the Company shall pay in cash for 

the actual value of the notebook (calculated based on the value at the purchase date and after deduction for any depreciation) but not 

exceeding the sum insured as specified in the Policy Schedule. 

Hijack 

Covering expenses paid in advance and not recoverable for fares of transportation, cost of accommodation, meals, including any extra 

expenses incurred and a cash benefit in the event the plane the Insured is travelling in is hijacked. 

Benefit for Emergency Telephone Call 

Covering while travelling overseas and it is necessary to make a telephone call to the Company or the authorized representative (MSIG 

Assist) for medical assistance. The Company shall pay for the actual telephone bill but not exceeding the sum insured specified in the 

Schedule of Policy. 

 

ENDORSEMENTS  

- Endorsement on Excluded Countries or Territories 

   - Endorsement on Rock Climbing or Mountaineering (This endorsement apply to  Nepal only) 

   - Endorsement for Transportation Expense for Outpatient Medical Treatment while Overseas maximum not exceeding 1 time per trip.   

     Provided the benefit amount payable under this Endorsement is included in the amount of sum insured of the Insuring Agreement of  

     Medical Expense of this Policy. 

- Endorsement on Automatic Extension of Period of Insurance maximum 5 days due to specific cause in the insurance policy. 

 

IMPORTANT EXCLUSIONS 

General Exclusions applicable for all Insuring Agreements 

- War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, 

insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power, any act of terrorism, 

riot, strike. 

- Ionising radiations, any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon, the destruction of property by order of any public 

authority. 

- Whilst the Insured is working in a high-risk environment or a laborer task, maneuvering machineries, oil or gas rigs, underground mines, 

fishery.  

Additional Exclusions Specific to Insuring Agreements of Loss Of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent 

Disability; Medical Expense; Hospital Confinement Benefit Due To Accident Or Sickness 

- Suicide or self-inflicted injury or any attempts thereat. 

- Pregnancy, miscarriage, abortion, childbirth, any complications from pregnancy; 

- Acts of the Insured while under the influence of alcohol or addictive substances or drugs of harmful nature to the extent of being 

incapable of controlling one’s senses. The definition of “under the influence of alcohol” in the case of a blood test is a level of alcohol of 

150-mg.% or higher; 

- While the Insured is driving or riding a motorcycle, boarding or disembarking or travelling as a passenger in an aircraft not licensed for 

carrying passengers and not operated by a commercial airline and while operating or serving as crewmember in any aircraft.  

- While the Insured is participating in or practicing for or competing in professional sports or while engaging in all types of motor or car 

racing or boat racing, horse racing, skiing including jet-ski, skating, boxing and parachute jumping (except parachute jumping to save 

life), boarding or alighting or travelling in a hot-air balloon or glider, bungee jumping, all diving activities which require the use of oxygen 

tanks and underwater respirator.  

- While the Insured is engaging in brawl or having part in inciting a brawl.  

- While the Insured is in the course of committing a felony or while under arrest or escaping arrest; while the Insured is performing duties 

as a member of armed forces or police or as a volunteer and engaged in war or crime suppression. 

- Any pre-existing conditions; 

- Chronic diseases, sickness or injury, which are not medically cured prior to the departure date specified in the Policy, medical treatment 

for congenital abnormalities, development problems, or genetic disorders; 

- AIDS , venereal diseases, sexually transmitted diseases;  

- Cosmetic treatment or surgery or treatments for skin care, pimple, blemish, freckle, dandruff, hair losses, weight control, or any voluntary 

surgery; treatments which are not conventional medicine, including alternative or traditional medicine.     

- While the Insured has mental and nervous disorders including insanity.  

- While the Insured travels for the purpose of obtaining any kind of medical treatments. 

- Treatment or surgery for dentistry, gums, denture, dental crown, root canal treatment, dental filling, orthodontics, prophylaxis, tooth 

extraction, dental implant, or any prosthodontics procedures. 

- Treatment for eyesight problems, Lasik surgery, expenses for visual aid equipment or treatment for visual disorders.  
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Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Emergency Medical Evacuation and Repatriation; Repatriation of Mortal 

Remains  

- Any expenses for the transportation of the Insured which have not been approved and arranged by the authorized representative of the 

Company (MSIG Assist); any pre-existing conditions. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Trip Cancellation or Postponement 

- Loss or damage recoverable from other sources; trip cancellation or postponement which is known to the Insured before the purchase of 

this insurance or due to treatment of chronic symptoms, any pre-existing medical conditions or complications subsequently occurred. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Trip Curtailment 

-Trip Curtailment which is known to the Insured before the purchase of this insurance or due to treatment of chronic symptoms, any pre-

existing medical conditions or complications subsequently occurred or due to unlawful acts committed by the Insured. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Flight Delay 

- Loss of or damage to any travel privileges of the Insured; flight delay which is known to the Insured before the purchase of this insurance. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Loss of or Damage to Baggage and/or Personal Effects and/or Golf 

Equipment  

- Loss of or damage to property as follows: Baggage which is not travel Baggage as defined in the Definitions, animals, motor-propelled 

vehicles (including accessories of such vehicles), any other vehicles or vessels, snow skis, household effects, antiques, television, CD 

player, computer notebook, diamonds, gold, silver, including gold and silver products, precious stones, precious metals, fur, or items 

decorated with such materials, jewelry, watches and wristband of any kind,  contact lenses, wheel-chair, denture, artificial limbs, hearing 

aid, securities, documents, promissory notes, bank notes, coins, or souvenirs. 

- Wear and tear, gradual deterioration, damage sustained due to the process of repair, cleaning  or modification of property; 

- Loss or damage recovered or recoverable from the hotel or carrier. 

- Loss of data recorded on tapes, programmes, discs, data storage cards, or other similar devices. 

- Loss of or damage to the Insured’s baggage left unattended in public places. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Baggage Delay 

-Expense recovered or recoverable from the carrier. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Personal Liability 

- Loss or damage including bodily injury occurred to a person(s) who is a relative or employee of the Insured; loss of or damage to 

property which belongs to the Insured or is under custody or control of the Insured; loss or damage due to the ownership, possession or 

use of vehicles, aircraft, firearms, animals, land, or building or arising out of negligence in control or care.  

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Loss or Damage of Personal Money 

- Loss or damage of traveler’s cheques for which the issuer or its agent can reissue new ones in substitute for the ones lost or damaged; 

loss or damage recovered from the hotel or carrier. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Missing Connecting Flight 

- The Insured’s failure to be present at the check-in point on time; negligence of the tour operator or travel agency; delay caused by 

cancellation of service of the carrier or by order or advice of government. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Rental Car Excess 

- Loss or damage caused by driving the rental car in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage occurred beyond the 

limits of any public roads or in violation of laws, rules and regulations of the country; wear and tear, deterioration, damage from moths or 

vermin or inherent vice, any latent defects or damages not visible. 

Additional Exclusions specific to Insuring Agreement of Notebook Computer 

- Loss or damage recovered from the hotel or carrier; Notebook computer left behind by the Insured in any vehicles or public places or 

losses as a result of the Insured’s negligence in taking due care and precautions for the safeguard and security of such notebook 

computer or due to wear and tear, gradual deterioration, rust or stain or moths or vermin, inherent vice, restoration or repair, scratches, 

rubbing or discouloring.  

Additional Exclusions specific to endorsement  for Transportation Expense for Outpatient Medical Treatment while Overseas  

1.Travelling expense for the Insured to travel to receive medical treatment as an outpatient in Thailand. 2.Travelling expense for the 

Insured to travel to receive medical treatment due to accident or sickness which is not covered under the Insuring Agreement of Medical 

Expense of this Policy. 
 

 ** Full Coverages, Exclusions and Conditions are in accordance with the complete Insurance Policy as approved by the Office of 
the Insurance Commissioner (OIC).***  


