กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่ อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถื อเป็ น
ความหมายเดี ย วกัน ทั้ง หมด ไม่ ว่า จะปรากฎในส่ ว นใดก็ ต าม เว้น แต่ จ ะได้ก าหนดไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น ในกรมธรรม์
ประกันภัย
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขและข้อกาหนด
ทัว่ ไป ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ
ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย สรุ ปสาระสาคัญ ซึ่ งถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
2. บริษัท
หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
3. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/
หรื อ เอกสารแนบท้าย ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับความคุ ้มครองตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย นี้ ซึ่ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ด้วยกิ จกรรม กิ จ การ หรื อ ธุ ร กิ จ
ร่ วมกัน
4. อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
5. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
6. การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิด ปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิ ด โรคที่ เกิ ด ขึ้ นกับ ผูเ้ อา
ประกันภัย
7. ความสู ญเสี ยหรือ
หมายถึง การบาดเจ็บ ทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุ บตั ิเหตุ และทาให้
ความเสี ยหายใดๆ
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ย ชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพ พลภาพ หรื อ
ได้รับบาดเจ็บ หรื อความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อตกลงคุม้ ครอง
8. การก่อการร้ าย
หมายถึง การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อ มีการข่มขู่โดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการ
แทน หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผล ทาง
การเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยม หรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อ
ต้องการส่ งผลให้รัฐบาล และ/หรื อ สาธารณชนหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของสาธารณชน ตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
9. เอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิด
จากการติดเชื้ อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึ งการติดเชื้ อจุลชี พ
ฉวยโอกาส เนื้ องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค
หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชี พ
ฉวยโอกาส ให้รวมถึ งแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้ อที่ทาให้เกิ ดโรคปอดบวม
หรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ทาให้เกิ ด
QD-UDW-028 TA-002/7 Rev.No:.06
โรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้ อไวรัส
Effective 28.03.19
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10. MSIG Assist

หมายถึง

11. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย
(Pre-existing
Conditions)

หมายถึง

12. การนัดหยุดงาน
การจลาจล

หมายถึง

(Virus) และ/หรื อ เชื้ อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Fungi
Infection) เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึ งแต่ไม่
จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอก
เซลน้ าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้ ว่า
เป็ นอาการของภูมิ คุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชี วิตอย่างกะทันหัน
เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้ อ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาให้เยื่อสมอง
เสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
ตัว แทนของบริ ษัท ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจในการให้ บ ริ การแก่ ผู ้เ อา
ประกันภัย ในเรื่ องการบริ ก ารแนะนาผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางการแพทย์ การ
บริ การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยทางการ
แพทย์ และการส่ งตัวผูป้ ่ วยกลับภูมิลาเนา และการบริ การอื่นๆตามความ
คุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย
สภาพของผูเ้ อาประกันภัยที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. กรณี การประกันภัยรายเที่ยว (Single Trip) ให้หมายความถึง โรค
(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรื อ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อา
ประกันภัยภายใน 24 เดือน) ก่อนวันที่ความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะมีผลบังคับซึ่ งมีนยั สาคัญเพียงพอที่จะทาให้วิญญูชน
พึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรื อรักษา หรื อทาให้แพทย์พึงให้การ
วินิจฉัยดูแลหรื อรักษา
2. กรณี การประกันภัยรายปี (Annual Trip) ให้หมายความถึ ง โรค
(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรื อ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อา
ประกันภัยภายใน 24 เดือน) ก่อนวันที่ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะมีผลบังคับซึ่ งมีนยั สาคัญเพียงพอที่จะทาให้วิญญูชน
พึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรื อรักษา หรื อ ทาให้แพทย์พึงให้การ
วินิจฉัยดูแลหรื อรักษา และภาวะทางการแพทย์ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครั้งก่อน หรื อภาวะ
ทางการแพทย์ ที่ ผู ้เ อาประกั น ภั ย ขอรั บ การบ าบัด รั ก ษา หรื อ
วิ นิ จ ฉั ย โรคภายในเวลา 12 เดื อ น ก่ อ นการเดิ น ทางของผู ้เ อา
ประกันภัย โดยถือว่าภาวะดังกล่าวเป็ นสภาพทางการแพทย์ที่เป็ นอยู่
ก่อนสาหรับการเดินทางครั้งต่อไป
ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอันมีสาเหตุโดยตรงมาจาก
1. การกระท าของบุ ค คลใดๆซึ่ งร่ วมกับ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ก่ อ กวน
ความสงบสุ ขแห่งสาธารณชน หรื อ
2. การกระทาโดยเจตนาของผูน้ ดั หยุดงาน หรื อผูท้ ี่ถูกห้ามเข้าทางาน
เพื่อส่ งเสริ มการนัดหยุดงาน หรื อการต่อต้านการห้ามเข้าทางาน ไม่
ว่ า การกระท าดั ง กล่ า วจะเป็ นการก่ อ กวนความสงบสุ ขแห่ ง
สาธารณชนหรื อไม่ก็ตาม หรื อ
3. การกระท าของเจ้า หน้า ที่ ผูม้ ี อ านาจตามกฎหมายในการปฏิ บ ัติ
หน้าที่ เพื่อการระงับ หรื อบรรเทาผลสื บเนื่องของการก่อกวน ความ
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13. ผู้ขนส่ ง

หมายถึง

14. เครื่องบิน

หมายถึง

15. ความเสี ยหายส่ วน
แรก

หมายถึง

สงบสุ ขแห่งสาธารณชนที่ดาเนินอยู่ หรื อเพื่อป้ องกันการกระทาและ
การบรรเทาผลสื บเนื่องจากการกระทาตามข้อ 2
สายการบิ น พาณิ ช ย์ เรื อ เดิ น สมุ ท ร รถไฟ หรื อ รถขนส่ ง ผู ้โ ดยสาร
รวมทั้งพนักงานหรื อตัวแทนของผูข้ นส่ งเหล่านั้น
เครื่ องบินของสายการบินพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์
จานวนเงิ นค่าความเสี ยหายที่ ผเู ้ อาประกันภัยตกลงรับผิดชอบหากเกิ ด
ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายขึ้น

หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัยและข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้ อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้ อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูง
ใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ ม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดภายในระยะเวลาประกันภัย
3.1 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ ม้ ครองให้เริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่ โมง หรื อวันและเวลาที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ้นหลังสุ ด และดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อ
ภายใน 2 ชัว่ โมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
3.2 ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ ม้ ครองการเดิ นทางหลายครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสู งสุ ดไม่เกิน 120 วัน
หากผูเ้ อาประกันภัย เข้ารั บการรั กษาพยาบาล ในช่ วงระยะเวลาที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบัง คับ และ
จาเป็ นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่ องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุม้ ครองไปจนกระทัง่ ผูเ้ อา
ประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
4. การแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง การ
บาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึง
ไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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5. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องส่ งหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนดไว้ในข้อตกลงคุ ม้ ครองหรื อเอกสารแนบท้าย
(ถ้ามี) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ว่ามี เหตุ อนั สมควรที่ ไม่สามารถเรี ยกร้ องได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด และได้ทาการเรี ยกร้ องโดยเร็ วที่ สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้แล้ว
สาหรับการเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่ งใบเสร็ จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและบริ ษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่ จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยอื่น แต่ถา้ หากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จ พร้อม
ต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั ได้
6. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
7. การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อ
เสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ าวข้างต้น ไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น
แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
8. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวติ ก่อนผูเ้ อา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้
แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลง
การรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ แต่หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึ ง
การเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับ
ประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
9. การชาระเบีย้ ประกันภัย และการบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
9.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันทีเมื่อถึงกาหนดชาระ หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
9.2 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถบอกเลิกเพียงข้อตกลงคุม้ ครองข้อหนึ่ งข้อใดหรื อเพียงส่ วนหนึ่ งส่ วนใดในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัยได้
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9.2.1 กรณี การประกันภัยแบบรายเที่ยว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริ ษทั ได้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้รับอนุ มตั ิวีซ่า (VISA)
โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ่ มความคุม้ ครอง
9.2.2 กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้ อาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ ในการบอกเลิ ก
กรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
(1) บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ คาบอกกล่าวใดๆ ที่
ได้จดั ส่ งให้ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็ นการส่ งโดยชอบแล้ว ในกรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัย
ไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแต่อย่างใด และบริ ษทั จะคื นเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
ส่ วน
(2) ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าเป็ น
หนังสื อ โดยการบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่บริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อวันที่ระบุในใบแจ้ง แล้วแต่วา่ วันใดจะเป็ นวัน
หลังสุ ด และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
9.3 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่าผูเ้ อาประกันภัยได้กระทาการโดยทุจริ ต เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น
ได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ด้วยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวและให้
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับในทันที ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหักจานวนเงิ นค่าสิ นไหมทดแทนที่บริ ษทั ได้จ่ายให้ไปแล้วสาหรับปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นๆ (ถ้ามี ) ทั้งนี้ บริ ษ ทั จะไม่ รับผิดสาหรั บ การเรี ย กร้ องจานวนเงิ นค่า สิ นไหมทดแทนจากการกระท า
ดังกล่าวข้างต้น
10. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
5

11. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษ ทั อาจจะไม่ รับ ผิดชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกันภัย นี้ เว้น แต่ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บ
ประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การเสี ยชี วิต ทุพพลภาพ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย การทาลาย ความรั บผิดตามกฎหมายใดๆ
ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมทั้ ง ความเสี ย หายต่ อ เนื่ อ งใดๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นสาเหตุ โ ดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม เป็ นผลมาจากหรื อ เกี่ย ว
เนื่ องมาจากเหตุ การณ์ ดังต่ อไปนี้ ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุ การณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรื อมีลาดับ
เหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายนั้น
1.1.1 สงคราม การรุ ก ราน การกระท าของศั ต รู ต่ า งชาติ การกระทาอัน เป็ นปฏิ ปั กษ์ หรื อ การ
ปฏิบัติการเยีย่ งสงคราม (ไม่ ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ ก็ตาม) สงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่ าง
ชนทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การกาเริ บ การก่ อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่ อต้ านรั ฐบาล การแข็ง
ข้ อ การกบฏ การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การยึดอานาจการปกครองโดยทหาร หรือ
1.1.2 การกระทาการก่อการร้ าย ให้ หมายความรวมถึง
1.1.2.1 การกระทา หรือการคุกคาม ขู่เข็ญ ซึ่งใช้ กาลัง หรือความรุ นแรง และ/หรือ
1.1.2.2 การทาให้ ได้ รับอันตรายหรือเสี ยหาย ต่ อชี วิตหรือทรัพย์ สิน หรื อการคุกคาม ขู่เข็ญ
รวมถึงการแผ่กมั มันตภาพรังสี นิวเคลียร์ และ/หรือ การปนเปื้ อนจากสารเคมี และ/หรือ สารชีวภาพ
โดยบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใดๆ ซึ่ ง กระท าเพื่ อ ผลทางการเมื อ ง ศาสนา ลั ท ธิ นิ ย ม หรื อ
จุ ด ประสงค์ ที่ค ล้ า ยคลึงกัน ไม่ ว่ า จะแสดงออกให้ เห็ นหรื อ ไม่ ก็ต าม หรื อ เพื่อ ต้ องการส่ งผลให้ รัฐ บาล และ/หรื อ
สาธารณชน หรือส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชน ตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว หรือ
1.1.3 การกระทาใดๆ เพื่อการควบคุม การป้องกัน การหยุดยั้ง ไม่ ว่าจะรู ปแบบใด ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับ
เหตุการณ์ ในข้ อ 1.1.1 และข้ อ 1.1.2 ข้ างต้ น
1.2 ไม่ ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ ให้ ความคุ้มครอง ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ ความรั บผิด หรื อค่ าใช้ จ่าย
ใดๆ ไม่ ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก
1.2.1
การแผ่รังสี ของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้ อนโดยสารกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
1.2.2 สารกัมมั นตภาพรั งสี สารพิษ การระเบิด หรื อ วัตถุ อันตรายอื่น และปนเปื้ อน อันเกิด จาก
ส่ วนประกอบของอุปกรณ์ นิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ หรือส่ วนประกอบนิวเคลียร์ หรือชิ้นส่ วนนิวเคลียร์
1.2.3 อาวุธ หรื อเครื่ องมือใดๆ ที่ใช้ ปฏิกิริยาการแตกตัว และ/หรื อ การรวมตัวของนิวเคลียร์ หรื อ
ปรมาณูหรือปฏิกริ ิยาอืน่ ทีค่ ล้ ายคลึงกัน หรือพลังงานหรือวัตถุกมั มันตภาพรังสี
1.2.4 สารกัมมั นตภาพรั งสี สารพิษ การระเบิด หรื อ วัตถุ อันตรายอื่น และปนเปื้ อน อันเกิด จาก
ส่ วนประกอบของวั ต ถุ กัม มั นตภาพรั ง สี ข้ อ ยกเว้ นนี้ ไม่ รวมถึ ง ธาตุ กัม มั น ตรั งสี อื่ นๆ (นอกเหนื อ จากเชื้ อเพลิง
นิวเคลียร์ ) ซึ่งถูกจัดเตรียม ขนย้ าย จัดเก็บ หรือใช้ งานเพือ่ การพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรื อ
วัตถุประสงค์ อนื่ ในทางสั นติทคี่ ล้ ายคลึงกัน
1.2.5 อาวุธเคมี ชี วภาพ เคมีชีวภาพ หรืออาวุธทีใ่ ช้ คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าชนิดใดๆ
1.3 ความสู ญเสี ยหรื อ ความเสี ยหายซึ่ งมีที่มาโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม จากหรื อ ผ่ า นทาง หรื อ ที่เป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์ อย่ างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้
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1.3.1 การเสี ยการครอบครองอย่ างถาวรหรือชั่ วคราว อันเป็ นผลมาจากการริบ การยึดมาเป็ นของรัฐ
การยึดทรัพย์สินของเอกชน เพื่อใช้ ประโยชน์ ในทางการทหาร หรือการยึดทรัพย์ สินโดยหน่ วยงานที่ก่อตั้งขึน้ โดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย
1.3.2 การเสี ยการครอบครองอาคารใดๆ อย่ างถาวรหรื อชั่ วคราว อัน เป็ นผลมาจากการครอบครอง
อาคารดังกล่ าวโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมายของบุคคลใดๆ
ทั้ง นี้ บริ ษั ท ยัง ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ เอาประกัน ภั ยส าหรั บ ความเสี ยหายทางกายภาพต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ที่เ อา
ประกั น ภั ย อั น เกิ ด จากภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ ซึ่ ง ได้ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นการสู ญ เสี ย การ
ครอบครอง หรือในระหว่ างการสู ญเสี ยความครอบครอง
1.3.3 การทาลายทรัพย์สินโดยคาสั่ งของเจ้ าหน้ าทีร่ าชการทีถ่ ูกต้ องตามกฎหมาย
1.4 การจลาจล การนัดหยุดงาน
1.5 ขณะที่ ผ้ ู เ อาประกั น ภั ย ท างานในสถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง หรื อ งานใช้ แรงงาน ใช้ เครื่ อ งจั ก รกล
แท่ นขุดเจาะนา้ มัน หรือ แก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ ดิน ประมง
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกาหนด
ทัว่ ไป และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้อง
ชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุ ม้ ครองที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และมีจานวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและตารางของเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) เท่านั้น
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA0102
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง 1. ในเวลาที่ผเู ้ อาประกันภัยประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจาและอาชี พ
สิ้นเชิง
อื่นๆ ในขณะเกิดอุบตั ิเหตุและได้เกิดสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ซึ่ งเป็ นผลทาให้
ไม่ ส ามารถประกอบหน้า ที่ ก ารงานใดๆ ในอาชี พ ประจาและอาชี พ อื่ นๆ ได้โดย
สิ้ นเชิงตลอดไป หรื อ
2. ในเวลาที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถปฏิ บตั ิภารกิจประจาวันตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป
ได้ดว้ ยตนเอง โดยปราศจากความช่ วยเหลื อจากบุคคลอื่นใด ซึ่ งภารกิ จประจาวัน
ดังกล่าวได้แก่ (1) การอาบน้ า (2) การแต่งตัว (3) การรับประทานอาหาร (4) การ
ควบคุ ม การขับ ถ่ า ยของร่ า งกาย (5) การเคลื่ อนย้า ย (6) การเคลื่ อนไหว โดยมี
กิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) การอาบน้ า หมายถึ ง ความสามารถในการช าระร่ างกายในห้องน้ า หรื อการ
อาบน้ า หรื ออื่นๆที่มีความหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่ างกาย
(2) การแต่งตัว หมายถึ ง ความสามารถในการสวมใส่ และถอดเสื้ อผ้าและเปลี่ ยน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เสื่ อมสภาพ
(3) การรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารที่มี
การจัดเตรี ยมในรู ปแบบใดๆก็ตามไว้เรี ยบร้อยแล้ว
(4) การควบคุมการขับถ่ายของร่ างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการทา
หน้าที่ของลาไส้ และกระเพาะปั สสาวะ ในขณะที่ใช้หรื อไม่ใช้ท่อช่ วยเครื่ อง
รองรับ หรื อเครื่ องอุปกรณ์เทียมอื่นๆ เพื่อรักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตัว
(5) การเคลื่อนย้าย หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่ภายในสถานที่จากห้อง
หนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน
(6) การเคลื่อนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนย้ายตนเองจากเตียงนอน
ไปยังเก้าอี้หรื อส่ วนอื่นๆที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ความคุ้มครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บทางร่ างกายจากอุบตั ิเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทาให้ ผูเ้ อา
ประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการ
บาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสี ยชีวติ
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิด
อุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
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3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา
สองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะ
จ่ า ยค่ า ทดแทนส าหรั บ ผลที่ เกิ ดขึ้ นตามข้อตกลงคุ ้ม ครองนี้ รวมกันไม่ เ กิ นจานวนเงิ นดัง ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความ
คุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
8. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อ สายตา เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะและสายตา
3. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่ างกาย หรื อการเจ็บป่ วย อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจาก
สาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา หรื อสารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทาไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการทีผ่ ้ เู อาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่าทีแ่ พทย์สั่ง
1.3 การแท้ งบุตร
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่ างกาย ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมเล่ นหรือฝึ กซ้ อมหรือแข่ งขันกีฬาอาชี พ หรื อ ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัย แข่ ง
รถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อ
รักษาชี วิต) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจี้จั๊มพ์ การดาน้าที่ต้องใช้ ถัง
อากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียน เพื่อ
บรรทุกโดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
2.4 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาหรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
โดยเจ้ าหน้ าที่ เพราะการกระทาความผิดทางอาญานั้น เว้ นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได้
2.6 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม
2.7 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA0302
ค่ ารักษาพยาบาล
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
แพทย์
หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่
ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม
พยาบาล
หมายถึง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฏหมาย
ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ น
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับการให้บริ การที่
และสมควร
โรงพยาบาลเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการ
รั กษานั้น แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึ งค่ารั กษาพยาบาลที่ เกี่ ยวกับฟั น หรื อค่ารั กษาพยาบาล
สาหรับการรักษาอันจาเป็ นต่อการออกเสี ยงตามธรรมชาติ เว้นแต่เกิ ดจากอุบตั ิเหตุ
และไม่รวมถึ งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็ นค่าใช้จ่ายการเคลื่ อนย้ายเพื่อการรั กษาพยาบาล
ฉุ กเฉิ น และค่าใช้จ่ายในการส่ งศพกลับประเทศ (ถ้ามี)
ความคุ้มครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่ เกิ ดขึ้ นอย่างกระทันหันและคาดการณ์ ไม่ไ ด้ ในระหว่า ง
ระยะเวลาการเดินทาง เป็ นผลทาให้ตอ้ งมีการรักษาโดยแพทย์ตามมาตรฐานทางการแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาล
โดยพยาบาลไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้สาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควรที่ผเู้ อา
ประกันภัยได้จ่ายไปจริ ง แต่ท้ งั นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยมีความจาเป็ นต้องได้รับการรักษาในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการเดินทาง ที่
เป็ นผลสื บเนื่องมาจากความบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ การเข้ารับการรักษาพยาบาลดังกล่าวจะต้อง
กระทาภายใน 168 ชัว่ โมง หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย และจานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดที่บริ ษทั จะชดใช้สาหรับ
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ ไม่เกินร้อยละตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ของจานวนเงิน
เอาประกัน หรื อไม่เกิน 21 วันติดต่อกันแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานเวชกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
4. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
ใบเสร็ จรับเงิ นที่ แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรั บเงิ นต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่
รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัย
ได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรั ฐ หรื อสวัสดิ การอื่ นใด หรื อจากการประกันภัยอื่ นมาแล้วให้ผูเ้ อาประกันภัยส่ ง
สาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่ างกาย หรือการเจ็บป่ วย อันเกิดจากหรือสื บเนื่องจาก
สาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถ
ครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทาไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการทีผ่ ้ เู อาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่าทีแ่ พทย์สั่ง
1.3 การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์
1.4 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
1.5 โรคเรื้ อ รั ง การเจ็ บ ป่ วย หรื อ การบาดเจ็ บ ที่ยังมิ ไ ด้ รั กษาให้ ห ายก่ อ นวัน ออกเดิ น ทางตามกรมธรรม์
ประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด หรือปัญหาด้ านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
1.6 โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
1.7 การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่ วงหรือ
การควบคุมน้าหนักตัวหรื อการผ่ าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้ นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่
ได้ รับความคุ้มครอง
1.8 การตรวจรักษาทีไ่ ม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ ทางเลือก
1.9 การรักษาโรคหรือผ่ าตัดเกีย่ วกับฟัน หรือเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน
การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่ รากฟันเทียม รวมถึงทันตกรรมประดิษฐ์ ใดๆ
1.10 การตรวจรั กษาความผิด ปกติ เกี่ยวกับสายตา การทาเลสิ ค ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ อุ ปกรณ์ เพื่อ ช่ ว ยในการ
มองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่ างกาย ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมเล่นหรือฝึ กซ้ อมหรือแข่ งขันกีฬาอาชี พ หรือ ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถ
หรือแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษา
ชี วิต) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจี้จั๊มพ์ การดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศ
และเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียน เพื่อ
บรรทุกโดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
2.4 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาหรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุมโดย
เจ้ าหน้ าที่ เพราะการกระทาความผิดทางอาญานั้น เว้ นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได้
2.6 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม
2.7 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
2.8 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์ เพือ่ รับการรักษาทางการแพทย์ ทุกชนิด
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเคลือ่ นย้ ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน หรือการเคลื่อนย้ ายกลับสู่ ประเทศไทย
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
ความคุ้มครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และมีความจาเป็ นต้องได้รับ
การเคลื่ อนย้ายเพื่อทาการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามคาแนะนาของตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจ
(MSIG Assist) หรื อเพื่อนาผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ ประเทศไทย ในการนี้ ตวั แทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจ (MSIG
Assist) จะดาเนิ นการเคลื่ อนย้ายผูเ้ อาประกันภัย ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดตามสภาพที่จาเป็ นสาหรับการรักษาทาง
การแพทย์น้ นั
วิธีของการเคลื่ อนย้ายเพื่อการรั ก ษาพยาบาลฉุ กเฉิ น ถู กกาหนดโดยตัวแทนของบริ ษทั ที่ ได้รับมอบอานาจ
(MSIG Assist) ซึ่ งอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่ งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรื อ ทางบก หรื อวิธีการขนส่ งอย่างอื่นที่
เหมาะสม
การตัด สิ น ใจทั้ง หลายเกี่ ย วกับ วิ ธี ก าร รู ป แบบของการเคลื่ อ นย้า ยและจุ ด หมายปลายทาง จะได้รั บ การ
ดาเนินการโดยตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจ (MSIG Assist) และอยูบ่ นพื้นฐานของการรักษาพยาบาลที่จาเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่กาหนดนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริ การซึ่ งกาหนด และ/หรื อจัดเตรี ยมการโดยตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับ
มอบอานาจ (MSIG Assist) สาหรับการขนส่ งเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยหรื อการบริ การรักษาพยาบาล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ที่เกิดขึ้นตามความจาเป็ น ซึ่ งเป็ นผลของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นของผูเ้ อาประกันภัยตาม
มาตรฐานทางการแพทย์
บริ ษทั จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่ตวั แทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจ (MSIG Assist)
เรี ยกเก็บกับบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์มีการสารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื่ อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ หรื อกองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย ตาม
จานวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการบริ การเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นแต่สูงสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้ตวั แทนที่ได้รับมอบ
อานาจ (MSIG Assist) ทราบเพื่อพิจารณาดาเนิ นการเคลื่อนย้าย ตามรายละเอียดสาหรับการติดต่อที่บริ ษทั แนบมากับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
หากผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ มีการสารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื่ อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน หรื อการเคลื่อนย้ายกลับสู่ ประเทศไทยไปก่อน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
จะต้อ งส่ ง หลัก ฐานดัง ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ภายใน 30 วันนับ จากวัน ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รั บ การเคลื่ อ นย้า ย เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. ใบเสร็ จรับเงิน
5. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทีร่ วมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางตามตารางการเดินทางหรือค่ าบริการท่ องเทีย่ ว
2. ค่ าใช้ จ่ายใดๆ เพือ่ การขนส่ งของผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่ ได้ รับการอนุมัติและจัดเตรียมการโดยตัวแทนของบริษัทที่
ได้ รับมอบอานาจ (MSIG Assist)
3. ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
4. ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดจากสภาพผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
5. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA0502
การส่ งศพกลับสู่ ประเทศ
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
ความคุ้มครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย เป็ นผลให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง ตัวแทนของบริ ษทั ที่ได้รับมอบอานาจ (MSIG Assist) จะดาเนิ นการจัดเตรี ยมการนาศพหรื ออัฐิของ ผูเ้ อา
ประกันภัยที่เสี ยชีวติ กลับสู่ ประเทศไทย
บริ ษทั จะรั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐิของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ ตวั แทนของบริ ษทั ที่ ได้รับมอบ
อานาจ (MSIG Assist) เรี ยกเก็บกับบริ ษทั แต่สูงสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรณี ที่ผูร้ ับประโยชน์ มีการสารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐิของผูเ้ อาประกันภัยไปก่ อน บริ ษทั จะ
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ ผรู้ ับประโยชน์หรื อกองมรดกของผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
สาหรับการบริ การต่างๆ รวมถึงการเตรี ยมการของผูจ้ ดั การศพ (สัปเหร่ อ) ค่าหี บศพการดองศพ การฌาปนกิจศพ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน แต่สูงสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
หากผูร้ ับประโยชน์มีการสารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐิของผูเ้ อาประกันภัยไปก่อน ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
8. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ค่ าใช้ จ่ายสาหรั บการบริ การทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้ องรั บผิดชอบตามกฎหมายต่ อผู้เอาประกันภัย หรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ที่
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางแล้ ว ซึ่งบุคคลผู้จัดการเดินทาง หรือบริษัทผู้ขนส่ งต้ องรับผิดชอบ
2. ค่ าใช้ จ่ายใดๆ เพื่อการขนส่ งของผู้เอาประกันภัยซึ่ งไม่ ได้ รับการอนุ มัติและจัดเตรี ยมการโดยตัวแทนของบริ ษัทที่
ได้ รับมอบอานาจ (MSIG Assist)
3. ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
4. ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดจากสภาพผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
5. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
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EPWA0602
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การยกเลิกหรือการเลือ่ นการเดินทาง
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง

การบาดเจ็บสาหัส
หรื อการเจ็บป่ วย
รุ นแรง

ผูป้ ่ วยใน

สมาชิกใน
ครอบครัว
ภัยธรรมชาติ

หมายถึง ในกรณี ของผูเ้ อาประกันภัย หมายถึ ง การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงที่
ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมายและได้รับ
การรับรองโดยแพทย์วา่ ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการเดินทางได้
ในกรณี ของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็ บป่ วยรุ นแรง
ที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมายและวินิจฉัย
ว่าการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นเป็ นอันตรายแก่ชีวติ และต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วย
ในของโรงพยาบาล
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน
ไม่ น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้องลงทะเบี ย นเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ การวินิจฉัยและ
คาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับ
ตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย บิดามารดาของผูเ้ อาประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส
บุตร พี่ น้องของผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนามาซึ่ งความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของที่
อยู่อาศัย ซึ่ งได้แก่ ไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ แผ่นดิ นไหว สึ นามิ ลูกเห็ บ และหิ นหรื อ
ดินถล่ม

ความคุ้มครอง
หากการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยถูกยกเลิกหรื อถูกเลื่อน อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงของผูเ้ อาประกันภัย
2. การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงของสมาชิกในครอบครัว
3. ความเสี ย หายต่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ของผู ้เ อาประกัน ภัย เนื่ อ งจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่ า ระเบิ ด จากก๊ า ซหุ ง ต้ม รวมถึ ง
ภัยธรรมชาติต่างๆ
และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดิ นทางตามกาหนดการเดินทางได้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัยสาหรับการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายซึ่ งเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรื อการเลื่อนการเดินทางที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน
ก่อนวันเริ่ มต้นการเดินทาง หรื อจากการเลื่ อนการเดิ นทางกลับประเทศไทยที่เกิ ดขึ้นในระหว่างอยู่ในต่างประเทศ เช่ น
เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า เป็ นต้น สาหรับการสู ญเสี ย
หรื อเสี ยหายซึ่ งไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่ งอื่น และเป็ นผลต่อเนื่ องจากการยกเลิ กหรื อการเลื่อนการเดินทางนั้น แต่
สู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ ้ ม ครองนี้ มี ผ ลบัง คับ เฉพาะเมื่ อ ผู ้เ อาประกัน ภัย ได้ เ อาประกัน ภัย ก่ อ นการรั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ
ซึ่ งก่อให้เกิดการบอกเลิกหรื อการเลื่อนการเดินทางนั้น โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายส่ วนแรกเอง
(ถ้ามี)
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ ผูเ้ อาประกันภัยเกิ ดการยกเลิ กหรื อการเลื่ อนการเดิ นทาง เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
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1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบิน ค่าที่พกั อาหาร ซึ่ งระบุจานวนเงินที่เก็บ
3. ใบรับรองแพทย์ (กรณี การบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ สมาชิ กใน
ครอบครัว)
4. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ สมาชิกในครอบครัว)
5. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่เกิดจากการควบคุม หรื อกฎข้ อบังคับของรั ฐบาล การล้ มละลาย การขาดสภาพคล่ อง ใน
การชาระหนี้สิ น หรื อการขาดการช าระหนี้สิ นของบริ ษั ทจั ดการท่ อ งเที่ยว หรื อ ผู้ทาการขนส่ งอันเป็ นสาเหตุ ใ ห้ มี
การบอกเลิกการเดินทาง หรือผู้ขนส่ งยกเลิกการให้ บริการ
2. การสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายที่ ไ ด้ รั บ การชดใช้ จากแหล่ ง อื่ น เช่ น โรงแรม ผู้ ข นส่ ง บริ ษั ท จั ด การท่ อ งเที่ ย ว หรื อ
ผู้ดาเนินการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง อาหาร และทีพ่ กั เป็ นต้ น
3. การสู ญเสี ยหรือเสี ยหายทีเ่ กิดจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
4. การยกเลิ ก หรื อ การเลื่ อ นการเดิ น ทางที่ เ กิ ด จากสถานะทางการเงิ น หรื อ การเปลี่ ย นแผนการเดิ น ทางของ
ผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิ กในครอบครัว
5. การยกเลิกหรือการเลือ่ นการเดินทางทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัยนี้
6. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางเนื่องจากการรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เป็ นสภาพทาง
การแพทย์ทเี่ ป็ นมาก่อนวันทีท่ าประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจมีขนึ้ ภายหลังด้ วย
7. การยกเลิกหรือการเลือ่ นการเดินทางเนื่องจากการรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด
8. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทางธุ รกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรื อหน้ าที่ความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรื อ
สมาชิ กในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
9. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายต่ อสิ ทธิพเิ ศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
10. การยกเลิกหรือการเลือ่ นการเดินทางเนื่องจากการกระทาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรื อผู้เอาประกันภัยถูก
ดาเนินคดีอาญา
11. การยกเลิกหรื อการเลื่อนการเดินทางที่ ผ้ ูเอาประกันภัยมิได้ แจ้ งบริ ษัทตัวแทนท่ องเที่ยว หรื อผู้จัดการทัวร์ หรื อ
ผู้ให้ บริการขนส่ งหรือทีพ่ กั ในทันทีที่ทราบว่ ามีความจาเป็ นที่จะต้ องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางที่จัดเตรียมไว้ เว้ นแต่
พิสูจน์ ได้ ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่ อาจแจ้ งให้ บริษัททราบในทันทีได้ แต่ ได้ แจ้ งโดยเร็วทีส่ ุ ดเท่ าทีก่ ระทาได้ แล้ ว
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EPWA0702
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การลดจานวนวันเดินทาง
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง

การบาดเจ็ บ สาหั ส หมายถึง ในกรณี ของผูเ้ อาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงที่
หรื อก ารเจ็ บ ป่ ว ย
ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมายและได้รับ
รุ นแรง
การรับรองโดยแพทย์วา่ ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการเดินทางได้
ในกรณี ของสมาชิ กในครอบครัว หมายถึ ง การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วย
รุ นแรงที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมาย
และวินิจฉัยว่าการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นเป็ นอันตรายแก่ ชีวิตและต้องเข้า
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน
หมายถึง ผูท้ ี่ จ าเป็ นต้อ งเข้า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
ติ ด ต่ อ กัน ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ชั่ว โมง ซึ่ งต้อ งลงทะเบี ย นเป็ นผู ้ป่ วยใน โดยได้รั บ
การวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ
และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่ส มรสของผูเ้ อาประกันภัย บิ ดามารดาของผูเ้ อาประกันภัย บิ ดามารดาของคู่
สมรส บุตร พี่ น้องของผูเ้ อาประกันภัย
ความคุ้มครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกาหนดอันเนื่องมาจาก
1 .การบาดเจ็บสาหัส หรื อ การเจ็บป่ วยรุ นแรงของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งแพทย์แนะนาให้เดิ นทางกลับ หรื อการ
เสี ยชีวติ การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงของสมาชิกในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย ผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นประเทศไทย
2. ผูข้ นส่ งระงับการเดินทางเนื่องจากพายุไต้ฝนุ่ พายุไซโคลน พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว หรื อสึ นามิ
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้สาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระไปล่วงหน้า สาหรับ
 ค่าที่พกั หรื อค่าอาหารที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ
 ค่าเดินทาง และ/หรื อค่าปรับรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ตอ้ งชาระเพิ่มขึ้นสาหรับการเดินทางกลับ
ประเทศไทยก่อนกาหนด ซึ่ งเทียบเท่าประเภทของตัว๋ เดินทางขากลับที่ได้ซ้ื อไว้ล่วงหน้า
ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้างต้นผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ หรื อจาก
การประกันภัยอื่น หรื อจากแหล่งอื่นได้
ซึ่ งความคุม้ ครองนี้ จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ ง
ก่ อให้ เกิ ดการลดจ านวนวันเดิ นทางดังกล่ าว โดยบริ ษ ัท จะจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนรวมสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
แต่ ท้ ัง นี้ ผู ้เ อาประกันภัย ไม่ อ าจเรี ย กร้ องค่ า สิ น ไหมทดแทนในข้อ ตกลงคุ ้ม ครองผลประโยชน์ ค่ า ใช้ จ่ า ย
การลดจานวนวันเดินทางนี้ พร้ อมกันกับข้อตกลงคุ ม้ ครองการยกเลิกหรื อการเลื่อนการเดินทาง (ถ้ามี) สาหรับเหตุการณ์
เดียวกันได้
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางกลับถึ งประเทศไทยก่ อนกาหนด เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาตัว๋ เครื่ องบินล่าสุ ดที่ซ้ื อ พร้อมใบเสร็ จรับเงิน
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3. ใบรับรองแพทย์ (กรณี ที่ตอ้ งลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงของ
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อ สมาชิกในครอบครัว)
4. สาเนาใบมรณบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย หรื อ สมาชิกในครอบครัว)
5. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. การลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีสภาพการผิดปกติทางจิตใจ โรคเส้ นประสาท วิกลจริต
2. การลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเป็ นโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
3. การลดจ านวนวันเดิ นทางเนื่ องจากสถานะทางการเงิ น หรื อการเปลี่ยนแผนการเดิ นทางของผู้ เอาประกันภั ยหรื อ
สมาชิกในครอบครัว
4. การลดจานวนวันเดินทางทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัย
5. การรั กษาอาการเรื้อรั ง สภาวะ หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เป็ นสภาพทางการแพทย์ ที่เป็ นมาก่ อนวันที่ทาประกันภัย
รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจมีขนึ้ ภายหลังด้ วย
6. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ะได้ รับการชดใช้ หรือคืนเงินโดยโรงแรม บริษัทขนส่ ง บริ ษัทตัวแทนท่ องเที่ยว หรื อผู้ให้ บริ การการเดินทาง
และ/หรือทีพ่ กั
7. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายต่ อสิ ทธิพเิ ศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
8. การลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากการกระทาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรื อผู้เอาประกันภัยถูกดาเนิ น
คดีอาญา
9. การลดจานวนวันเดินทางที่ ผ้ ูเอาประกันภัยมิได้ แจ้ งบริ ษัทตัวแทนท่ องเที่ยว หรื อผู้จัดการทัวร์ หรื อผู้ให้ บริ การ
ขนส่ งหรือทีพ่ กั ในทันทีที่ทราบว่ ามีความจาเป็ นที่จะต้ องลดจานวนวันเดินทางที่จัดเตรี ยมไว้ เว้ นแต่ พิสูจน์ ได้ ว่ามีเหตุ
จาเป็ นอันสมควรจึงไม่ อาจแจ้ งให้ บริษัททราบในทันทีได้ แต่ ได้ แจ้ งโดยเร็วทีส่ ุ ดเท่ าทีก่ ระทาได้ แล้ ว
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EPWA0802
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าของเที่ยวบิน
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
ความคุ้มครอง
หากเครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยใช้ในการเดินทางต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว่ใน
ตารางการบิน เนื่องจาก
1. สภาพอากาศไม่อานวย
2. การทางานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่ องบิน
3. การนัดหยุดงาน หรื อการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิ ชย์ หรื อท่าอากาศยานที่ทาให้ไม่สามารถ
เดินทางได้
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.กรณี ที่สายการบิ นไม่ประกาศยกเลิ กเที่ ยวบิ น หรื อสามารถจัดหาเที่ ยวบิ นมาทดแทนเที่ ยวบิ นที่ ล่า ช้าได้
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ ตามจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในทุกๆ 6
ชัว่ โมง ติดต่อกันของการล่าช้าของเที่ยวบิน แต่รวมสู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
2.กรณี ที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่สามารถจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนเที่ยวบินที่ล่าช้าได้
เมื่อเครื่ องบิ นต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดิ นทางตามปกติเป็ นเวลาเกิ นกว่า 6 ชั่วโมง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บาท
ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อ 1. และ 2. สาหรับเหตุการณ์เดียวกันพร้อมกันได้
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูเ้ อาประกันภัยประสบเหตุ การณ์ การล่ าช้าของเที่ ยวบิ น เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. ตัว๋ เครื่ องบินและ BOARDING PASS ทั้งหมด
4. จดหมายแจ้งจากผูท้ ี่มีอานาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้นถึงการล่าช้า
5. จดหมายแจ้งจากสายการบินพาณิ ชย์น้ นั ๆระบุถึงการล่าช้า
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ค่ าเสี ยหายสาหรับความสู ญเสี ยหรือเสี ยหาย หรือความเสี ยหายต่ อเนื่อง อันเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยไม่ ต้อง
คานึงถึงสาเหตุอนื่ ใด ซึ่งเกิดจาก
1.1 การทางาน หรือการทางานบกพร่ องของระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ ายภายใน (Intranet) หรือเครือข่ ายส่ วนตัว หรือเครือข่ ายในแบบเดียวกัน
1.2 ความเสี ยหาย การถูกทาลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรื อความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายอื่นๆ ของข้ อมูล
ซอฟท์ แวร์ หรือชุ ดคาสั่ งของการเขียนโปรแกรม หรือชุ ดคาสั่ งประเภทใด
1.3 การเสี ยประโยชน์ ในการใช้ หรื อในการทางานทั้งหมด หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของข้ อมูล การเข้ ารหัส
โปรแกรมซอฟแวร์ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ หรื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดซึ่ ง ทางานโดยใช้ ไมโครชิ ป
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(Microchip) หรือตรรกะทีฝ่ ังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Logic) และการไม่ สามารถ หรือความขัดข้ องที่เกิด
ตามมาในการดาเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย ค่ าสิ นไหมทดแทนใดๆซึ่ งเกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้ อมจากหรื อมีส่วนประกอบ
ของความล้มเหลว หรือความไม่ สามารถดังต่ อไปนี้
2.1 วงจรอุปกรณ์ ไฟฟ้า(Electronic Circuit) ไมโครชิ ป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโคร
โพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system) เครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware) ระบบ
ข้ อมูล(software) เฟิ ร์ มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ประมวลผลข้ อมูล
(Data Processing Equipment) อุปกรณ์ โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์ อนื่ ใดทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
2.2 สื่ อข้ อมูล (Media) หรือระบบทีใ่ ช้ ในการทางานทีเ่ กีย่ วข้ องกันกับสิ่ งดังกล่ าว
ไม่ ว่าจะเป็ นทรัพย์ สินของผู้เอาประกันภัยหรื อไม่ ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการทางานเพื่อวัตถุประสงค์ อย่ างใดอย่ าง
หนึ่งหรื อทั้งหมดและผลกระทบต่ อเนื่ องจากการใช้ ตัวเลข สั ญลักษณ์ หรื อคา เพื่อรั บรู้ และจดจาวันที่ รวมถึงแต่ ไม่
จากัดเพียงความล้มเหลวหรือความไม่ สามารถที่จะรั บรู้ จดจา จัด เก็บ (capture) รวบรวม บันทึก(save) หรือเก็บรักษา
(retain) และ/หรือ จัดดาเนินการ แปลคาสั่ ง หรือประมวลผลข้ อมูล หรื อข้ อมูลสารสนเทศ หรื อคาสั่ งงานหรื อคาสั่ งใดๆ
อย่ างถูกต้ องตรงตามวันทีจ่ ริงในปฏิทนิ อันเป็ นผลมาจาก
(1) การจดจา รั บรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสั ปดาห์ หรื อระยะของเวลา นอกเหนือหรื อแตกต่ างไป
จากวันทีใ่ ดๆ วันของสั ปดาห์ หรือระยะของเวลาทีถ่ ูกต้ อง
(2) การปฏิบัติงานของคาสั่ งใดๆหรื อตรรกะซึ่ งได้ ถูกโปรแกรมหรื อเป็ นส่ วนประกอบในสิ่ งใดๆก็ตามที่
อ้างถึงในข้ อ 2.1 และ 2.2 ข้ างต้ นความล่าช้ าทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัย
3. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายต่ อสิ ทธิพเิ ศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
4. ความล่าช้ าทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่ วนตัว และ/หรืออุปกรณ์ การเล่ นกอล์ ฟ
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
จากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
อุปกรณ์ การเล่ นกอล์ ฟ
หมายถึง ไม้ก อล์ฟ และถุ งใส่ ไ ม้กอล์ฟ โดยอุ ปกรณ์ ก ารเล่ นกอล์ฟนี้ ตอ้ งบรรจุ อยู่ใ น
กระเป๋ าใส่ ถุงกอล์ฟและ/หรื อถุงกอล์ฟเพื่อการเดินทางโดยเฉพาะ
ทรัพย์สินส่ วนตัว
หมายถึง ทรั พย์สิ นที่ ผูเ้ อาประกันภัยนาติ ดตัวไปด้วยในการเดิ นทางที่ มิได้ระบุ ไว้ใ น
ข้อยกเว้น
ของใช้ ในบ้ าน
หมายถึง ของใช้ที่ประจาในบ้าน โดยปกติ แล้วบุคคลทัว่ ไปจะไม่นาติ ดตัวไปในขณะ
เดินทางได้แก่ เสื้ อผ้าที่ไม่จาเป็ นสาหรับการเดินทาง เครื่ องครัว เครื่ องอานวย
ความสะดวกภายในบ้าน เป็ นต้น
ของทีร่ ะลึก
หมายถึง สิ่ งของที่เป็ นสัญลักษณ์ หรื อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่
จาหน่ายหรื อให้เป็ นที่ระลึก
เครื่องประดับ
หมายถึง สิ่ ง ของที่ ส วมใส่ เ ป็ นเครื่ อ งประดับ ตามร่ า งกาย เช่ น แหวน สร้ อ ยข้อ มื อ
สร้อยคอ กาไล ต่างหู จี้ เป็ นต้น
กระเป๋ าเดินทาง
หมายถึง กระเป๋ าเดินทางหรื อเป้ เดินทางที่ใช้ใส่ เสื้ อผ้าหรื อสัมภาระซึ่ งต้องนาไปใช้ใน
ระหว่างการเดินทาง รวมถึงกระเป๋ าถือของผูเ้ อาประกันภัยด้วย
การลักทรัพย์
หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
การชิงทรัพย์
หมายถึง การลัก ทรั พ ย์โดยใช้ก าลัง ประทุ ษร้ า ยหรื อขู่เข็ญว่า ในทันใดนั้นจะใช้กาลัง
ประทุษร้ายเพื่อ
1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น้ นั ไป
2. ให้ยนื่ ให้ซ่ ึ งทรัพย์น้ นั
3. ยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้
การปล้นทรัพย์
หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
การวิง่ ราวทรัพย์
หมายถึง การลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
ความคุ้มครอง
หากกระเป๋ าเดินทาง และ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว และ/หรื ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผูเ้ อาประกันภัยเกิดความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ในระหว่างการเดินทาง
1. ความผิดพลาดของพนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ ง ขณะที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้ท าการฝากกระเป๋ า
เดิ นทางรวมถึ งทรั พย์สินส่ วนตัวที่ เก็บไว้ภายในกระเป๋ าเดิ นทาง และ/หรื ออุ ปกรณ์ การเล่ นกอล์ฟไว้ และพนักงาน
โรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ งตกลงว่าจะเก็บรักษาไว้ในอารักขาแห่งตน
2. การถูกลักทรั พย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผูเ้ อาประกันภัยลงทะเบี ยนเข้าพักใน
ฐานะแขกของโรงแรม
3. การถูกชิ งทรัพย์ หรื อปล้นทรั พย์กระเป๋ าเดิ นทางและ/หรื อทรั พย์สินส่ วนตัวและ/หรื ออุ ปกรณ์ การเล่ น
กอล์ฟนั้น
4. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยกระเป๋ าเดิ นทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวและ/หรื ออุปกรณ์ การ
เล่นกอล์ฟที่เก็บอยูภ่ ายในรถยนต์คนั ที่เสี ยหายนั้น
5. การถูกวิง่ ราวทรัพย์ การถูกกรี ดกระเป๋ าเดินทางเพื่อลักทรัพย์
บริ ษ ทั จะชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทนให้ส าหรั บ การซ่ อมแซมความเสี ย หายของกระเป๋ าเดิ นทางและ/หรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัว และ/หรื ออุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟ หรื อจัดหากระเป๋ าเดิ นทางและ/หรื อทรั พย์สินส่ วนตัว และ/หรื อ
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อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟแบบเดียวหรื อใกล้เคียงกัน กรณี ที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ บริ ษทั จะชดใช้ให้เป็ นเงินสดตาม
มูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิ ดความเสี ยหายนั้น (คานวณจากราคา ณ วันที่ซ้ื อหักด้วยค่าเสื่ อมราคา) ทั้งนี้
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้โรงแรมหรื อผูข้ นส่ งหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ทราบถึ งความสู ญเสี ยหรื อ
เสี ยหายโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
2. ในกรณี บ ริ ษัท จ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย แล้ ว บริ ษัท จะรั บ ช่ ว งสิ ทธิ ข อง
ผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
ไป ในการนี้ ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนินการที่จาเป็ น
เพื่อป้ องกันสิ ทธิ ท้ งั หลายเช่นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่เสี ยหายต่อสิ ทธิ ของบริ ษทั
3. ถ้าในขณะที่ เกิ ดความเสี ยหายขึ้ นและปรากฏว่าผูเ้ อาประกันภัย ได้เอาประกันภัยในความสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายเดียวกันนี้ ไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่น ไม่วา่ โดยผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อโดยบุคคลอื่นใดที่กระทาในนาม
ของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะร่ วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่ วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับ
ประกันภัยต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้ น แต่ไม่เกิ นกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้
และเป็ นที่ ตกลงว่าการจ่า ยค่าทดแทนนี้ บริ ษทั จะไม่ยกเอาลาดับการรั บประกันภัยก่ อน-หลังขึ้ นเป็ นข้ออ้างในการ
เข้าร่ วมเฉลี่ยชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าว
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัวภายในกระเป๋ าเดิ นทาง และ/หรื ออุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อยืนยันความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย (Property Irregularity Report) ที่ออกให้โดยผูข้ นส่ ง
ผูบ้ ริ หารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย กรณี การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั้นอยูใ่ น
ความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ ง
3. ใบแจ้งความหรื อบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
4. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครองความเสี ยหายส่ วนแรก (ถ้ ามี)
2. ความสู ญเสี ยหรือเสี ยหายของทรัพย์ สินดังต่ อไปนี้
กระเป๋ าเงินและกระเป๋ าที่ไม่ ใช่ กระเป๋ าเดินทางตามคานิยาม สั ตว์ ยานพาหนะที่เดินด้ วยเครื่ องจักรกล (รวมถึงอุปกรณ์
ส่ วนควบคุมยานพาหนะนั้น) ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของใช้ ในบ้ าน โบราณวัตถุ โทรทัศน์ เครื่ องเล่ นซี ดี คอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ค เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่ องทอง เครื่ องเงินทั้งปวง อัญมณี โลหะมีค่า หรื อหินมีค่า ผ้ าขนสั ตว์ หรื อสิ่ งของที่
ประกอบด้ วยวัตถุดังกล่ าว เครื่ องประดับ นาฬิ กาและสายรั ดข้ อมือทุกรู ปแบบ คอนเทคเลนส์ เก้ าอีม้ ีล้อสาหรับคนพิการ
ฟันปลอม ขาแขนเทียม เครื่องช่ วยฟัง ใบหุ้น เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของทีร่ ะลึก
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3. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายทีม่ ีสาเหตุจากการสึ กกร่ อน การเสื่ อมสภาพทีละน้ อย แมลงกัดกิน สั ตว์ ที่ชอบทาลายพืช
เช่ น หนู การเสื่ อมสภาพในตัวเอง หรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเนื่ องจากกระบวนการดาเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อ
การซ่ อมแซม การทาความสะอาด หรือการดัดแปลง แก้ไขทรัพย์สินใดๆ
4. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของอุปกรณ์ ทเี่ ช่ า หรือให้ เช่ า
5. การยึ ด ทรั พ ย์ หรื อ การกั ก ทรั พ ย์ สิ น ภายใต้ ก ฎหมายตุ ล าการ การริ บ ทรั พ ย์ สิ น โดยรั ฐ บาล การขนส่ งสิ น ค้ า
ผิดกฎหมาย หรือการทาหน้ าทีอ่ นื่ ใดทีข่ ัดต่ อกฎหมาย
6. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายทีไ่ ด้ รับการชดใช้ จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ ง
7. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายทีส่ ามารถเรียกร้ องเอาจากโรงแรมหรือผู้ขนส่ ง
8. ความสู ญเสี ยต่ อกระเป๋ าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่ วงหน้ า หรื อของที่ระลึก และสิ่ งของที่ส่งทางพัสดุ
ไปรษณีย์ หรือส่ งทางเรือ โดยมิได้ ไปด้ วยกันกับผู้เอาประกันภัย
9. การที่ผ้ ูเอาประกันภัยลืมทรั พย์ สินในยานพาหนะใดๆ หรื อสถานที่สาธารณะ หรื อความสู ญเสี ยที่เป็ นผลมาจาก
การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ ก่อนตามสมควรเพือ่ ความปลอดภัยของทรัพย์ สินนั้น
10. ความสู ญเสี ยของสิ นค้ า หรือตัวอย่ างสิ นค้ า
11. ความสู ญเสี ยของข้ อมูลทีบ่ ันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่ นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรือสิ่ งอืน่ ใดในทานองเดียวกัน
12. ความสู ญเสี ยหรือสู ญหายของกระเป๋ าเดินทางของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิง้ ไว้ ในทีส่ าธารณะโดยไม่ มีผ้ ดู ูแล
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)

ความคุ้มครอง
หากกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 ชัว่ โมง เนื่องจาก
ความผิ ด พลาดของผูข้ นส่ ง บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนให้ ต ามจ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยในทุกๆ 6 ชัว่ โมง ติดต่อกันของการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทางแต่รวมสู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หน้ าที่ของผู้เอาประกันภัยในการรักษาสิ ทธิของบริษัท
ในกรณี บริ ษทั จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันภัยที่
ได้รับความคุ ้มครองต่ อบุ คคลใดๆ หรื อองค์ก รใดๆ เฉพาะในส่ วนที่ บ ริ ษ ทั ได้จ่ายค่า สิ นไหมทดแทนไป ในการนี้
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนิ นการที่จาเป็ นเพื่อป้ องกันสิ ทธิ
ทั้งหลายเช่นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่เสี ยหายต่อสิ ทธิ ของบริ ษทั
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ประสบเหตุ ก ารณ์ ก ารล่ า ช้า ของกระเป๋ าเดิ น ทาง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. หนังสื อยืนยันการล่าช้าที่ออกให้โดยผูข้ นส่ ง
4. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ค่ าเสี ยหายสาหรับความสู ญเสี ยหรือเสี ยหาย หรือความเสี ยหายต่ อเนื่อง อันเป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้ อม โดยไม่ ต้อง
คานึงถึงสาเหตุอนื่ ใด ซึ่งเกิดจาก
1.1 การทางาน หรือการทางานบกพร่ องของระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ ายภายใน (Intranet) หรือเครือข่ ายส่ วนตัว หรือเครือข่ ายในแบบเดียวกัน
1.2 ความเสี ยหาย การถูกทาลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรื อความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายอื่นๆ ของข้ อมูล
ซอฟท์ แวร์ หรือชุ ดคาสั่ งของการเขียนโปรแกรม หรือชุ ดคาสั่ งประเภทใด
1.3 การเสี ยประโยชน์ ในการใช้ หรื อในการทางานทั้งหมด หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของข้ อมูล การเข้ ารหัส
โปรแกรมซอฟแวร์ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ หรื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดซึ่ ง ทางานโดยใช้ ไมโครชิ ป
(Microchip) หรือตรรกะทีฝ่ ังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Logic) และการไม่ สามารถ หรือความขัดข้ องที่เกิด
ตามมาในการดาเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย ค่ าสิ นไหมทดแทนใดๆซึ่ งเกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้ อมจากหรื อมีส่วนประกอบ
ของความล้มเหลว หรือความไม่ สามารถดังต่ อไปนี้
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2.1 วงจรอุปกรณ์ ไฟฟ้า(Electronic Circuit) ไมโครชิ ป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโคร
โพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system) เครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware) ระบบ
ข้ อมูล(software) เฟิ ร์ มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ประมวลผลข้ อมูล
(Data Processing Equipment) อุปกรณ์ โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์ อนื่ ใดทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
2.2 สื่ อข้ อมูล (Media) หรือระบบทีใ่ ช้ ในการทางานทีเ่ กีย่ วข้ องกันกับสิ่ งดังกล่าว
ไม่ ว่าจะเป็ นทรั พย์ สินของผู้เอาประกันภัยหรื อ ไม่ ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการทางานเพื่อวัตถุ ประสงค์ อย่ างใด
อย่ างหนึ่งหรื อทั้งหมดและผลกระทบต่ อเนื่องจากการใช้ ตัวเลข สั ญลักษณ์ หรือคา เพื่ อรั บรู้ และจดจาวันที่ รวมถึงแต่
ไม่ จากัดเพียงความล้ มเหลวหรื อความไม่ สามารถที่จะรั บรู้ จดจา จัด เก็บ (capture) รวบรวม บันทึก(save) หรือเก็บ
รักษา(retain) และ/หรื อ จัดดาเนินการ แปลคาสั่ ง หรื อประมวลผลข้ อมูล หรื อข้ อมูลสารสนเทศ หรื อคาสั่ งงานหรื อ
คาสั่ งใดๆอย่ างถูกต้ องตรงตามวันทีจ่ ริงในปฏิทนิ อันเป็ นผลมาจาก
(1) การจดจา รั บรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสั ปดาห์ หรื อระยะของเวลา นอกเหนือหรื อแตกต่ างไป
จากวันทีใ่ ดๆ วันของสั ปดาห์ หรือระยะของเวลาทีถ่ ูกต้ อง
(2) การปฏิบัติงานของคาสั่ งใดๆหรื อตรรกะซึ่ งได้ ถูกโปรแกรมหรื อเป็ นส่ วนประกอบในสิ่ งใดๆก็ตาม
ทีอ่ ้างถึงในข้ อ 2.1 และ 2.2 ข้ างต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ ขู นส่ งได้ จ่ายให้ กบั ผู้เอาประกันภัยแล้ ว
4. ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ เู อาประกันภัยสามารถเรียกร้ องจากผู้ขนส่ งได้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
บุคคลภายนอก
หมายถึง บุ ค คลใดๆ นอกเหนื อจากบุ ค คลในครอบครั ว หรื อ บุ ค คลที่ อ ยู่ด้วยกัน กับ ผูเ้ อา
ประกันภัย ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูใ่ นระหว่างทางการที่จา้ ง และบุคคลผู ้
ร่ วมเดินทางด้วย
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองความรั บผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก โดยบริ ษทั จะชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนในนามผูเ้ อาประกันภัยสาหรับจานวนเงิ นที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้
เป็ นค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับ
1. การเสี ยชีวติ หรื อความบาดเจ็บทางร่ างกายของบุคคลภายนอกอันสื บเนื่ องหรื อเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุจาก
ผูเ้ อาประกันภัย
2. ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันสื บเนื่ องหรื อเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุจาก
ผูเ้ อาประกันภัย
ทั้งนี้ ความรับผิดของบริ ษทั เพื่อการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจะไม่เกิ นไปกว่าจานวนเงิ นที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงชดใช้ หรื อยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรื อบุคคลอื่น
ผูเ้ สี ยหาย หรื อการกระทาอันก่อให้เกิดการฟ้ องร้อง หรื อการต่อสู ้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
บริ ษทั
2. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาการที่มีมาตรการอันสมควร เพื่อป้ องกันความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่จะ
เกิดขึ้น
3. ในกรณี บ ริ ษ ัท จ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย แล้ว บริ ษ ัท จะรั บ ช่ วงสิ ท ธิ ข องผูเ้ อา
ประกันภัยที่ได้รับความคุม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไป ใน
การนี้ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนิ นการที่จาเป็ นเพื่อป้ องกัน
สิ ทธิ ท้ งั หลายเช่นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่เสี ยหายต่อบริ ษทั
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. รู ปถ่าย (ถ้ามี) และหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอก
4. สาเนาใบรับรองแพทย์และสาเนาใบเสร็ จรับเงิน กรณี ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับบาดเจ็บทางร่ างกาย
5. ใบเสร็ จรับเงินค่าซ่ อมแซม กรณี ทาให้ทรัพย์สินของผูอ้ ื่นได้รับความเสี ยหายหรื อใบเสร็ จรับเงินจากทาง
ร้านค้าในกรณี ที่จาเป็ นต้องซื้ อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทาให้ของชิ้นนั้นเสี ยหาย
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย รวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้ องเป็ นญาติ หรื อลูกจ้ าง หรื อตามกฎหมาย
ให้ ถือเสมือนว่ าเป็ นลูกจ้ างของผู้เอาประกันภัย
2. ความสู ญเสี ยหรื อ ความเสี ยหาย ต่ อทรั พ ย์ สิ นซึ่ งเป็ นของผู้ เอาประกันภั ยเอง หรื อที่อยู่ ในการครอบครอง หรื อ
การควบคุม ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
3. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดซึ่ งเกิดจากสั ญญาที่ผ้ ูเอาประกันภัยทาขึน้ ซึ่งถ้ าไม่ มีสัญญา
ดังกล่าวความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่ เกิดขึน้
4. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย ที่เกี่ยวข้ องกับผู้เอาประกันภั ยซึ่ งกระทาโดยจงใจ เจตนา หรื อการกระทาที่ผิด
กฎหมายของผู้เอาประกันภัย
5. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย เนื่องจากการมีกรรมสิ ทธิ์ การครอบครอง การใช้ ยานพาหนะล้ อเลื่อน อากาศยาน
อาวุธปื น สั ตว์ เลีย้ ง ทีด่ ิน หรืออาคาร หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ อในการควบคุมดูแล
6. ความรับผิดทางการค้ าหรือวิชาชี พ หรือความบกพร่ องในการประกอบธุรกิจ
7. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย จากการกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ในสภาพการผิดปกติทางจิตใจ ระบบ
ประสาท การวิกลจริต รวมถึงขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยมีส่วนร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเดินทางเพือ่ เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
ผู้ป่วยใน
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
คาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี
รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
สมาชิกใน
หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย บิดามารดาของผูเ้ อาประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส
ครอบครัว
บุตร พี่ น้องของผูเ้ อาประกันภัย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครอง
1.การเยี่ยมไข้ผเู ้ อาประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่ เกิ ดขึ้นอย่างกระทันหันและ
คาดการณ์ไม่ได้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่ งได้รับความคุ ม้ ครองภายใต้ขอ้ ตกลงคุ ม้ ครองค่ารักษาพยาบาล
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทาให้ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยใน ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ในต่างประเทศตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์เป็ นเวลาติดต่อกันมากกว่า 5 วัน โดยที่ไม่มี
สมาชิกในครอบครัว หรื อเพื่อนของผูเ้ อาประกันภัยร่ วมเดินทางด้วย บริ ษทั จะจัดหาและจ่ายค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชั้น
ประหยัด และ/หรื อตัว๋ รถไฟหรื อยานพาหนะอย่างอื่นตามความเหมาะสมสาหรับการเดินทางไปและกลับให้แก่สมาชิ ก
ในครอบครัวหรื อเพื่อนของผูเ้ อาประกันภัยจานวน 2 คน เพื่อเดินทางไปเยีย่ มผูเ้ อาประกันภัย
2.ค่ า ใช้จ่า ยรายวันให้ แก่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ เพื่ อนของผูเ้ อาประกันภัย ส าหรั บ ค่ า โดยสารส าหรั บ
ยานพาหนะอื่นๆ ค่าที่พกั และค่าอาหารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ระหว่างที่ผเู ้ อาประกันภัยรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในเฉพาะที่
เกินกว่า 5 วัน โดยจะจ่ายให้วนั ละ 2,000 บาท และหรื อ 20,000 บาทต่อเหตุการณ์
ทั้ง นี้ บริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิ จารณาว่า การเยี่ย มนั้นมี ความจาเป็ นและมี ผลต่ อการรั ก ษาพยาบาลผูเ้ อาประกันภัย
หรื อไม่ และ จะคุม้ ครองค่าใช้จ่ายภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันสู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อสาเนาใบสรุ ปค่ารักษาพยาบาล
4. ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ส าเนาบัตรโดยสารในการเดิ น ทางของสมาชิ ก ในครอบครั วที่ เ ดิ น ทางไปเยี่ย มผูเ้ อา
ประกันภัย
5. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ เงินชดเชยระหว่ างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่ วย
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
ผู้ป่วยใน
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
คาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี
รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองกรณี ผู ้เ อาประกั น ภัย จ าเป็ นต้อ งพัก รั ก ษาตัว ในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ ่ วยในในต่างประเทศอันเนื่ องมาจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยที่
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ตามจานวนเงินชดเชยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วนั แรกที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยใน ต่อเนื่องสู งสุ ด 30 วัน
หากผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยใน
ในประเทศไทยบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจานวนเงินชดเชยต่อวันตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนับตั้งแต่วนั แรกที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมใน
ฐานะผูป้ ่ วยในในประเทศไทย ต่อเนื่ องสู งสุ ด ไม่คุม้ ครอง วัน ทั้งนี้ การเข้าพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยในในประเทศไทยที่ ได้รับความคุ ม้ ครอง จะต้องกระทาภายใน ไม่คุม้ ครอง
ชัว่ โมง หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองแพทย์หรื อรายงานแพทย์ผทู้ าการรักษา
3. สาเนาใบแจ้งหนี้หรื อสาเนาใบเสร็ จรับเงินจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ
4. สาเนาใบแจ้งหนี้หรื อสาเนาใบเสร็ จรับเงินจากโรงพยาบาลในประเทศไทย (หากมี)
5. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกาย หรื อการเจ็บป่ วย อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจาก
สาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ สุรา หรื อสารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่
สามารถครองสติได้
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คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่
ว่ าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทาไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการทีเ่ อาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่ าทีแ่ พทย์ สั่ง
1.3 การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์
1.4 โรคเรื้ อ รั ง การเจ็ บ ป่ วย หรื อ การบาดเจ็ บ ที่ยัง มิไ ด้ รัก ษาให้ ห ายก่ อ นวัน ออกเดิ น ทางตามกรมธรรม์
ประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด หรือปัญหาด้ านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
1.5 โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
1.6 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
1.7 การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้ านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
1.8 การตรวจรั กษาหรื อการผ่ าตัดเพื่อเสริ มสวย หรื อการแก้ ไขปั ญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รั งแค ผมร่ วง
หรือการควบคุม นา้ หนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้
1.9 การตรวจสุ ขภาพทั่วไป การพักฟื้ น หรื อการพักเพื่อการฟื้ นฟู หรื อการรั กษาโดยวิธีให้ พักอยู่เฉยๆ การ
ตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการเข้ ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย การรั กษาหรื อตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ ซึ่ งไม่ ใช่
ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรือไม่ เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
1.10 การตรวจรักษาความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา การทาเลสิ ค ค่ าใช้ จ่ายสาหรับอุปกรณ์ เพือ่ ช่ วยในการมองเห็น
หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
1.11 การรักษาโรคหรือผ่ าตัดเกี่ยวกับฟั น หรื อเหงือก การทาฟั นปลอม การครอบฟั น การรั กษารากฟั น อุดฟั น
การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่ รากฟันเทียม รวมถึงทันตกรรมประดิษฐ์ ใดๆ
1.12 การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้ โทษ บุหรี่ สุ รา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1.13 การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ ได้ เป็ นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ ทางเลือก
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกาย ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมเล่ นหรือฝึ กซ้ อมหรื อแข่ งขันกีฬาอาชี พ หรื อ ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถ
หรือแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษา
ชี วิต) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจี้จั๊มพ์ การดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศ
และเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียน เพื่อ
บรรทุกโดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
2.4 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมทีม่ ีความผิดสถานหนักหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
2.6 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA1402
ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของเงินส่ วนตัว
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
เงินส่ วนตัว
หมายถึง ธนบัตรหรื อเหรี ยญกษาปณ์ที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คเดินทาง หรื อดราฟท์
การลักทรัพย์
หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
การชิงทรัพย์
หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กาลังประทุษร้าย
เพื่อ
1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น้ นั ไป
2. ให้ยนื่ ให้ซ่ ึ งทรัพย์น้ นั
3. ยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้
การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
การวิง่ ราวทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
ความคุ้มครอง
หากเงินส่ วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยได้รับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายในระหว่างการเดินทาง เนื่องจาก
1. การถูกลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผเู ้ อาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักในฐานะ
แขกของโรงแรม
2. การถูกชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์เงินส่ วนตัว
3. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยเงินส่ วนตัวที่เก็บอยูภ่ ายในรถยนต์คนั ที่เสี ยหายนั้น
4. การถูกวิง่ ราวทรัพย์ การถูกกรี ดกระเป๋ าเดินทางหรื อกระเป๋ าถือเพื่อลักทรัพย์
บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ตามจานวนเงิ นความสู ญเสี ย หรื อความเสี ย หายที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง หัก ด้ว ย
ความเสี ยหายส่ วนแรก (ถ้ามี) แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ ได้ขยายความคุ ม้ ครองรวมถึ งความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้ นจริ งของกระเป๋ าเงิ นหรื อกระเป๋ าถื อที่ใช้บรรจุ เงิ น
ส่ วนตัวที่สูญเสี ยหรื อเสี ยหายนั้นด้วย ซึ่ งบริ ษทั จะจ่ายให้ไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของจานวนเงิ นเอาประกันภัย โดยบริ ษทั
สามารถเลื อกชดใช้โดยการซ่ อมแซม หรื อจัดหามาทดแทนแบบเดียวหรื อใกล้เคียงกัน หรื อกรณี ที่ไม่สามารถหามา
ทดแทนได้ บริ ษทั จะชดใช้ให้เป็ นเงินสดตามมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสี ยหายนั้น(คานวณจาก
ราคา ณ วันที่ซ้ื อ หักด้วยค่าเสื่ อมราคา) โดยให้ถือว่าอยูภ่ ายใต้จานวนเงินเอาประกันภัยเดียวกันของข้อตกลงคุม้ ครองนี้
เงื่อนไขเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรายงานการสู ญหายดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอานาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน
24 ชัว่ โมง นับจากที่เกิดเหตุการณ์น้ นั
2. ผูเ้ อาประกันภัยไม่ละทิ้งเงินส่ วนตัวไว้ในที่สาธารณะโดยไม่มีผดู ้ ูแล
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่ บ ริ ษ ทั ภายใน 30 วันนับ จากวันที่ ผูเ้ อาประกันภัย เกิ ด ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของเงิ นส่ วนตัว เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อยืนยันความสู ญเสี ยที่ออกให้โดยผูบ้ ริ หารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหาย
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3. ใบแจ้งความหรื อบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ กรณี มีความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อ
กระเป๋ าเงินหรื อกระเป๋ าถือด้วย ต้องระบุยหี่ อ้ หรื อรุ่ นในใบแจ้งความด้วยให้ชดั เจน
4. หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรื อการซื้ อเช็คเดินทาง (ถ้ามี)
5. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของเงินส่ วนตัว อันเกิดจากหรือสื บเนื่องจาก
1. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของเช็ คเดินทางที่ผ้ ูออกเช็ ค หรื อตัวแทนของผู้ออกเช็ คสามารถออกเช็ คเดินทาง
ฉบับใหม่ ทดแทนเช็ คเดินทางฉบับเดิมที่สูญเสี ยหรื อเสี ยหาย หรื อเอกสารอื่นที่ผ้ ูออกเอกสารหรื อตัวแทนของผู้ออก
เอกสารสามารถออกเอกสารฉบับใหม่ ทดแทนเอกสารฉบับเดิมได้
2. ความเสี ยหายทางการเงิน ที่สืบเนื่องมาจากการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดพลาด หรือการละเลยในการทาบัญชี
หรือการจ่ ายเงิน ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายเนื่องจากการลดค่ าของเงินตรา
3. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายทีไ่ ด้ รับการชดใช้ จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ ง
4. บัตรเครดิตทุกชนิด ใบหุ้น และเอกสารตั๋วเงิน
5. ความเสี ยหายหรื อการถูกทาลายอันเนื่ องมาจากการเสื่ อมสภาพของเงินสดและเช็ คเดินทางรวมทั้งความเสี ยหาย
อั น เนื่ อ งมาจากแมลงหรื อ สั ต ว์ กั ด แทะ หรื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้น เนื่ อ งจากกระบวนการซึ่ ง ด าเนิ น การโดย
ผู้เอาประกันภัยเพือ่ การซ่ อมแซมทาความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ ไขทรัพย์ สินใดๆ
6. เอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ ที่ชาระหนี้ได้ ตามกฎหมาย เช็ คเดินทาง หรือ
ดราฟท์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA1502
ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของเอกสารการเดินทาง
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
การลักทรัพย์
หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
การชิงทรัพย์
หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กาลังประทุษร้ายเพื่อ
1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น้ นั ไป
2. ให้ยนื่ ให้ซ่ ึ งทรัพย์น้ นั
3. ยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้
การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
การวิง่ ราวทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
ความคุ้มครอง
หากเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการเดิ นทางได้แก่หนังสื อเดิ นทาง วีซ่า รวมทั้งตัว๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารสาหรับ
การเดินทางเกิดการเสี ยหายหรื อสู ญหายเนื่องจาก
1. การถูกลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผเู ้ อาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักในฐานะ
แขกของโรงแรม
2. การถูกชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์เอกสารการเดินทาง
3. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยเอกสารการเดินทางที่เก็บอยูภ่ ายในรถยนต์คนั ที่เสี ยหายนั้น
4. การถูกวิง่ ราวทรัพย์ การถูกกรี ดกระเป๋ าเดินทางหรื อกระเป๋ าถือเพื่อลักทรัพย์เอกสารการเดินทาง
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้สาหรับค่าธรรมเนี ยมในการจัดทาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการเดิ นทางใหม่
รวมถึงค่าที่พกั ที่จาเป็ นหรื อค่าเดินทางเพื่อการจัดทาเอกสารการเดินทางใหม่ หากต้องเลื่อนการเดินทางขากลับเนื่องจาก
ไม่ได้รับหนังสื อที่เกี่ ยวข้องกับการเดิ นทางภายในวันครบกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งเดินทางกลับตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรายงานการสู ญหายดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอานาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน
24 ชัว่ โมง นับจากที่เกิดเหตุการณ์น้ นั
2. ผูเ้ อาประกันภัยไม่ละทิ้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไว้ในที่สาธารณะโดยไม่มีผดู ้ ูแล
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของเอกสารการเดินทาง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อยืนยันความสู ญเสี ยที่ออกให้โดยผูบ้ ริ หารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหาย
3. ใบแจ้งความหรื อบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
4. หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรื อการซื้ อเช็คเดินทาง(ถ้ามี)
5. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA1602
การพลาดการต่ อเที่ยวบิน
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
ความคุ้มครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยพลาดการต่อเที่ ยวบิ นที่ ได้ยืนยันการเดิ นทางตามตารางการบิ นแล้ว ณ จุ ดที่ ตอ้ งมี การ
เปลี่ยนถ่ายลาอันเนื่ องมาจากความล่าช้าของเครื่ องบินที่เดิ นทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายลานั้น และไม่มีเที่ยวบินอื่นๆ ที่จะ
สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง นับแต่เวลาที่เครื่ องบินเที่ยวที่ เดิ นทางมายังจุดเปลี่ ยนถ่ายลา
มาถึง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในทุกๆ
6 ชั่วโมงติ ดต่อกันของความล่ า ช้า นั้น แต่ รวมสู ง สุ ดไม่ เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัย ที่ ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบเหตุการณ์ การพลาดการต่อเที่ยวบิน เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อยืนยันการพลาดการต่อเที่ยวบินและระบุสาเหตุของการพลาดการต่อเที่ยวบินซึ่ งออกโดยผูข้ นส่ ง
3. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน
5. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครองการพลาดการต่ อเทีย่ วบิน อันเกิดจากหรือสื บเนื่องจากสาเหตุ ดังต่ อไปนี้
1. ผู้เอาประกันภัยไม่ ไปรายงานตัวทีส่ ายการบิน (check in) ภายในเวลาทีก่ าหนด
2. ความประมาทเลินเล่อของบริษัทท่องเที่ยว หรือตัวแทนท่องเทีย่ ว
3. ความล่ าช้ าทีเ่ กิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่ ง โดยคาสั่ งหรือคาแนะนาจากรัฐบาลของประเทศใดๆ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA1702
ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสาหรับโฮล-อิน-วัน
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
ความคุ้มครอง
1. ในระหว่างการเดินทาง หากผูเ้ อาประกันภัยสามารถทา โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการภายใต้ กฎ
ระเบียบ ในการแข่งขันที่จดั ขึ้นในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ โดยเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าร่ วมแข่งขันได้
และ โฮล-อิน-วัน ดังกล่าวนี้ ได้ลงลายมือชื่ อรับรองโดยผูแ้ ข่งขัน ผูจ้ ดั การสนามและผูจ้ ดั การแข่งขัน ผูเ้ อาประกันภัยมี
สิ ทธิได้รับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ในระหว่างการเดินทาง หากผูเ้ อาประกันภัยสามารถทา โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟนอกเหนื อจากการแข่งขัน
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1. และ โฮล-อิน-วัน ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่ อรับรองโดยผูจ้ ดั การสนาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ได้รับ
เงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ เมื่อมีการจ่ายเงินรางวัล โฮล-อิน-วัน ไปครั้งหนึ่ งแล้ว ไม่วา่ กรณี ใดจะไม่มีการให้เงินรางวัลสาหรับโฮลอิน-วัน ครั้งต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้น้ ี
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยสามารถทาโฮล-อิน-วัน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. หนังสื อลงลายมือชื่อรับรองโดยผูจ้ ดั การสนามกอล์ฟหรื อผูจ้ ดั การแข่งขัน
4. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA1802
ความเสี ยหายส่ วนแรกสาหรับรถเช่ า
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
ความคุ้มครอง
หากรถยนต์ที่ผเู ้ อาประกันภัยเช่าเพื่อขับขี่ในระหว่างเดินทางในต่างประเทศเกิดอุบตั ิเหตุและผูเ้ อาประกันภัยมี
ความรับผิดตามกฎหมาย ต้องชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ที่ผเู ้ อาประกันภัยเช่าจากอุบตั ิเหตุน้ นั บริ ษทั จะจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนให้ส าหรั บ ค่าความเสี ยหายส่ วนแรกส าหรั บ ภัยที่ ได้รับ ความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ใ นระหว่า งระยะเวลาที่ เช่ า รถที่ ผูเ้ อาประกันภัย ได้จ่า ยไป แต่ ไ ม่ เกิ นจานวนเงิ นที่ ร ะบุ ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
เงื่อนไขเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องเช่ารถดังกล่าวจากบริ ษทั รถเช่าที่มีใบอนุญาตประกอบธุ รกิจรถเช่า
2. สัญญาเช่ารถต้องกาหนดให้ผเู ้ อาประกันภัยซื้ อประกันภัยรถยนต์คุม้ ครองการสู ญหายหรื อความเสี ยหาย
ต่อรถที่เช่าในระหว่างระยะเวลาที่เช่า
3. ผูเ้ อาประกันภัยต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขทุ กข้อของบริ ษทั รถเช่ าภายใต้สัญญาเช่ า และเงื่ อนไขของผูร้ ั บ
ประกันภัยภายใต้สัญญาการประกันภัยดังกล่าว รวมทั้งกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศนั้น
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูเ้ อาประกันภัยเกิ ดความเสี ยหายส่ วนแรกสาหรั บรถเช่ า เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. หนังสื อสัญญาจากบริ ษทั รถเช่าในเรื่ องจานวนเงินความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับภาระ
ตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัยของผูใ้ ห้เช่ารถยนต์
4. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากการขับขี่รถที่เช่ าโดยฝ่ าฝื นเงื่อนไขของสั ญญาเช่ าหรือ การสู ญหายหรื อ
ความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้ นอกเขตถนนสาธารณะ หรือเนื่องจากการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎ และข้ อบังคับของประเทศนั้น
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายที่เกิดจากการสึ กหรอ การเสื่ อมสภาพ ความเสี ยหายจากแมลง หรือสั ตว์ กัดกิน หรือ
แทะ ความชารุ ดบกพร่ อง หรือความเสี ยหายทีไ่ ม่ เห็นประจักษ์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA1902
ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค หมายถึง คอมพิวเตอร์ กระเป๋ าหิ้วครบชุด รวมทั้งส่ วนประกอบ หรื ออุปกรณ์ประกอบที่เป็ น
อุปกรณ์ มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งคอมพิวเตอร์ มือถื อ
(Handheld Computer) หรื อเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาใดๆ หรื ออุปกรณ์
Smart Device ทุกชนิด
การลักทรัพย์
หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
การชิงทรัพย์
หมายถึง การลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้ ก าลัง ประทุ ษ ร้ า ยหรื อ ขู่ เ ข็ ญ ว่ า ในทัน ใดนั้น จะใช้ ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อ
1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น้ นั ไป
2. ให้ยนื่ ให้ซ่ ึ งทรัพย์น้ นั
3. ยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้
การปล้นทรัพย์
หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
การวิง่ ราวทรัพย์
หมายถึง การลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
ความคุ้มครอง
หากคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คของผูเ้ อาประกันภัยเกิ ดความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายจากเหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ หนึ่ ง
ต่อไปนี้ในระหว่างการเดินทาง
1. ความผิดพลาดของพนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ ง ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ทาการฝากคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ ไว้ และพนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ งตกลงว่าจะเก็บรักษาไว้ในอารักขาแห่งตน หรื อ
2. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผเู ้ อาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักในฐานะ
แขกของโรงแรม หรื อ
3. การถูกชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
4. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ที่เก็บอยูภ่ ายในรถยนต์คนั ที่เสี ยหายนั้น
5. การถูกวิง่ ราวทรัพย์ การถูกกรี ดกระเป๋ าเดินทางเพื่อลักทรัพย์
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้สาหรับค่าซ่ อมแซมความเสี ยหาย หรื อจัดหาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คเดียวกัน
หรื อรุ่ นใกล้เคี ยงในกรณี ที่บริ ษทั พิจารณาว่าไม่สามารถซ่ อมแซมได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คเดี ยวกันหรื อรุ่ นใกล้เคียงได้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนเป็ นเงิ นสดตามมูลค่าที่แท้จริ งของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค
ณ เวลาที่เกิดความเสี ยหายนั้น (คานวณจากราคา ณ วันที่ซ้ื อ หักด้วยค่าเสื่ อมราคา) ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้ง ให้โรงแรมหรื อผูข้ นส่ ง หรื อเจ้า หน้า ที่ ตารวจในท้องที่ ท ราบถึ ง ความสู ญเสี ย หรื อ
เสี ยหายโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
2. ในกรณี บริ ษทั จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันภัยที่
ได้รับความคุ ้มครองต่ อบุ คคลใดๆ หรื อองค์ก รใดๆ เฉพาะในส่ วนที่ บ ริ ษ ทั ได้จ่ายค่า สิ นไหมทดแทนไป ในการนี้
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาเนิ นการที่จาเป็ นเพื่อป้ องกันสิ ทธิ
ทั้งหลายเช่นว่านั้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่เสี ยหายต่อสิ ทธิ ของบริ ษทั
3. ถ้า ในขณะที่ เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น และปรากฏว่ า ผู ้เ อาประกัน ภัย ได้เ อาประกัน ภัย ในความสู ญ เสี ย หรื อ
ความเสี ยหายเดียวกันนี้ ไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่น ไม่วา่ โดยผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อโดยบุคคลอื่นใดที่กระทาในนาม
ของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะร่ วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่ วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับ
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ประกันภัยต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้ น แต่ไม่เกิ นกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้
และเป็ นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าทดแทนนี้ บริ ษทั จะไม่ยกเอาลาดับการรับประกันภัยก่อน-หลังขึ้นเป็ นข้ออ้างในการเข้า
ร่ วมเฉลี่ยชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าว
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หนังสื อยืนยันความสู ญเสี ยที่ออกให้โดยผูบ้ ริ หารโรงแรม หรื อผูบ้ ริ หารของผูข้ นส่ ง โดยระบุรายละเอียด
ของความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
3. ใบแจ้งความหรื อบันทึกประจาวันของตารวจ
4. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารใบเสร็ จรับเงินตัวจริ งที่มี Serial Number ของเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ชัดเจนและระบุวนั ที่ซ้ื อ
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครองความเสี ยหายส่ วนแรก (ถ้ ามี)
2. การยึดทรัพย์ หรือการกักทรัพย์ สินภายใต้ กฎหมาย การริบทรัพย์ สินโดยรัฐบาล การขนส่ งสิ นค้ าผิดกฎหมาย หรื อ
การทาหน้ าทีอ่ นื่ ใดทีข่ ัดต่ อกฎหมาย
3. การสู ญเสี ยหรือเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินทีไ่ ด้ รับการชดใช้ จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ ง
4. การที่ผ้ ูเอาประกันภัยลืมคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊คในยานพาหนะใดๆ หรื อสถานที่สาธารณะ หรื อการสู ญเสี ยที่เป็ นผล
มาจากการละเลยของผู้ เ อาประกั น ภั ย ในการดู แ ลรั ก ษา และป้ องกั น ไว้ ก่ อ นตามสมควรเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊คนั้น
5. การสู ญเสี ยของสิ นค้ า หรือตัวอย่ างสิ นค้ าทีไ่ ม่ ใช่ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊คส่ วนตัวของผู้เอาประกันภัย
6. การสู ญเสี ยของข้ อมูลทีบ่ ันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่ นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรือสิ่ งอืน่ ใดในทานองเดียวกัน
7. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดขึ้นจากการชารุ ดเสี ยหายหรื อการขัดข้ องของระบบกลไกเครื่ องจั กรของ
ทรัพย์สินหรือส่ วนหนึ่งส่ วนใดของทรัพย์สิน
8. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายต่ อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของทรั พย์ สินโดยการลุกไหม้ ด้วยตัวเอง การชารุ ดเสี ยหายหรื อ
การขัดข้ องของระบบไฟฟ้า หรือการเผาไหม้ ตัวเอง
9. การเสี ยหายซึ่ งเกิดจากการสึ กหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้ งาน และการฉี กขาด การสึ กกร่ อน ขึ้นสนิม หรื อรอย
เปรอะเปื้ อน และภัยจากสั ตว์ หรือแมลงกัดแทะ ถูกสั ตว์ ทาลาย การบูรณะซ่ อมแซม การถูกขีดข่ วน เสี ยดสี หรือสี ซีดจาง
10. ความเสี ยหายจากรอยขูดขีด และ/หรือ การตกแต่ งให้ สวยงาม เช่ น การลบรอยขูดขีด
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
EPWA2002
การจีเ้ ครื่องบิน
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
กัดความเพิม่ เติมเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
การจีเ้ ครื่องบิน
หมายถึง การเข้ายึดครองหรื อเข้าควบคุมเครื่ องบินโดยการใช้กาลังบังคับ หรื อการใช้
ความรุ นแรงหรื อขู่วา่ จะใช้กาลังหรื อความรุ นแรงด้วยเจตนาร้าย
ความคุ้มครอง
หากเครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองดังนี้
1. ความสู ญเสี ย ค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายล่วงหน้าแล้วและไม่สามารถเรี ยกคื นได้สาหรั บค่าเดิ นทางทางเครื่ องบิน
ทางบก หรื อทางเรื อ (ค่าโดยสารชั้นประหยัดในกรณี ที่เป็ นไปได้) ค่าที่พกั ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นที่เพิ่มขึ้น
โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
2. เงินค่าปลอบขวัญเนื่ องจากเครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้ โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจานวนวันเดินทาง และ
ผลประโยชน์การจี้เครื่ องบิน (ถ้ามี) ข้อ 1 สาหรับเหตุการณ์เดียวกันพร้อมกันได้
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบเหตุการณ์การจี้เครื่ องบิน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน พร้อมใบเสร็ จรับเงิน
4. ใบเสร็ จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
5. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ชดเชยค่ าโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
(ใช้ สาหรับเป็ นข้ อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ ม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศและจาเป็ นต้องใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่ได้รับ
มอบอานาจ (MSIG Assist) สาหรับการขอรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับค่าโทรศัพท์ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริ งโดยไม่เกินจานวน เงินเอาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่
บริ ษ ทั ภายใน 30 วันนับ จากวันที่ ไ ด้ใ ช้โทรศัพ ท์เพื่ อติ ด ต่ อบริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ที่ ไ ด้รับ มอบอานาจ เพื่ อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับค่าโทรศัพท์ (อัตราแลกเปลี่ยน ยึดถือตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามวันที่ ที่ระบุในใบเสร็ จ)
4. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
เอกสารแนบท้าย ชื่อประเทศหรืออาณาเขตทีย่ กเว้ นความคุ้มครอง
(ใช้ สาหรับเป็ นเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
รหัสบริ ษทั MSIG
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เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วันทาเอกสาร ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อ-นามสกุล ของผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นที่ตกลงกันระหว่างผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ฯว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่ ให้ ความคุ้มครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย
สาหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปหรื อกลับ หรื อระหว่างอยูใ่ นประเทศ หรื ออาณา
เขตที่ระบุยกเว้นไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อในเอกสารแนบท้ายนี้ ดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้
อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ,
ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรี ย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน, อิหร่ าน, เนปาล (เฉพาะการไต่เขาหรื อปี นเขา)
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบท้ายนี้บงั คับแทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ายการไต่ หน้ าผาหรือการปี นเขา
(ใช้ สาหรับเป็ นเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)

รหัสบริ ษทั MSIG

EPWA5000

เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วันทาเอกสาร ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อ-นามสกุล ของผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นที่ตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่ ค้ ุมครองผูเ้ อาประกันภัยสาหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
ใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจาก หรื อเกิดขึ้นในขณะที่
1. ไต่หน้าผาที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือช่วย หรื อ
2. ปี นเขาที่มีความสู งไม่ต่ากว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล
หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายนี้ใช้บงั คับกับการไต่หน้าผาหรื อการปี นเขาในประเทศเนปาลเท่านั้น
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บงั คับแทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บงั คับตามเดิม
เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
ค่ าเดินทางเพือ่ รั กษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่ างประเทศ
(ใช้ สาหรับเป็ นเอกสารแนบท้ ายของข้ อตกลงคุ้มครองค่ ารักษาพยาบาลกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป )

รหัสบริ ษทั MSIG

EPWA2402

เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วันทาเอกสาร ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อ-นามสกุล ของผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
จานวนเงินเอาประกันภัย : 1,000
บาท
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เวลา - น.
สิ้ นสุ ดวันที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เวลา 24.00 น.
คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะเอกสารแนบท้าย
ผูป้ ่ วยนอก หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษาฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ ตกลงกันว่า ข้อตกลงคุ ้มครองค่ า รั ก ษาพยาบาลของกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ จะขยายความคุ ้มครองรวมถึ ง ค่ า
เดินทางเพื่อไปรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยแบบผูป้ ่ วยนอกที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยบริ ษทั จะจ่ายชดเชยให้ตาม
จานวนเงินที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ หรื อนภัยหรื อตารางกรมธรรม์ประกันภัย สู งสุ ดไม่เกิน ...1.... ครั้งต่อระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ จานวนเงินเอาประกันภัยของเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของจานวนเงินเอาประกันภัยของข้อตกลง
คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมเฉพาะเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบท้ ายนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ค่ าเดินทางเพือ่ ไปรั กษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
2. ค่ าเดินทางเพือ่ ไปรั กษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ ได้ รับความคุ้มครองภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองค่ า
รักษาพยาบาลของกรมธรรม์ ประกันภัยนี้
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความที่ปรากฏใน
เอกสารแนบท้ายนี้บงั คับแทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บงั คับตามเดิม
เอกสารแนบท้าย การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
(ใช้ สาหรับเป็ นเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป)
รหัสบริ ษทั MSIG

EPWA2102

เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
วันทาเอกสาร ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อ-นามสกุล ของผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เวลา น.
สิ้ นสุ ดวันที่ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เวลา 24.00 น.

คาจากัดความเพิม่ เติมเฉพาะเอกสารแนบท้าย
เหตุการณ์ซ่ ึ งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ภัยธรรมชาติ กรณี เครื่ องยนต์ของเครื่ องบิน
ขัดข้องหรื อชารุ ด การนัดหยุดงาน หรื อการปฏิบตั ิงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิ ชย์หรื อสนามบินที่ทาให้ไม่สามารถ
เดินทางได้
ภัยธรรมชาติ หมายถึ ง ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนามาซึ่ งการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทั้งชี วิตและทรัพย์สิน
ซึ่ งได้แก่ ไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว สึ นามิ ลูกเห็บ และหิ นหรื อดินถล่ม
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันระหว่างผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ฯว่า ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ การประกันภัยนี้ ให้
ความคุม้ ครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับของผูเ้ อาประกันภัย ต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการ
ตามปกติ โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซ่ ึ งไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะขยาย
ระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุม้ ครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ซึ่ งการขยายระยะวลาเอาประกันภัยที่คุม้ ครองข้างต้น ให้
ขยายได้สูงสุ ดไม่เกิน 5 วัน
อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาคุม้ ครองโดยอัตโนมัติเนื่องจากเหตุการณ์ซ่ ึ งไม่อาจคาดการณ์ได้น้ นั ไม่ขยายรวมถึง
ข้อตกลงคุม้ ครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ข้อตกลงคุม้ ครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์เงินชดเชย
ระหว่างการพักรั กษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในอันเนื่ องมาจากอุ บตั ิ เหตุ และการเจ็บป่ วย ข้อตกลงคุ ม้ ครองการ
เดินทางเพื่อเยีย่ มผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาล และข้อตกลงคุม้ ครองการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง(ถ้ามี)
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบท้ายนี้บงั คับแทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บงั คับตามเดิม
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สรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง MSIG Worldwide สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุม้ ครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ ม้ ครองเริ่ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย
2 ชัว่ โมง หรื อวันและเวลาที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นหลังสุ ด จนกระทัง่ กลับถึง
ที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 2 ชัว่ โมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
ความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) มีระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับแบบรายเที่ยว และระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละครั้งสู งสุ ดไม่เกิน 120 วัน
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
คุม้ ครองกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ย
อวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ภายใน 180วัน นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อขณะรักษาตัวติดต่อกันใน
ฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสี ยชีวติ เพราะความบาดเจ็บนั้น โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ค่ารักษาพยาบาล
คุ ม้ ครองค่ า ใช้จ่า ยในการรั ก ษาพยาบาลหากผูเ้ อาประกันภัย ได้รับ บาดเจ็บ หรื อเจ็บ ป่ วยที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งกระทันหัน
ในระหว่า งระยะเวลาการเดิ นทาง และขยายการรั กษาในประเทศไทยหลังจากที่ กลับจากการเดิ นทางที่ เป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากความบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยที่ เกิ ดขึ้นในต่างประเทศซึ่ งกระทาภายใน 168 ชัว่ โมง โดยคุ ม้ ครองให้ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยและจานวนวันที่ระบุไว้
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรื อการเคลื่อนย้ายกลับสู่ ประเทศไทย
คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่ MSIG Assist แนะนาและเรี ยกเก็บกับบริ ษทั หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในระหว่างการเดินทาง โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
การส่ งศพกลับสู่ ประเทศ
คุ ม้ ครองค่ าใช้จ่ายในการส่ งศพผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ ประเทศไทยตามที่ MSIG Assist เรี ย กเก็บกับบริ ษทั หาก
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ ในระหว่างการเดินทาง โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
การยกเลิกหรื อการเลื่อนการเดินทาง
คุม้ ครองเงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหารที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า หากการเดินทาง
ถู ก ยกเลิ ก หรื อ ถู ก เลื่ อ นอันเนื่ องมาจาก 1. การเสี ย ชี วิต หรื อ การบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บ ป่ วยรุ น แรงของผูเ้ อา
ประกันภัย 2. การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงของสมาชิกในครอบครัว 3. เกิดความเสี ยหาย
ต่อที่อยูอ่ าศัยของผูเ้ อาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุ งต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้สาหรับการยกเลิกหรื อการเลื่อนการเดิ นทางที่เกิ ดขึ้นภายใน 60 วันก่อนวัน
เริ่ มต้นการเดินทางหรื อการเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างอยูใ่ นต่างประเทศ โดยบริ ษทั จะจ่าย
ให้ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
การลดจานวนวันเดินทาง
หากผูเ้ อาประกันภัยต้องเดิ นทางกลับประเทศไทยก่ อนกาหนดอันเนื่ องมาจาก 1. การบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วย
รุ นแรงของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของสมาชิ กในครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทย 2. ผูข้ นส่ งระงับการเดิ นทางเนื่ องจากพายุ
ไต้ฝนุ่ พายุไซโคลน พายุเฮอร์ ริเคน แผ่นดินไหว หรื อสึ นามิ โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้สาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้
ชาระไปล่วงหน้าและไม่สามารถเรี ยกคืนได้ สาหรับ
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 ค่าที่พกั หรื อค่าอาหารที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ
 ค่าเดิ นทาง และ/หรื อค่ าปรั บรวมถึ งค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่ ต้องชาระเพิ่ มขึ้ นส าหรั บการเดิ นทางกลับ
ประเทศไทยก่อนกาหนด ซึ่ งเทียบเท่าประเภทของตัว๋ เดินทางขากลับที่ได้ซ้ื อไว้ล่วงหน้า
โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
- ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจานวนวันเดินทาง
นี้พร้อมกันกับข้อตกลงคุม้ ครองการยกเลิกหรื อการเลื่อนการเดินทาง (ถ้ามี) สาหรับเหตุการณ์เดียวกันได้
การล่าช้าของเที่ยวบิน
หากเครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยใช้ในการเดิ นทางต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตาราง
การบิน เนื่ องจาก 1. สภาพอากาศไม่อานวย 2. การทางานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน 3. การนัดหยุดงาน หรื อการ
ปฏิบตั ิงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิ ชย์ หรื อสนามบินที่ ทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ โดยจะจ่ายให้ตามกรณี
ดังต่อไปนี้
1.กรณี ที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรื อสามารถจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนเที่ยวบินที่ล่าช้าได้ บริ ษทั จะจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในทุกๆ 6 ชัว่ โมงที่ล่าช้า
2.กรณี ที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบิน และไม่สามารถจัดหาเที่ ยวบิ นมาทดแทนเที่ ยวบิ นที่ ล่าช้าได้ เมื่อ
เครื่ องบินต้องล่าช้าออกไปจากกาหนดการเดินทางตามปกติเป็ นเวลาเกินกว่า 6 ชัว่ โมง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อ 1 และ 2 สาหรับเหตุการณ์เดียวกันพร้อมกันได้
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว และ/หรื ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
คุม้ ครองความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง และ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว และ/หรื ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟซึ่ งบรรจุอยูใ่ น
กระเป๋ าใส่ ถุ ง กอล์ฟ และ/หรื อถุ งกอล์ฟ เพื่อการเดิ นทางโดยเฉพาะของผูเ้ อาประกันภัย จาก 1. ความผิดพลาดของ
พนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ ง 2. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรม 3. การถูกชิงทรัพย์
หรื อปล้นทรั พย์ 4. การถู กทุบกระจกรถยนต์เพื่ อขโมยกระเป๋ าเดิ นทาง 5. การถู กวิ่ง ราวทรั พย์ การถู กกรี ดกระเป๋ า
เดินทางเพื่อลักทรัพย์ โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
หากกระเป๋ าเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึ งจุดหมายปลายทางล่าช้าเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 6 ชัว่ โมง เนื่ องจากความ
ผิดพลาดของผูข้ นส่ ง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในทุกๆ 6 ชัว่ โมง ติดต่อกันของการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทางแต่รวมสู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คุ ม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุ คคลภายนอกในนามของผูเ้ อาประกันภัย กรณี ทาให้บุคคลภายนอกเสี ยชี วิต
บาดเจ็บทางร่ างกาย หรื อสู ญเสี ยทรัพย์สินสื บเนื่ องหรื อเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุจากผูเ้ อาประกันภัย โดยบริ ษทั จะจ่ายให้
ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
การเดินทางเพื่อเยีย่ มผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาล
บริ ษทั จะจ่ายค่าตัว๋ เครื่ องบิ นโดยสารชั้นประหยัด และ/หรื อตัว๋ รถไฟหรื อยานพาหนะอย่างอื่ นตามความเหมาะสม
สาหรับการเดินทางไปและกลับให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนของผูเ้ อาประกันภัยจานวน 2 คน เพื่อเดินทางไป
เยี่ยมผูเ้ อาประกันภัยที่ ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจนทาให้ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศเป็ นเวลาติดต่อกันมากกว่า 5 วัน สู งสุ ดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์เงิ นชดเชยระหว่างการพักรั กษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในอันเนื่ องมาจากอุ บตั ิ เหตุ และการ
เจ็บป่ วย คุม้ ครองเงินชดเชยต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กรณี ผเู ้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องพักรักษาตัวใน
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โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผูป้ ่ วยในในต่างประเทศอันเนื่ องมาจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุหรื อ
การเจ็บป่ วย
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของเงินส่ วนตัว
คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อเงินสดของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง เนื่องจาก
1. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรม 2. การถูกชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์ 3. การถูกทุบกระจก
รถยนต์เพื่อขโมยเงินส่ วนตัว 4. การถูกวิง่ ราวทรัพย์ การถูกกรี ดประเป๋ าเดินทางหรื อกระเป๋ าถือเพื่อลักทรัพย์
โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของเอกสารการเดินทาง
คุม้ ครองค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยมในการจัดทาหนังสื อเดิ นทางใหม่เนื่ องจาก 1. การถูกลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัด
แงะห้องพักของโรงแรม 2. การถูกชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์ 3. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยเอกสารการเดินทาง
4. การถูกวิ่งราวทรัพย์ การถูกกรี ดกระเป๋ าเดิ นทางหรื อกระเป๋ าถื อเพื่อลักทรั พย์เอกสารการเดินทาง บริ ษทั จะจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนให้สาหรับ ค่าธรรมเนี ยมในการจัดทาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการเดินทางใหม่ รวมถึ งค่าที่พกั ที่จาเป็ น
หรื อค่าเดิ นทางเพื่อการจัดทาเอกสารการเดิ นทางใหม่ หากต้องเลื่ อนการเดิ นทางขากลับเนื่ องจากไม่ได้รับหนังสื อที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางภายในวันครบกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งเดินทางกลับ โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจริ งไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัย
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
คุม้ ครองกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบินอันเนื่ องมาจากความล่าช้าของเครื่ องบินที่เดินทางมายังจุดเปลี่ยน
ถ่ายลานั้น และไม่มีเที่ยวบินอื่นๆ ที่จะสามารถเดินทางทดแทนได้ภายในจานวนชัว่ โมงที่กาหนดไว้ โดยบริ ษทั จะจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้สาหรับการล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่ โมง สู งสุ ดไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์รางวัลพิเศษสาหรับโฮล-อิน-วัน
รับเงิ นรางวัลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยสามารถทาโฮล-อิน-วัน ได้ในสนามกอล์ฟ
มาตรฐานขนาด 18 หลุมที่มีการลงนามรับรองโดยผูจ้ ดั การสนามหรื อผูจ้ ดั การแข่งขันหากเป็ นการแข่งขัน
ความเสี ยหายส่ วนแรกสาหรับรถเช่า
หากรถยนต์ที่ผเู ้ อาประกันภัยเช่าเพื่อขับขี่ในระหว่างเดินทางในต่างประเทศเกิดอุบตั ิเหตุและผูเ้ อาประกันภัยมีความรับ
ผิดตามกฎหมาย ต้องชดใช้ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นต่อรถยนต์ที่ผูเ้ อาประกันภัยเช่ าจากอุ บตั ิ เหตุ น้ นั บริ ษทั จะจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนให้สาหรับค่าความเสี ยหายส่ วนแรกสาหรับภัยที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ในระหว่างระยะเวลาที่เช่ารถที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไป แต่ไม่เกินจานวนเงินที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
คุม้ ครองค่าซ่อมแซม หรื อจัดหาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ หากคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ ของผูเ้ อาประกันภัยเกิดความสู ญเสี ยจาก
1. ความผิดพลาดของพนักงานโรงแรมหรื อบริ ษทั ผูข้ นส่ ง
2. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่ องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรม
3. การถูกชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์
4. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
5. การถูกวิง่ ราวทรัพย์ การถูกกรี ดกระเป๋ าเดินทางเพื่อลักทรัพย์
โดยบริ ษทั จะจ่ายให้ตามจริ งไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
การจี้เครื่ องบิน
คุม้ ครองค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้า ค่าที่พกั ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเงินค่าปลอบขวัญหาก
เครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารถูกจี้
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ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิ น
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย และจาเป็ นต้องใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่ได้รับมอบ
อานาจ (MSIG Assist) สาหรั บการขอรั บความช่ วยเหลื อด้านการแพทย์ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรั บ
ค่าโทรศัพท์ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริ งโดยไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
เอกสารแนบท้ายเพิม่ เติม
- เอกสารแนบท้ายชื่อประเทศหรื ออาณาเขตที่ยกเว้นความคุม้ ครอง
- เอกสารแนบท้ายการไต่หน้าผาหรื อการปี นเขา (ใช้บงั คับสาหรับการไต่หน้าผาหรื อการปี นเขาในประเทศเนปาลเท่านั้น)
- เอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายขยายความคุม้ ครองค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอกในต่างประเทศ
สู งสุ ดไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จานวนเงินเอาประกันภัยของเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งของจานวนเงินเอาประกันภัยของข้อตกลงคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล
- เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ สู งสุ ดไม่เกิน 5 วัน จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้
ข้ อยกเว้นสาคัญ
ข้ อยกเว้ นทัว่ ไปใช้ กบั ทุกข้ อตกลงคุ้มครอง
- สงคราม การรุ กราน การกระทาของศัตรู ต่างชาติ การกระทาอันเป็ นปฏิปักษ์ หรื อการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ ว่า
จะมีการประกาศสงครามหรื อ ไม่ ก็ต าม) สงครามกลางเมือ งซึ่ งหมายถึ งสงครามระหว่ างชนที่อ าศั ยอยู่ในประเทศ
เดียวกัน การกาเริ บ การก่ อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่ อต้ านรั ฐบาล การแข็งข้ อ การกบฏ การปฏิวัติ
การรัฐประหาร การยึดอานาจการปกครองโดยทหาร การก่อการร้ าย การจลาจล การนัดหยุดงาน
- การแผ่ กมั มันตภาพรังสี นิวเคลียร์ อาวุธเคมี ชี วภาพ คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า การทาลายทรั พย์ สินโดยคาสั่ งของเจ้ าหน้ าที่
ราชการ
- ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยทางานในสถานที่ที่มีความเสี่ ยงสู งหรื องานใช้ แรงงาน ใช้ เครื่ องจักรกลแท่ นขุดเจาะน้ามัน หรื อ
แก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ ดิน ประมง
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติมสาหรั บข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตาหรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง (อ.บ.1) , ข้ อตกลงคุ้มครองค่ ารั กษาพยาบาล , ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ เงินชดเชยระหว่ างการพักรั กษา
ตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่ วย
- การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง
- การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์
- การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถครองสติ
ได้ โดยคาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
- ขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกโดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรื อเป็ นพนักงานประจาในอากาศยาน
ใดๆ
- ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมเล่ นหรือฝึ กซ้ อมหรือแข่ งขันกีฬาอาชี พ หรื อ ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อ
ทุก ชนิ ด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุก ชนิ ด รวมถึ งเจ๊ ต สกีด้ ว ย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชี วิต )
ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจี้จั๊มพ์ การดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและ
เครื่องช่ วยหายใจใต้
- ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
- ขณะกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาหรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม ขณะปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร
ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
- สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
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- โรคเรื้อรั ง การเจ็บป่ วย หรื อการบาดเจ็บที่ยังมิได้ รักษาให้ หายก่ อนวันออกเดินทางตามกรมธรรม์ ประกันภัย การ
ตรวจรักษาภาวะทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด หรือปัญหาด้ านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
- โรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
- การตรวจรักษาหรือการผ่ าตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแก้ ไขปั ญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รั งแค ผมร่ วงหรื อการควบคุม
นา้ หนักตัวหรือการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ การตรวจรักษาทีไ่ ม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ ทางเลือก
- ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ ระบบประสาท รวมถึงการวิกลจริต
- ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์ เพือ่ รับการรักษาทางการแพทย์ ทุกชนิด
- การตรวจสุ ขภาพทั่วไป การพักฟื้ น ฟื้ นฟูหรื อการรั กษาโดยวิธีให้ พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่
ไม่ เกีย่ วข้ องโดยตรงกับการรักษา การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์ เพือ่ หาสาเหตุ ซึ่งไม่ ใช่ ความจาเป็ นทางการแพทย์
- การรั กษาโรคหรื อผ่ าตัดเกี่ยวกับฟั น หรื อเหงือก การทาฟั นปลอม การครอบฟั น การรั กษารากฟั น อุดฟั น การจัดฟั น
ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่ รากฟันเทียม รวมถึงทันตกรรมประดิษฐ์ ใดๆ
- การตรวจรั กษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิ ค ค่ าใช้ จ่ายสาหรั บอุปกรณ์ เพื่อช่ วยในการมองเห็นหรื อการ
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติ มสาหรั บข้ อ ตกลงคุ้ มครองการเคลื่อนย้ า ยเพื่อ การรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ น หรื อการเคลื่อนย้ า ยกลับ
สู่ ประเทศไทย, ข้ อตกลงคุ้มครองการส่ งศพกลับสู่ ประเทศ
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ เพือ่ การขนส่ งของผู้เอาประกันภัยซึ่ งไม่ ได้ รับการอนุมัติและจัดเตรี ยมการโดยตัวแทนของบริษัทที่ได้ รับ
มอบอานาจ (MSIG Assist) , สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกหรือการเลือ่ นการเดินทาง
การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่ได้ รับการชดใช้ จากแหล่ งอื่น , การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่ผ้ ูเอาประกันภัยทราบ
ล่วงหน้ าก่อนการขอเอาประกันภัยนี้, การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เป็ นสภาพทางการแพทย์ ที่
เป็ นมาก่อนวันทีท่ าประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจมีขนึ้ ภายหลังด้ วย
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการลดจานวนวันเดินทาง
การลดจานวนวันเดินทางที่ผ้ ูเอาประกันภัยทราบล่ วงหน้ าก่ อนการขอเอาประกันภัย, การรั กษาอาการเรื้อรั ง สภาวะ
หรือการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เป็ นสภาพทางการแพทย์ ที่เป็ นมาก่ อนวันที่ทาประกันภัย รวมถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้ อนที่
อาจมีขนึ้ ภายหลังด้ วย, การลดจานวนวันเดินทางเนื่องจากการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายของผู้เอาประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าของเทีย่ วบิน
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อสิ ทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย , ความล่ าช้ าที่ผ้ ูเอาประกันภัยทราบ
ล่วงหน้ าก่อนการขอเอาประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติมสาหรั บข้ อตกลงคุ้ มครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรั พย์ สิน
ส่ วนตัว และ/หรืออุปกรณ์ การเล่ นกอล์ ฟ
- ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของทรั พย์ สินดังต่ อไปนี้ ได้ แก่ กระเป๋ าเงินและกระเป๋ าที่ไม่ ใช่ กระเป๋ าเดินทางตามคานิยาม
สั ตว์ ยานพาหนะทีเ่ ดินด้ วยเครื่องจักรกล (รวมถึงอุปกรณ์ ส่วนควบคุมยานพาหนะนั้น) ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของ
ใช้ ในบ้ าน โบราณวัตถุ โทรทัศน์ เครื่องเล่ นซีดี คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่ องเงินทั้งปวง
อัญ มณี โลหะมี ค่ า หรื อ หิน มี ค่ า ผ้ า ขนสั ต ว์ หรื อ สิ่ งของที่ ประกอบด้ ว ยวั ต ถุ ดั ง กล่ า ว เครื่ อ งประดั บ นาฬิ ก าและ
สายรั ด ข้ อ มือ ทุ ก รู ปแบบ คอนเทคเลนส์ เก้ า อี้มี ล้อ ส าหรั บ คนพิก าร ฟั นปลอม ขาแขนเทียม เครื่ อ งช่ วยฟั ง ใบหุ้ น
เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของทีร่ ะลึก
- การสึ กกร่ อน การเสื่ อมสภาพ การซ่ อมแซม การทาความสะอาด หรือการดัดแปลง แก้ไขทรัพย์สินใดๆ
- ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายทีไ่ ด้ รับการชดใช้ หรือเรียกร้ องได้ จากโรงแรมหรือผู้ขนส่ ง
- ความสู ญเสี ยของข้ อมูลทีบ่ ันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่ นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรือสิ่ งอืน่ ใดในทานองเดียวกัน
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- ความสู ญเสี ยหรือสู ญหายของกระเป๋ าเดินทางของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิง้ ไว้ ในทีส่ าธารณะโดยไม่ มีผ้ ดู ูแล
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ ขู นส่ งได้ จ่ายให้ กบั ผู้เอาประกันภัยแล้ ว, ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ เู อาประกันภัยสามารถเรียกร้ องจากผู้ขนส่ งได้
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอก
การบาดเจ็บของบุคคลซึ่งเกีย่ วข้ องเป็ นญาติ หรือลูกจ้ างของผู้เอาประกันภัย ,ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายต่ อ
ทรั พย์ สินซึ่ งเป็ นของผู้เอาประกันภัยเอง หรื อครอบครอง หรื อควบคุม , การใช้ ยานพาหนะล้ อเลื่อน อากาศยาน อาวุธ
ปื น สั ตว์ เลีย้ ง ทีด่ ิน หรืออาคาร หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ อในการควบคุมดูแล
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของเงินส่ วนตัว
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของเช็ คเดินทางที่ผ้ ูออกเช็ ค หรื อตัวแทนของผู้ออกเช็ คสามารถออกเช็ คเดินทางฉบับ
ใหม่ ทดแทนเช็ คเดินทางฉบับเดิมที่สูญเสี ยหรื อเสี ยหาย, ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ได้ รับการชดใช้ จากโรงแรม
หรือ ผู้ขนส่ ง
ข้ อกยกเว้นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่ อเทีย่ วบิน
ผู้เอาประกันภัยไม่ ไปรายงานตัวที่สายการบิน (check in) ภายในเวลาที่กาหนด , ความประมาทเลินเล่ อของบริ ษัท
ท่ องเที่ยว หรื อตัวแทนท่ องเที่ยว , ความล่ าช้ าที่เกิดจากการยกเลิกบริ การของผู้ขนส่ ง โดยคาสั่ งหรื อคาแนะนาจาก
รัฐบาลประเทศใดๆ
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองความเสี ยหายส่ วนแรกสาหรับรถเช่ า
การขับขี่รถที่เช่ าโดยฝ่ าฝื นเงื่อนไขของสั ญญาเช่ า หรื อการสู ญหายหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ นอกเขตถนนสาธารณะ
หรื อเนื่องจากการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎ และข้ อบังคับของประเทศนั้น , การสึ กหรอ การเสื่ อมสภาพ ความเสี ยหายจาก
แมลง หรือสั ตว์ กดั กิน หรือแทะ ความชารุ ดบกพร่ อง หรือความเสี ยหายทีไ่ ม่ เห็นประจักษ์
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติมสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค
การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่ อทรั พย์ สินที่ได้ รับการชดใช้ จากโรงแรมหรื อผู้ขนส่ ง, การที่ผ้ ูเอาประกันภัยลืมคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊คในยานพาหนะใดๆ หรื อสถานที่สาธารณะ หรื อละเลยในการดูแลรั กษา และป้องกัน, การสึ กหรอโดยทั่วไปตาม
อายุการใช้ งาน และการฉี กขาด การสึ กกร่ อน ขึน้ สนิม หรื อรอยเปรอะเปื้ อน และภัยจากสั ตว์ หรื อแมลงกัดแทะ ถูกสั ตว์
ทาลาย การบูรณะซ่ อมแซม การถูกขีดข่ วน เสี ยดสี หรือสี ซีดจาง
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติมสาหรับเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่ าเดินทางเพือ่ รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกใน
ต่ างประเทศ
1.ค่ าเดินทางเพือ่ ไปรั กษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย 2.ค่ าเดินทางเพือ่ ไปรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ ได้ รับความคุ้มครองภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองค่ ารักษาพยาบาล
หมายเหตุ : เอกสารนี้ เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น โดยบริ ษทั สามารถเลือก
จัดทาเอกสารสรุ ปนี้ ให้ตรงกับแผนประกันภัยเป็ นการเฉพาะได้ ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น
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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

The
Company

means

The Insured

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 Insurer(s) under this Policy.
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 Immunodeficiency 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.

2.

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;
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.
2.
3.

Acts of any individual in connection with a group of individuals with the intent of public disturbances;
or
Willful acts of workers participating in a strike or lock-out for the furtherance of the strike or the lockout whether or not such acts are with the intent of public disturbances; or
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.
Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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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).
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.
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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
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
Percentage of Annual
(not over / months)
Premium
1
15

10.4

2

25

3

35

4

45

5

55

6

65

7

75

8

80

9

85

10

90

11

95

12

100

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.
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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
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:

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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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 Individual)

EPWA0102

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)

2)

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;
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.
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.
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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.

2.

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;
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.
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INSURING AGREEMENT
Medical Expense
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement:
Physician

means

Nurse
Medically Necessary and
Reasonable Expenses

means
means

EPWA0302

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.
A person legally licensed to perform nursing duties.
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;
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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.
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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Coverage

INSURING AGREEMENT
Emergency Medical Evacuation or Repatriation
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

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.
2.
3.
4.
5.

Any expenses which are already included in the cost of a scheduled trip or tour cost.
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 expenses due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.
Any expenses due to the Insured having mental and nervous disorders, including insanity.
Any pre-existing conditions.
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Coverage

INSURING AGREEMENT
Repatriation of Mortal Remains
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA0502

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.
2.
3.
4.
5.

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.
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 expenses due to AIDS, venereal diseases, sexually transmitted diseases.
Any expenses due to the Insured having mental and nervous disorders, including insanity.
Any pre-existing conditions.
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INSURING AGREEMENT
Trip Cancellation or Postponement
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA0602

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)

Family Members

means

Natural Perils

means

hours complete.
Spouse of the Insured, Parents of the Insured, Parents of the spouse of the Insured, children
or siblings of the Insured.
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 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 Individual)

EPWA0702

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.
2.

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;
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 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.
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
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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.

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
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INSURING AGREEMENT
Flight Delay
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA0802

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 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.

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 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.

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
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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 Individual)

EPWA0902

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 and/or golf equipments are lost or damaged due to one of the following
occurrences while travelling:
1.
2.
3.
4.
5.

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;
Theft with evidence of forcible entry into the hotel room where the Insured is registered as guest;
Robbery or Gang-Robbery of baggage and/or personal effects and/or golf equipment;
Smashing of car glass windows to steal baggage and/or personal effects and/or golf equipment kept inside the damaged car;
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.
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
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Claim Indemnification
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.

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
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INSURING AGREEMENT
Baggage Delay
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1002

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 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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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INSURING AGREEMENT
Personal Liability
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1102

Additional Definition Specific to this Insuring Agreement:
Third Party

Coverage

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.

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.
2.

Loss of Life or Bodily Injury of a Third Party due to or as a result of an accident caused by the Insured;
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Loss of or damage to property which belongs to the Insured or by law is under custody or control of the Insured.
Loss or damage relating to any liability assumed under contract, without which the Insured would not be liable.
Loss or damage relating to the Insured’s willful, malicious or unlawful acts.
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.
Liability in connection with trade or profession or errors in business operations.
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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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INSURING AGREEMENT
Hospital Visitation
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1202

Additional Definition Specific to This Insuring Agreement:
In-Patient

means

Family Members means

Coverage

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.
Spouse of the Insured, parents of the Insured, parents of the spouse of the Insured, children or siblings of
the Insured

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 twothousand (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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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INSURING AGREEMENT
Hospital Confinement Benefit due to Accident or Sickness
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1302

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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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INSURING AGREEMENT
Loss or Damage of Personal Money
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)
Additional Definition Specific to this Insuring Agreement:

EPWA1402

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 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.
Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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INSURING AGREEMENT
Loss of or Damage to Travel Documents
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1502

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 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 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.
2.

The Insured shall report the loss to the Local Police within twenty-four (24) hours of the occurrence;
The Insured shall not leave the travel documents unattended in public places.

Claim Indemnification

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.

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

25

INSURING AGREEMENT
Missing Connecting Flight
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1602

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.

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
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INSURING AGREEMENT
Hole-in-One
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1702

Coverage
1.

2.

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;
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.

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
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INSURING AGREEMENT
Rental Car Excess
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA1802

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.

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

EPWA1902

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 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.
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.
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 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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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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 selfignition.
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.

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
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INSURING AGREEMENT
Hijack
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA2002

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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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INSURING AGREEMENT
Benefit for Emergency Telephone Call
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)

EPWA2202

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 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 Individual)
Company Code: MSIG
Endorsement No.

EPWA4000

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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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Endorsement on Rock Climbing or Mountaineering
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)
Company Code MSIG
Endorsement No.

EPWA5000
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.

Endorsement for Travelling Expense for Outpatient Medical Treatment in Overseas
(Applicable for Insuring Agreement of Medical Expense of MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual)
Company Code: MSIG
Endorsement No.

EPWA2402
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….times 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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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Endorsement on Automatic Extension of Period of Insurance
(Applicable for MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individaul)

EPWA2102

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.

Important Remark: Please note this English language version is provided for information purposes only and the Thai language
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Summary
MSIG Worldwide Travel Insurance Policy for Individual
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 onehundred-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. (Payable per actual expense but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy)
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. (Payable per actual expense but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy)
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. (Payable per actual expense but not exceeding the sum insured specified in the Schedule of Policy)
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.
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

35

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. (Payable per actual expense but not exceeding the sum insured specified in the
Schedule of Policy)
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 GangRobbery 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 trip 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 flight 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 organize,
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
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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 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 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 preexisting 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).***
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