ส่ วน C
ประกันการเดินทาง
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับผู้ถือบัตรในประเทศไทย
(Travel Insurance Terms and Conditions for Thailand Cardholders)
ข้ อกาหนดและคาจากัดความทั่วไป
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ภายนอกที่รุนแรงและที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ไม่คาดฝัน
ไม่สามารถควบคุมได้และไม่อาจคาดเดาได้ต่อผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครอง
จานวนจากัดความรับผิดรวมต่ อปี หมายถึง จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือบัตรที่สามารถใช้ได้ในระหว่างระยะเวลาตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ถือบัตร หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่มีการออกบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองให้
รวมถึงผูถ้ ือบัตรเสริ มและผูถ้ ือบัตรสมทบภายใต้บญั ชีบตั รเดียวกันในอาณาเขตความคุม้ ครองและที่ที่ผอู ้ อกบัตรที่เข้าร่ วมรายการออกบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองดังกล่าว
บุตร หมายถึง บุตรชายหรื อบุตรสาวของผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง บุตรโดยสายเลือด ลูกเลี้ยงและบุตรนอกสมรสที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึงสิ บแปด (18)
ปี (หรื อไม่ถึงยีส่ ิ บสาม (23) ปี หากเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาเต็มเวลา) ที่ยงั ไม่สมรสและอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูเ้ อาประกันภัย
ผู้ขนส่ งสาธารณะ หมายถึง การจัดบริ การการเดินทางทางบก ทางทะเล หรื อทางอากาศเพื่อการท่องเที่ยว การเดินทาง
หรื อการล่องเรื อตามกาหนดเวลาไปยังสถานที่ใดๆซึ่งชาระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง
เมืองที่เป็ นถิ่นที่อยู่ถาวร หมายถึง เมืองซึ่งปัจจุบนั ท่านพานักอยู่
ประเทศที่เป็ นถิ่นที่อยู่ถาวร หมายถึง ประเทศซึ่งปัจจุบนั ท่านพานักอยูแ่ ละถือการตรวจลงตรา (visa) ประเภทมีถิ่นที่อยูท่ ี่ถูกต้องหรื อประเทศที่คุณถือกาเนิด
การเดินทางที่ได้ รับความคุ้มครอง หมายถึง การจัดการเดินทางทางบก ทางทะเล หรื อทางอากาศเพื่อการท่องเที่ยว การเดินทาง
หรื อการล่องเรื อตามกาหนดเวลาไปยังสถานที่ใดๆซึ่งชาระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองนับจากประเทศที่มีการออกบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง
การเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองจะนับตั้งแต่วนั ที่ออกเดินทางจนถึงวันที่เดินทางกลับดังที่ปรากฎบนบัตรโดยสารซึ่งซื้อด้วยบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้ความคุม้ ครองสู งสุ ด
180 วัน ซึ่งรวมถึงการเดินทางภายในประเทศที่ได้วางแผนและชาระเงินล่วงหน้า ที่อยูห่ ่างจากเมืองที่ท่านพานักถาวรไม่เกิน 100 กิโลเมตรเท่านั้น
ผู้ช่วยแม่ บ้าน หมายถึง ลูกจ้างเต็มเวลาที่มีใบอนุญาตทางานที่ถูกต้องและอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูถ้ ือบัตรตามสัญญาจ้างบริ การงานบ้านที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง หมายถึง บัตรเครคิตมาสเตอร์การ์ด เวิลด์ อีลิทซึ่งออกเป็ นครั้งคราวในสิ งคโปร์
ผู้ถือบัตรที่ได้ รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูถ้ ือบัตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 69
ปี ซึ่งถือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการชาระเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆดังกล่าวตามที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันภัย
การรับผิดส่ วนแรก หมายถึง จานวนค่าใช้จ่ายหรื อจานวนวันที่ท่านได้ชาระเงินต่อความสู ญเสี ยแต่ละครั้งก่อนจะมีการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ครอบครัว หมายถึง คู่สมรสและบุตรสู งสุ ดไม่เกิน 3 คน
โรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ซ่ ึง:
• มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง (ตามที่กฏหมายกาหนด)
• ประกอบกิจการหลักในการให้การดูแลและรักษาผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บ
• มีแพทย์ประจาตลอดเวลาอย่างน้อยหนึ่งคน
• ให้บริ การพยาบาลตลอด 24 ชัว่ โมงโดยมีพยาบาลผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมายประจาตลอดเวลาอย่างน้อยหนึ่งคน
• มีเครื่ องมือสาหรับการวินิจฉัยและการผ่าตัด ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานที่ดงั กล่าวหรื อในที่ที่พร้อมใช้หรื อมีการจัดเตรี ยมไว้ล่วงหน้าสาหรับโรงพยาบาล และ
• ไม่ใช่คลินิก สถานพักฟื้ น สถานดูแลผูป้ ่ วยหรื อสถานดูแลผูส้ ู งอายุหรื อสถานบาบัดยาเสพติดและ/หรื อแอลกอฮอล์
การบาดเจ็บ หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่ างกายอันมีสาเหตุโดยตรงจากเหตุอุบตั ิเหตุภายนอกที่รุนแรงเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาอันเป็ นผลโดยตรงและเป็ นอิสระจากสาเหตุอื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่
างการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้
ผู้เอาประกันภัย หมายถึง ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองหรื อผูท้ ี่ได้รับความคุม้ ครองรายอื่นที่ได้รับคานิยามว่าเป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองภายใต้ขอ้ กาหนด “ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง”
ของแผนประกันภัยแต่ละรายการในคู่มือฉบับนี้
กรมธรรม์ฉบับนี้ให้ความคุม้ ครองเฉพาะผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่งปกติพานักอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งเป็ นประเทศที่ออกบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง
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เหตุการณ์ ที่เอาประกันภัย หมายถึง เหตุการณ์ซ่ ึงระบุไว้ในส่ วนของผลประโยชน์วา่ เป็ นพฤติการณ์ที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้
เหตุการณ์ที่เอาประกันภัยรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อการร้าย
บริษัทรับประกันภัย/บริษัท หมายถึง บริ ษทั รับประกันภัยที่รับผิดชอบในการรับประกันภัยการเดินทางให้แก่ผถู ้ ือบัตรในประเทศที่บริ ษทั จดทะเบียน
ผู้ออกบัตร หมายถึง ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน (หรื อหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน)
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับและ/หรื อได้รับมอบอานาจจากมาสเตอร์การ์ดในการดาเนินการตามโปรแกรมบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดในอาณาเขตความคุม้ ครองและเข้าร่ วมเสนอกา
รประกันภัยการเดินทางให้แก่ผถู ้ ือบัตร
เหตุการณ์ ที่มีความสาคัญต่ อการเดินทาง หมายถึง:
1. ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ;
2. โรคระบาดหรื อการระบาดในระดับ 4 หรื อระดับสู งกว่าที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลก
หรื อคาเตือนต่อการเดินทางที่ไม่มีความจาเป็ นที่ออกโดยรัฐบาลสิ งคโปร์หรื อรัฐบาลของประเทศหรื ออาณาเขตที่คุณกาลังเดินทางไป;
3. อุบตั ิเหตุทางอุตสาหกรรมที่สาคัญ;
4. ความไม่สงบ การจลาจล หรื อความปั่ นป่ วนของประชาชน ซึ่ งส่ งผลให้มีการยกเลิกบริ การขนส่ งสาธารณะตามกาหนดเวลา
หรื อมีความสัมพันธ์กบั คาเตือนของรัฐบาลต่อการเดินทางที่ไม่มีความจาเป็ น;
5. การประท้วงที่ส่งผลให้มีการยกเลิกบริ การขนส่ งสาธารณะตามกาหนดเวลา; หรื อ
6. หรื อเหตุการณ์อื่นๆ ที่นาไปสู่ การปิ ดน่านฟ้าหรื อสนามบินต่างๆ
มาสเตอร์ การ์ ด หมายถึง บริ ษทั มาสเตอร์การ์ด เอเชีย/แปซิฟิก จากัด บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้กฏหมายของประเทศสิ งคโปร์โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่ 3 ถนนฟราเซอร์ อาคารดูโอ
ประเทศสิ งคโปร์ 189352
ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง บริ การทางการแพทย์ หรื อเวชภัณฑ์ที่:
1. จาเป็ นสาหรับการวินิจฉัย การรักษา หรื อการดูแลค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับความคุม้ ครองตามผลประโยชน์ที่ได้รับความคุม้ ครองที่กาหนดหรื อดาเนินการ
2. ได้มาตรฐานเวชปฏิบตั ิที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และ
3. เป็ นคาสั่งโดยแพทย์และดาเนินการภายใต้การดูแล การกากับหรื อคาสั่งของแพทย์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพอากาศที่รุนแรง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พายุไต้ฝนุ่ พายุเฮอริ เคย พายุไซโคลน หรื อพายุเทอร์นาโด) ไฟไหม้ น้ าท่วม สึ นามิ ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาจิ หรื อเป็ นผลตามมาจากเหตุการณ์ขา้ งต้น
จานวนจากัดความรับผิดต่ อความคุ้มครอง หมายถึง จานวนเงินสู งสุ ดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้ความคุม้ ครองเดียวของผูถ้ ือบัตรระหว่างระยะเวลาตามกรมธรรม์ประกันภัย
แพทย์ หมายถึง แพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต (Doctor of Medicine) หรื อแพทย์แผนออสทีโอพาธี (Doctor of Osteopathy)
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรมได้ตามกฏหมายของประเทศที่ให้บริ การทางการแพทย์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม
คาจากัดความนี้ไม่ให้หมายรวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกระดูก(Chiropractor) นักกายภาพบาบัด (Physiotherapist) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเวชกรรมความคล้าย
(Homeopath)และนักธรรมชาติบาบัด (Naturopath)
กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง สัญญาประกันภัยและใบสลักหลังแนบท้ายหรื อข้อกาหนดต่อท้ายใดๆที่ออกให้แก่มาสเตอร์การ์ด
สภาพการรักษาพยาบาลก่อนเอาประกันภัย หมายถึง สภาพที่ได้รับการดูแล
รักษาหรื อคาปรึ กษาโดยหรื อได้รับจากแพทย์หรื อซึ่งปรากฎออกมาครั้งแรกหรื อเข้าทาสัญญาภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนก่อนการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครอง
การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการป่ วยหรื อโรคชนิดใดๆที่เกิดขึ้นและ/หรื อเริ่ มในระหว่างการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครอง
คู่สมรส หมายถึง สามีหรื อภรรยาที่สมรสโดยถูกต้องตามกฏหมายของผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่งมีอายุระหว่างสิ บแปด (18) ปี ถึงหกสิ บเก้า (69) ปี
อาณาเขตความคุ้มครอง หมายถึง ประเทศที่ทาการออกบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง ในกรณี น้ ี คือ ประเทศสิ งคโปร์
การก่อการร้ ายหมายถึง
การใช้หรื อข่มขู่โดยใช้กาลังหรื อความรุ นแรงต่อบุคคลหรื อทรัพย์สินหรื อการกระทาผิดที่อนั ตรายต่อชีวิตมนุษย์หรื อทรัพย์สินหรื อการกระทาที่ขดั ขวางหรื อรบกวนระบบอิเล็กทรอนิ
กส์หรื อการสื่ อสารที่ดาเนินการโดยบุคคลหรื อกลุ่มใดๆโดยไม่คานึงว่าเป็ นการกระทาแทนหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร รัฐบาล อานาจ หน่วยงานหรื อกองกาลังทางทหารใดๆ
หากเป็ นผลให้เกิดการข่มขู่ บีบบังคับหรื อเกิดอันตรายต่อรัฐบาล ประชาชนพลเรื อนหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของประชาชนหรื อแทรกแซงส่ วนใดๆของเศรษฐกิจ
การก่อการร้ายยังรวมถึงการกระทาใดๆที่รัฐบาลของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ได้พิสูจน์หรื อยอมรับแล้วว่าเป็ นการก่อการร้าย
สงคราม หมายถึง สงครามไม่วา่ จะมีการประกาศสงครามหรื อไม่มีก็ตามหรื อการปฏิบตั ิการเยีย่ งสงคราม รวมถึงการใช้กาลังทหารโดยชาติอธิปไตยใดเพื่อบรรลุผลทางเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร์ ชาตินิยม การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรื อเพื่อจุดประสงค์อื่น
แผนประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยใช้ บริการผู้ขนส่ งสาธารณะและประกันภัยระหว่ างการเดินทาง
ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองสามารถรับสิ ทธิประโยชน์จากความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุจากการเดินทางแบบครอบคลุมผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด
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1. คาจากัดความอุบัติเหตุจากการเดินทาง:
โอกาสเสี่ ยงภัยและการสาบสู ญ หมายถึง หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับความสู ญเสี ยอันเนื่องมาจากการเป็ นส่ วนหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซ่ ึงมีผลต่ออุบตั ิเหตุที่ได้รับความคุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับความคุม้ ครองเสมือนหนึ่งเหตุเกิดจากการบาดเจ็บ
หากไม่พบร่ างของผูเ้ อาประกันภัยภายในหนึ่งปี หลังจากที่ยานพาหนะที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารถูกบังคับให้ลงจอด เกยฝั่ง จม หรื ออับปางลง
ให้ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยได้เสี ยชีวิตแล้ว
แขนหรื อขา หมายถึงแขน หรื อขาทั้งหมด
ความสู ญเสี ย หมายถึง
1. กรณี มือหรื อเท้า หมายถึง การตัดอวัยวะตั้งแต่เหนือข้อมือ หรื อข้อเท้าขึ้นไป
2. กรณี ตา หมายถึง การสู ญเสี ยการมองเห็นโดยสิ้ นเชิงโดยไม่สามารถรักษาได้
3. นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ หมายถึง การตัดตั้งแต่หรื อเหนือข้อต่อที่ฝ่ามือ
4. การพูดหรื อการได้ยิน หมายถึง การสู ญเสี ยการพูดหรื อการได้ยนิ ของหู ท้ งั สองข้างทั้งหมดโดยไม่สามารถรักษาได้
อวัยวะ หมายถึง มือข้างหนึ่ง ขาข้างหนึ่ง ความสามารถในการมองเห็นของดวงตาข้างหนึ่ง การพูดหรื อความสามารถในการได้ยนิ ของหู ท้ งั สองข้าง
ทุนประกันภัย หมายถึง จานวนเงินสู งสุ ดที่ตอ้ งจ่ายสาหรับการสู ญเสี ยชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ การสู ญเสี ยอวัยวะสอง (2) ส่ วนขึ้นไป
2. ผู้ที่ได้ รับความคุ้มครอง
ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง คู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ นไม่วา่ เดินทางด้วยกันหรื อแยกกัน
3. การขอรับความคุ้มครอง
ความคุม้ ครองจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อชาระค่าโดยสารทั้งหมดของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสาธารณะด้วยบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองของท่าน
และ/หรื อได้รับคะแนนสะสมจากโปรแกรมรางวัลที่เกี่ยวข้องกับบัตรของท่าน (เช่น คะแนนสะสมไมล์สาหรับการเดินทาง)
แผนประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยใช้ บริการผู้ขนส่ งสาธารณะ
มอบความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุจากการเดินทางโดยใช้บริ การผูข้ นส่ งสาธารณะโดยคุม้ ครองการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ การสู ญเสี ยอวัยวะ
(รวมถึงการสู ญเสี ยความสามารถในการมองเห็น การพูดและการได้ยนิ ) ในขณะเดินทางโดยใช้บริ การผูข้ นส่ งสาธารณะหากซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง
1.

ทุนประกันภัยสู งสุ ดที่มอบให้สาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองโดยใช้บริ การผูข้ นส่ งสาธารณะมีจานวนสู งสุ ดไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
(การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2.

ทุนประกันภัยสู งสุ ดที่มอบให้สาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองโดยใช้บริ การผูข้ นส่ งสาธารณะมีจานวนสู งสุ ดไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
(การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
สาหรับเที่ยวบินในประเทศที่อยูน่ อกเมืองที่ท่านพานักถาวร

3.

การเดินทางจะเริ่ มต้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยขึ้นโดยสารผูข้ นส่ งสาธารณะ เพื่อการเดินทางดังกล่าวและดาเนินต่อไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยลง (ออก) จากผูข้ นส่ งสาธารณะ

ตารางผลประโยชน์
สาหรับการสู ญเสี ย
สู ญเสี ยชีวิต
สู ญเสี ยอวัยวะสองส่วน
อวัยวะหนึ่งส่ วน
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือเดียวกัน

จานวนร้ อยละของทุนประกันภัย
100%
100%
50%
25%

ประกันภัยอุบัติเหตุจากการเดินทาง
มอบความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุจากการเดินทางหลังจากที่ท่านออกจากผูข้ นส่ งสาธารณะ
ณ
จุดหมายปลายทางของการเดินทาง
(ตามที่ระบุในบัตรโดยสาร)
โดยคุม้ ครองการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ การสู ญเสี ยอวัยวะ (รวมถึงการสู ญเสี ยความสามารถในการมองเห็น การพูด และการได้ยนิ ) ตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก
ความคุม้ ครองนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มและไม่ซ้ าซ้อนกับความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุจากการเดินทางโดยใช้บริ การผูข้ นส่ งสาธารณะตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
a. ทุนประกันภัยสู งสุ ดที่มอบให้สาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองมีจานวนสู งสุ ดไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
(การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
สาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
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b. ทุนประกันภัยสู งสุ ดที่มอบให้สาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองมีจานวนสู งสุ ดไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน

(การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
สาหรับการเดินทางในประเทศที่อยูน่ อกเมืองที่ท่านพานักถาวร
c. ความคุม้ ครองของประกันภัยการเดินทางจะเริ่ มต้นเมื่อคุณลง (ออก)

จากผูข้ นส่ งสาธารณะในขณะการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองและจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อคุณโดยสารผูข้ นส่ งสาธารณะในการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครอง
แล้วแต่วา่ สิ่ งใดจะเกิดขึ้นก่อน
d. การเดินทางจะเริ่ มต้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยขึ้นโดยสารผูข้ นส่ งสาธารณะ เพื่อการเดินทางดังกล่าวและดาเนินต่อไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยลง (ออก) จากผูข้ นส่ งสาธารณะ

ตารางผลประโยชน์
สาหรับการสู ญเสี ย
สู ญเสี ยชีวิต
สู ญเสี ยอวัยวะสองส่วน
อวัยวะหนึ่งส่ วน
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือเดียวกัน

จานวนร้ อยละของทุนประกันภัย
100%
100%
50%
25%

5. เงื่อนไข/ข้ อจากัดความคุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ยที่ได้รับความคุม้ ครองต้องเกิดขึ้นภายใน 365 วันนับจากวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ
2. ในกรณี ที่ท่านสู ญเสี ยหลายรายการเนื่องจากอุบตั ิเหตุครั้งเดียวกัน จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนความสู ญเสี ยที่มีมูลค่าสู งสุ ดเพียงรายการเดียว (1)
3. ความคุม้ ครองครอบคลุมถึงความสู ญเสี ยและการสาบสู ญ
4. รวมถึงความสู ญเสี ยที่เกิดหรื อเป็ นผลจากการก่อการร้าย (ตามที่นิยามใว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้)
5. เมื่อวงเงินสู งสุ ดถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง) จะไม่มีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเพิ่มเติมอีกสาหรับประกันภัยอุบตั ิเหตุจากการเดินทางและประกันภัยการเดินทาง
6. อุบัติเหตุจากการเดินทางที่ไม่ ได้ รับความคุ้มครอง – เพิม่ เติมจากข้ อยกเว้ นทั่วไป
กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยใดๆ
ไม่วา่ จะอันตรายถึงแก่ชีวิตหรื อไม่ซ่ ึงมีสาเหตุจากหรื อเป็ นผลจากความสู ญเสี ยที่มีสาเหตุจากโดยตรงหรื อโดยอ้อมและทั้งหมดหรื อบางส่ วนจากการรักษาพยาบาลหรื อการรักษาด้วยวิ
ธีผา่ ตัด ยกเว้นตามที่จาเป็ นอันเป็ นผลมจากการบาดเจ็บเท่านั้น

ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลระหว่ างการเดินทาง
บริ ษทั จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่งเกิดขึ้นตามสมควรและตามปกติ
การรักษาผูเ้ อาประกันในขณะที่เดินทางนอกประเทศที่พานักถาวรของคุณ

โดยไม่ใช่เนื่องจากไม่ใช้จากสภาพการรักษาพยาบาลก่อนเอาประกันภัย

1. ผู้ที่ได้ รับการคุ้มครอง
ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วย ไม่วา่ เดินทางด้วยกันหรื อแยกกันในการเดินทางที่ได้รับการคุม้ ครอง
2. การขอรับความคุ้มครอง
ความคุม้ ครองจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีจ่ายค่าโดยสารทั้งหมดแก่ผใู ้ ห้บริ การด้านการขนส่ งด้วยบัตรที่ได้รับสิ ทธิ์ของคุณ
และ/หรื อได้รับคะแนนจากโปรแกรมรางวัลที่เชื่อมโยงกับบัตรของคุณ (เช่น คะแนนระยะการเดินทาง)
3. สาระสาคัญ
1. คุม้ ครองการเดินทางทัว่ โลก
2. คุม้ ครองการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย แม้ไม่ใช่กรณี ฉุกเฉิน
3. คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลสู งสุ ด

500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)

(การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส

บุตร

และผูช้ ่วยแม่บา้ น

4. ไม่จากัดจานวนการเดินทาง
5. ให้ความคุม้ ครองทั้งการเดินทางทั้งแบบเที่ยวเดียวและไป-กลับ
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6. คุม้ ครองความสู ญเสี ยที่เกิดหรื อเป็ นผลจากการก่อการร้าย

ค่ ารักษาพยาบาล
หากท่านได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยและจาเป็ นต้องได้รับการรักษาพยาบาลขณะอยูน่ อกประเทศที่ท่านพานักถาวร ประกันภัยจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับความคุม้ ครอง
ผลประโยชน์สูงสุ ดที่มอบให้ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
1. ค่ ารักษาพยาบาลที่ได้ รับการคุ้มครอง ได้ แก่
1. การบริ การของแพทย์ รวมถึงค่าบริ การวินิจฉัยโรค ค่าบริ การรักษา และค่าผ่าตัดโดยแพทย์
2. ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสาหรับค่าห้องและอาหาร ค่านางพยาบาลและค่าบริ การอื่นๆ รวมถึงค่าบริ การวิชาชีพ ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินค่าบริ การโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาลสาหรับห้องคู่และอาหาร
3. ค่ายาสลบ (รวมถึงค่าดาเนินการ) การวินิจฉัยหรื อรักษาด้วยรังสี เอกซ์และการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ การใช้แร่ กมั มันตรังสี และไอโซโทปกัมมันตรังสี (radium and
radioactive isotypes) การให้ออกซิเจน การให้เลือด เครื่ องช่วยหายใจ และการรักษาทางการแพทย์
4. ค่ารถพยาบาล
5. ค่าใช้จ่ายสาหรับชุดทาแผล ยา บริ การและเวชภัณฑ์บาบัดรักษาซึ่งจะรับได้ต่อเมื่อแพทย์หรื อศัลยแพทย์สั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น และ
6. การรักษาทางทันตกรรมที่เป็ นผลจากการบาดเจ็บซึ่งส่ งผลต่อเสี ยง ฟันธรรมชาติภายใต้ความคุม้ ครองสู งสุ ด 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อฟันหนึ่งซี่
ค่าบริ การที่ระบุขา้ งต้นไม่รวมถึงจานวนเงินค่าใช้จ่ายส่ วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เรี ยกเก็บตามปกติหรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
ค่ าใช้ จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บตามปกติ หมายถึง
ค่าบริ การและเวชภัณฑ์ที่เรี ยกเก็บแต่ไม่เกินค่าบริ การหรื อเวชภัณฑ์โดยเฉลี่ยในท้องที่น้ นั โดยพิจารณาจากลักษณะและความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการ
รับบริ การหรื อใช้เวชภัณฑ์ดงั กล่าว
หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเกินกว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยดังกล่าว จานวนเงินส่ วนที่เกินดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุม้ ครอง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถือว่าเกิดขึ้นในวันที่ให้บริ การหรื อใช้เวชภัณฑ์ดงั กล่าวซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรื อค่าบริ การนั้น
2. รายการที่ไม่ ถือเป็ น “ค่ ารักษาพยาบาล” (เพิม่ เติมจากข้ อยกเว้ นทั่วไป)
นอกจากข้อยกเว้นทัว่ ไปแล้ว "ค่ารักษาพยาบาล" ที่เกิดจากการสู ญเสี ย ไม่วา่ จะเป็ นอันตรายถึงชีวิตหรื อไม่ จะไม่ได้รับความคุม้ ครอง หากเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:
1.

สภาพการรักษาพยาบาลก่อนเอาประกันภัย ตามที่นิยามไว้ในกรมธรรม์ฉบับนี้

2.

บริ การ เวชภัณฑ์หรื อการรักษารวมถึงระยะการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ไม่ได้แนะนา อนุมตั ิ และรับรองตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

3.

การตรวจร่ างกายตามปกติ การตรวจวินิจฉัยโรคโดยห้องปฏิบตั ิการ การตรวจเอกซเรย์ หรื อการตรวจอื่นๆ ยกเว้นแต่ในกรณี ความพิการก่อนหรื อเข้ารับรักษาโดยแพทย์

4.

ศัลยกรรมความงามหรื อตกแต่งทางเลือก ยกเว้นแต่เป็ นผลจากอุบตั ิเหตุ

5.

การรักษาทางทันตกรรม ยกเว้นแต่เป็ นผลมจากการบาดเจ็บเกี่ยวกับเสี ยง ฟันธรรมชาติที่เกิดจากอุบตั ิเหตุในขณะที่กรมธรรม์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

6.

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความอ่อนเพลีย ความเครี ยด หรื อเท้าแบน ตาปลา หนังด้าน หรื อเล็บเท้า

7.

การวินิจฉัยโรคและรักษาสิ ว

8.

การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด รวมถึงการผ่าตัดลดขนาดของเยือ่ บุ (sub mucous resection) และ/หรื อการผ่าตัดแก้ไขอื่นๆที่ในเรื่ องนี้

9.

การปลูกถ่ายอวัยวะที่แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจาณาว่าเป็ นการทดลอง

10. การดูแลสุ ขภาพบุตรเป็ นอย่างดี รวมถึงการตรวจสุ ขภาพและการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน;
11. ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยูใ่ นค่ารักษาพยาบาลโดยพื้นฐาน
12. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นในประเทศที่พานัก
13. แว่นตา คอนแทคเลนส์ เครื่ องช่วยฟัง และการตรวจตามใบสั่งแพทย์ หรื อตามความเหมาะสมของเรื่ องดังกล่าว

เว้นแต่การบาดเจ็บหรื อความเจ็บป่ วยที่ก่อให้เกิดความบกพร่ องทางการมองเห็นหรื อการได้ยนิ หรื อ
14. การรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐบาลหรื อการบริ การที่คิดค่าบริ การต่างจากปกติ
15. ความผิดปกติทางจิต ทางประสาทหรื อทางอารมณ์หรื อการรักษาโดยวิธีให้พกั อยูเ่ ฉยๆ
16. การตั้งครรภ์และบรรดาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการบริ การและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรื อการรักษาภาวะมีบุตรยากหรื อปัญหาอื่นเกี่ยวกับการไม่สามารถตั้งครรภ์ การคุมกาเนิด
รวมถึงขั้นตอนและเครื่ องมือในการผ่าตัด
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การเคลื่อนย้ ายเพื่อรักษาพยาบาล
1. บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์รวมสู งสุ ดไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
สาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุม้ ครองเนื่องจากการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุ กเฉินหรื อส่ งศพกลับหากเกิดเหตุนอกประเทศที่ท่านพานักถาวร
เคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินต้องได้รับคาสั่งจากศูนย์ช่วยเหลือหรื อแพทย์ซ่ ึ งจะรับรองว่า เมื่อพิจารณาจากความรุ นแรงหรื อสภาพการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยของท่านแล้ว
สมควรต้องเคลื่อนย้ายท่าน
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุม้ ครอง ได้แก่ ค่าขนส่ งและค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าบริ การทางแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จาเป็ นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนย้ายท่านกรณี ฉุกเฉิ น
การจัดเตรี ยมการขนส่ งทั้งหมดเพื่อเคลื่อนย้ายท่านต้องเป็ นเส้นทางตรงที่สุดและประหยัดที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
ค่าใช้จ่ายสาหรับการขนย้ายจะต้อง:
1. ได้รับการแนะนาโดยแพทย์ที่เข้าร่ วม
2. เป็ นไปตามกฏระเบียบมาตรฐานของยาหนะที่ใช้ในการขนย้ายท่าน และ
3. ได้รับการจัดการและอนุมตั ิล่วงหน้าจากศูนย์ช่วยเหลือ
2. คาจากัดความ
การเคลื่อนย้ ายกรณีฉุกเฉิน หมายถึง
สภาพทางการแพทย์ของท่านทาให้จาต้องเคลื่อนย้ายท่านในทันทีจากสถานที่ที่ท่านได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ซึ่งสามารถให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม หรื อ

a.

b. หลังจากได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่น มีความจาเป็ นตามสภาพทางการแพทย์ของท่านทาให้ตอ้ งขนย้ายท่านไปยังสถานที่พกั อาศัยปัจจุบนั ของท่าน หรื อ
c. ทั้ง (a) และ (b) ด้านบน
การขนย้ าย –หมายถึง การขนส่ งทางบก ทางน้ า หรื อทางอากาศที่จาเป็ นเพื่อขนย้ายท่านระหว่างการเคลื่อนย้ายกรณี ฉุกเฉิน การขนย้ายยังรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การขนย้ายโดยใช้เครื่ องบินพยาบาล รถพยาบาล และยานยนต์ส่วนบุคคล
การส่ งศพกลับ
1.
บริ ษทั จะจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุม้ ครองที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุผลขณะเดินทางนอกประเทศถิ่นพานักถาวรของท่านเพื่อส่ งศพของท่านกลับหากท่านเสี ยชีวิต
ผลประโยชน์ส่วนนี้รวมกันเป็ นจานวนเงินสู งสุ ดไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง) สาหรับทั้งการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการส่ งศพกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุม้ ครองรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพะค่าใช้จ่ายสาหรับ

1.
2.
3.
4.

ค่าอาบน้ ายาศพ
ค่าฌาปนกิจศพ
หีบศพ และ
การขนส่ ง

ค่ าใช้ จ่ายเหล่านีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุญาตและจัดการโดยศูนย์ ช่วยเหลือ และท่ านหรื อครอบครัวของท่ านจะต้ องติดต่ อหมายเลขที่ระบุในหัวข้ อการบริการลูกค้ า
ค่ าชดเชยการเข้ ารักษาในโรงพยาบาลรายวัน
หากท่านเข้ารักษาในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในเนื่องจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยขณะอยูน่ อกประเทศที่ท่านพานักถาวร ท่านจะได้รับค่าชดเชยเป็ นเงินจานวน 100
ดออลาร์สหรัฐต่อวันต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
ตามจานวนวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้ารักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะต้องได้รับคาแนะนาจากแพทย์
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยที่ตอ้ งพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ภายใต้คาแนะนาของแพทย์โดยมีการเรี ยกเก็บค่าห้องและค่าอาหาร
ข้ อยกเว้ น
1)

สภาพการรักษาพยาบาลก่อนเอาประกันภัย

2)

การรักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศที่ท่านพานัก
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3)

การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร การแท้งบุตร หรื อโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสื บพันธุ์ของเพศหญิง

4)

การตรวจร่ างกายตามปกติ

5)

ศัลยกรรมความงามหรื อตกแต่ง ยกเว้นอันเป็ นผลจากการบาดเจ็บ

6)

ความผิดปกติทางจิตหรื อประสาทใดๆ หรื อการรักษาโดยวิธีให้พกั อยูเ่ ฉยๆ

ความคุ้มครองความไม่ สะดวกในการเดินทาง
ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองอาจได้รับประโยชน์จากความสบายใจเมื่อทราบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พกั ซึ่งได้ชาระล่วงหน้าจะได้รับความคุม้ ครองหากการเดินทางถูกยก
เลิกโดยไม่คาดคิดหรื อเกิดความล่าช้า
1. ผู้ได้ รับความคุ้มครอง
ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง คู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ นไม่วา่ เดินทางด้วยกันหรื อแยกกัน
2. การขอรับความคุ้มครอง
ความคุม้ ครองจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีจ่ายค่าโดยสารทั้งหมดแก่ผใู ้ ห้บริ การด้านการขนส่ งด้วยบัตรที่ได้รับสิ ทธิ์ของคุณ
และ/หรื อได้รับคะแนนจากโปรแกรมรางวัลที่เชื่อมโยงกับบัตรของคุณ (เช่น คะแนนระยะการเดินทาง)
ความคุม้ ครองนี้จะมีผลบังคับเมื่อจัดซื้อการเดินทางก่อนที่ผเู ้ อาประกันภัยจะตระหนักถึงสถานการณ์ใดๆที่อาจนาไปสู่ การยกเลิกการการเดินทางของเขา/เธอเท่านั้น
การยกเลิกการเดินทาง
1. บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายสาหรับการเดินทางและ/หรื อค่ามัดจาที่พกั ในวงเงินสู งสุดไม่เกิน 7,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
(การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง)
หากก่อนวันเดินทางที่ตกลงกันไว้ของท่านถูกยกเลิกและท่านไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก:
a.

ท่าน เพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน สมาชิกในครอบครัวผูใ้ กล้ชิดของท่าน หรื อสมาชิกในครอบครัวผูใ้ กล้ชิดของเพื่อนร่ วมเดินทางของท่านเกิดอาการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ
หรื อเสี ยชีวิต; หรื อ

b.

สภาพอากาศรุ นแรงที่ทาให้กาหนดการเดินทางขาออกของผูข้ นส่ งสาธารณะถูกยกเลิก หรื อ

c.

เหตุผลด้านความปลอดภัยหรื อการบังคับให้อพยพ ณ จุดหมายปลายทาง หรื อ

d.

บ้านหรื อธุรกิจที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของเกิดความสู ญเสี ยเป็ นอย่างมากอันเนื่องจากอัคคีภยั ระเบิด
อุทกภัยทาให้ไม่สามารถพักอาศัยได้รวมถึงการโจรกรรมที่ใช้กาลังจากภายนอกสู่ ภายในทรัพย์สินซึ่งมีร่องรอยหรื อร่ องรอยที่สามารถมองเห็นได้ของเหตุการณ์ดงั กล่าวแล
ะความเสี ยหายต่อทรัพย์สินอันเป็ นผลจากการใช้กาลังในการโจรกรรม หรื อ

e.

ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ที่มีผลต่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อคู่สมรส ซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อชีวิตของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อ

f.

หมายเรี ยกในฐานะคู่พิพาทหรื อพยานต่อศาลแพ่ง ศาลครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลอาญาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรื อ

g.

ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยยืน่ หรื อได้รับข้อเรี ยกร้องขอแยกทางหรื อหย่าร้างซึ่งผูเ้ อาประกันภัยต้องปรากฎตัวในการพิจารณาคดีของศาล หรื อ

h.

ผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสี ยการจ้างงานโดยไม่คาดหมาย หรื อ

i.

เอกสารประจาตัวของผูเ้ อาประกันภัยสู ญหายเนื่องจากการประทุษร้ายหรื อโจรกรรมและไม่สามารถขอเอกสารใหม่เพื่อใช้เดินทาง หรื อ

j.

ต้องเข้าร่ วมกองทัพในประเทศ

2. การยกเลิกการเดินทาง:
บริ ษทั จะจ่ายชดเชยให้แก่ท่านสาหรับค่าโรงแรมและ/หรื อค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสารของผูข้ นส่ งสาธารณะในส่ วนที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถเงินคืนได้ซ่ ึงท่านได้สารองและ
ชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนเกิดอาการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต
3. การแจ้ งการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนกรณีพเิ ศษ
ท่านต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ตามสมควรในกรณี ที่มีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั จะไม่รับผิดต่อค่าปรับเพิ่มเติมใดๆซึ่ งจะไม่เกิดขึ้นหากท่านแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ตามสมควรแล้ว
4. คาจากัดความ
สมาชิกในครอบครัวผูใ้ กล้ชิด หมายถึง คู่สมรสตามกฏหมาย บุตร ลูกเขย ลูกสะใภ้ พีน่ ้ อง พีเ่ ขย น้ องเขย บิดามารดา พ่ อตา แม่ ยาย ปู่ ย่ าตายาย หลาน ผู้ปกครองตามกฎหมาย
ผู้อยู่ในความอนุบาล บุตรบุญธรรม บิดามารดาบุญธรรม ป้า ลุง น้ า อา หลานชายและหลานสาวของบุคคลนั้นซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่พานัก
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ไม่ สามารถเดินทางได้ หมายถึง
1. เหตุอนั เนื่องจากอาการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิตของท่านหรื อเพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน
แพทย์ให้คาแนะนาว่าสภาพอาการของท่านหรื อของเพื่อนร่ วมเดินทางของท่านที่เจ็บป่ วยหนักหรื อเจ็บสาหัสจาเป็ นต้องรักษาพยาบาลซึ่งทาให้ตอ้ งยกเลิกการเดินทางของท่าน
หรื อเพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน ท่านหรื อเพื่อนร่ วมเดินทางของท่านต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลและรักษาของแพทย์โดยตรง
2. เหตุอนั เนื่องจากอาการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิตของสมาชิกในครอบครัวผูใ้ กล้ชิดของท่านหรื อเพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน

สภาพอาการที่รุนแรงหรื อเกิดขึ้นเฉียบพลันของพวกเขาหรื อสถานการณ์โดยรอบของอาการนั้นทาให้วิญญูชนต้องยกเลิกการเดินทาง
เพื่อนร่ วมเดินทาง หมายถึง บุคคลไม่เกินสอง (2) คนที่ได้รับจองให้เดินทางร่ วมกับท่าน
5. ข้ อยกเว้ น:
a.

การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากภาวะซึมเศร้าหรื อความวิตกกังวล ความผิดปกติทางจิตหรื อทางประสาท การดื่มสุ ราหรื อยาเสพติด การติดยาหรื อใช้ยาเกินขนาด

b.

การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากการทาศัลยกรรมความงามหรื อตกแต่ง ยกเว้นเป็ นผลจากอุบตั ิเหตุ

c.

การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากการตั้งครรภ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

d.

สภาพการรักษาพยาบาลก่อนเอาประกันภัย

การลดจานวนวันเดินทาง
1. บริ ษทั จะจ่ายเงินชดเชยค่ามัดจาสู งสุ ดไม่เกิน 7,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง) หากการเดินทางของท่านถูกยกเลิกก่อนวันเดินทางกลับที่ตกลงกันไว้ของท่าน และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ เนื่องจาก:
a.

อาการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิตของ ท่าน เพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน หรื อสมาชิกในครอบครัวผูใ้ กล้ชิดของท่าน
หรื อสมาชิกในครอบครัวผูใ้ กล้ชิดของเพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน

b.

ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ที่มีผลต่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อคู่สมรส ซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อชีวิตของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

c.

ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยยืน่ หรื อได้รับข้อเรี ยกร้องขอแยกทางหรื อหย่าร้างซึ่งผูเ้ อาประกันภัยต้องปรากฎตัวในการพิจารณาคดีของศาล

d.

ผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสี ยการจ้างงานโดยไม่คาดหมาย หรื อ

e.

ต้องเข้าร่ วมกองทัพในประเทศ

2. การหยุดชะงัก
บริ ษทั จะจ่ายชดเชยให้แก่ท่านสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการเดินทางที่ชาระล่วงหน้าให้แก่โรงแรมแล้วและ/หรื อค่าบัตรโดยสารของผูข้ นส่ งสาธารณะ
หักมูลค่าเครดิตที่ใช้จากบัตรโดยสารขากลับที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อเดินทางกลับบ้านหรื อกลับเข้าแผนการเดินทางทางบก/ทางทะเลซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิและไม่สามารถคืนเงินได้
ผลประโยชน์น้ ีจากัดไว้สาหรับค่าโดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเที่ยวเดียวโดยยานพาหนะผูข้ นส่ งซึ่งมีกาหนดเวลาเดินทางแล้ว
และอยูใ่ นจานวนจากัดความรับผิดต่อความคุม้ ครองในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. การเดินทางพร้ อมผู้เยาว์
ในกรณี ที่ท่านเดินทางคนเดียวพร้อมผูเ้ ยาว์อายุไม่เกิน 15 ปี และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้เนื่องจากอาการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต ส่ งผลให้ผเู ้ ยาว์ถูกทิ้งโดยปราศจากผูด้ ูแล
บริ ษทั จะจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเที่ยวไปกลับสาหรับยานพาหนะซึ่งมีกาหนดเวลาเดินทางแล้วจากประเทศที่ท่านพานักอาศัยแก่บุคคลที่ครอบครัวของท่านกาหนดเพื่
อเดินทางเป็ นเพื่อนผูเ้ ยาวน์และพากลับสู่ ประเทศที่ท่านพานัก
ค่ าใช้ จ่ายเหล่านีจ้ ะต้ องได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าจากศูนย์ ช่วยเหลือและท่ านต้ องติดต่ อหมายเลขที่ระบุในหัวข้ อการบริการลูกค้ า
4. การแจ้ งการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนกรณีพเิ ศษ
ท่านต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ตามสมควรในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากการเดินทางที่หยุดชะงัก
บริ ษทั จะไม่รับผิดต่อค่าปรับเพิ่มเติมใดๆซึ่ งจะไม่เกิดขึ้นหากท่านแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ตามสมควรแล้ว
5. คาจากัดความ
สมาชิกในครอบครัวผู้ใกล้ชิด หมายถึง คู่สมรสตามกฏหมาย บุตร ลูกเขย ลูกสะใภ้ พี่นอ้ ง พี่เขย น้องเขย บิดามารดา พ่อตา แม่ยาย ปู่ ย่าตายาย หลาน ผูป้ กครอง ผูค้ ุม้ ครอง บุตรบุญธรรม
บิดามารดาบุญธรรม ป้า ลุง น้า อา หลานชายและหลานสาวของบุคคลนั้น
การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย หมายถึง
การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่ตอ้ งได้รับการรักษาโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามกฏหมายและส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองว่า
ผูเ้ อาประกันภัยมีสภาพร่ างกายไม่พร้อมเดินทางหรื อไม่พร้อมเดินทางต่อตามแผนการเดินทางเดิมของตนต่อไป
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เพื่อนร่ วมเดินทาง หมายถึง บุคคลไม่เกินสอง (2) คนที่ได้รับจองให้เดินทางร่ วมกับท่าน
ไม่ สามารถเดินทางต่ อไปได้ หมายถึง:
a. เหตุอน
ั เนื่องจากการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชึวิตของท่านหรื อเพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน
แพทย์ให้คาแนะนาว่าสภาพอาการของท่านหรื อของเพื่อนร่ วมเดินทางของท่านที่เจ็บป่ วยหนักหรื อเจ็บสาหัสจาเป็ นต้องรักษาพยาบาลซึ่งทาให้การเดินทางของท่านหรื อเพื่อนร่
วมเดินทางของท่านต้องหยุดชะงักลง ท่านหรื อเพื่อนร่ วมเดินทางของท่านต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลและรักษาของแพทย์โดยตรง
เหตุอนั เนื่องจากอาการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชึวิตของสมาชิกในครอบครัวผูใ้ กล้ชิดของท่านหรื อเพื่อนร่ วมเดินทางของท่าน
สภาพอาการที่รุนแรงหรื อเกิดขึ้นเฉียบพลันของพวกเขาหรื อสถานการณ์โดยรอบของอาการนั้นทาให้วิญญูชนต้องหยุดชะงักการเดินทาง

b.

6. ข้ อยกเว้ น
1.

การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากภาวะซึมเศร้าหรื อความวิตกกังวล ความผิดปกติทางจิตหรื อทางประสาท การดื่มสุ ราหรื อยาเสพติด การติดยาหรื อใช้ยาเกินขนาด

2.

การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากการทาศัลยกรรมความงามหรื อตกแต่ง ยกเว้นเป็ นผลจากอุบตั ิเหตุ

3.

การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากการตั้งครรภ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4.

สภาพการรักษาพยาบาลก่อนเอาประกันภัย

การเลื่อนการเดินทาง
หากการเดินทางถูกเลื่อนออกไปเนื่องการเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่อไปนี้ภายใน 60 วัน (ยกเว้นรายการ (ค)) ก่อนวันออกเดินทาง:
a. เหตุการณ์ที่มีความสาคัญต่อการเดินทาง ซึ่งเป็ นเหตุให้คุณไม่สามารถเดินทางไปยังจุดปลายทางหลักตามที่กาหนดและระบุไว้ในกาหนดการเดินทางของคุณ
b. การเสี ยชีวิต หรื อการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่ร้ายแรง หรื อกักตัวซึ่งต้องกระทาของคุณหรื อญาติของคุณ
c. ความเสี ยหายร้ายแรงต่อสถานที่พานักถาวรของคุณในดินแดนที่มาจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ออกกรมธรรม์และภายในหนึ่ ง (1)
อาทิตย์ก่อนวันออกเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครอง ซึ่งทาให้คุณจาเป็ นต้องอยูท่ ี่สถานที่พานักถาวรของคุณในวันที่ออกเดินทาง; หรื อ
d. หมายเรี ยกพยาน
เราจะจ่ายเงินให้ตามข้อจากัดที่ระบุในสรุ ปความคุม้ ครอง สาหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเลื่อนการเดินทาง
a. ซึ่งคุณเป็ นผูช้ าระเงินแบบเต็มจานวน;
b. โดยคุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามกฏหมาย; และ
c. และไม่สามารถเรี ยกคืนได้จากแหล่งอื่น
ข้ อยกเว้ น
เราจะไม่จ่ายสาหรับการสู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ:
1. ที่เกิดจากกฏระเบียบหรื อการควบคุมของรัฐบาลทั้งในทางตรงและทางอ้อม;
2. ที่เกิดจากการยกเลิกของผูบ้ ริ การขนส่ งสาธารณะหรื อผูใ้ ห้บริ การการเดินทางและ/หรื อที่พกั ;
3. ที่ครอบคลุมโดยแผนประกันภัยอื่นๆ ที่มีอยูห่ รื อโครงการของรัฐบาล
4. ซึ่งจะได้การจ่ายหรื อคืนเงินโดยโรงแรม สายการบิน ตัวแทนการท่องเที่ยง หรื อผูใ้ ห้บริ การการเดินทางและ/หรื อที่พกั ;
5. ซื้อประกันนี้นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันออกเดินทาง (รวมวันที่ออกเดินทาง) (ยกเว้นการเสี ยชีวิตของคุณหรื อการเสี ยชีวิตของญาติหรื อผูร้ ่ วมเดินทางที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ);
6. ซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ที่มีความสาคัญต่อการเดินทาง ซึ่งเป็ นที่ทราบกันอย่างสาธารณะในเวลาที่คุณจองการเดินทางหรื อซื้อประกันนี้ แล้วแต่วา่ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน;
และ/หรื อ
7. การใช้ผลตอบแทนจากการสะสมไมล์หรื อคะแนนการเดินทางเพื่อจ่ายค่าเดินทางบางส่ วนหรื อทั้งหมด
เพื่อความชัดเจน ความคุม้ ครองจะยังคงมีผลบังคับใช้กบั ผูเ้ อาประกันรายอื่นที่เดินทางต่อตามกาหนดการ
ความคุ้มครองการเดินทางล่าช้ า
1. บริษัทจะจ่ ายผลประโยชน์ กรณี เดินทางล่าช้า หากการเดินทางของท่านล่าช้าอย่างน้อยสี่ (4) ชัว่ โมงโดยเป็ นความล่าช้าเนื่องจาก
a.

สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย ซึ่งหมายถึงสภาพอากาศรุ นแรงลักษณะใดๆที่ทาให้กาหนดการเดินทางขาออกของผูข้ นส่ งสาธารณะล่าช้า หรื อ

b.

อุปกรณ์ของผูข้ นส่ งสาธารณะทางานล้มเหลว ซึ่งหมายถึงการที่อุปกรณ์ของยานพาหนะของผูข้ นส่ งสาธารณะเกิดทางานไม่ได้อย่างกะทันหัน
โดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าจนทาให้การเดินทางปกติตอ้ งล่าช้าหรื อหยุดชะงัก; หรื อ

c.

การนัดหยุดงานหรื อการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับงานโดยลูกจ้างของผูข้ นส่ งสาธารณะซึ่งหมายถึงข้อพิพาทแรงงานใดๆที่กระทบต่อการเดินทางขาออกตามปกติของยานพาห
นะของผูข้ นส่ งสาธารณะ หรื อ

d.

เหตุผลด้านการปฏิบตั ิงาน ณ สนามบินปลายทางเนื่องจากข้อจากัดด้านการจราจรทางอากาศหรื อการควบคุมของผูข้ นส่ งสาธารณะ
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ความคุม้ ครองนี้ให้ผลประโยชน์จานวน 500 ดอลลาร์สหรัฐสาหรับความสู ญเสี ยต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง) อันเป็ นผลจากความล่าช้าอย่างน้อยสี่ (4)
ชัว่ โมงติดต่อกันนับจากเวลาที่ระบุในแผนเดินทางที่มอบให้ผเู ้ อาประกันภัยในส่ วนการเริ่ มออกเดินทางกับผูข้ นส่ งสาธารณะซึ่งผูเ้ อาประกันภัยได้วางแผนไว้วา่ จะใช้เดินทาง
กรมธรรม์จะจ่ายให้กบั คาร้องในส่ วนของการยกเลิกการเดินทาง การเลื่อนการเดินทาง และการลดวันเดินทาง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์เดียวกัน แต่ตอ้ งไม่มากกว่าหนึ่งคาร้อง

2. ความล่าช้ าในการเดินทางที่ไม่ ได้ รับความคุ้มครอง (ข้ อยกเว้ น)
ความล่าช้าในการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผลประโยชน์สาหรับความสู ญเสี ยใดๆที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ/หรื อโดยอ้อมเนื่องจากความล่าช้าที่มีการแจ้งต่อสาธารณะหรื อท่านรับทราบล่ว
งหน้าก่อนวันที่ทาการสารองการเดินทางเหล่านั้น
ความคุ้มครองกรณีพลาดการต่ อเที่ยวบิน
1. บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่านจานวน 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง) หากท่านพลาดการต่อเที่ยวบินเนื่องจากความล่าช้าหรื อการยกเลิกเที่ยวบินก่อนหน้าของท่าน

บุตร

และผูช้ ่วยแม่บา้ น

2. คาจากัดความ – ความไม่ สะดวกในการเดินทาง
การบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยรุนแรง หมายถึง
การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่ตอ้ งได้รับการรักษาโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามกฏหมายและส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองว่า
ผูเ้ อาประกันภัยมีสภาพร่ างกายไม่พร้อมเดินทางหรื อไม่พร้อมเดินทางต่อตามแผนการเดินทางเดิมของตนต่อไป
ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอกในต่ างประเทศ
เราจะจ่ายเงินชดเชยให้คุณตามวงเงินสู งสุ ดที่ระบุไว้ในสรุ ปความคุม้ ครองสาหรับความรับผิดทางกฏหมายต่อบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง อันเนื่องมาจาก:
a. การเสี ยชีวิตหรื อบาดเจ็บของบุคคลที่สาม; หรื อ
b. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลสามโดยไม่ได้ต้ งั ใจ

ข้ อยกเว้ น
เราจะไม่จ่าย หากว่า:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นของสมาชิกในครอบครัวหรื อนายจ้างหรื อตามกฏหมายแล้วถือว่าเป็ นของพนักงานของคุณ;
ความรับผิดชอบต่อบุคคลใดก็ตามที่เป็ นสมาชิกในครอบครัวนายจ้างหรื อตามกฏหมายแล้วถือว่าเป็ นของพนักงานของคุณ;
ทรัพย์สินที่เป็ นของคุณหรื ออยูภ่ ายใต้การดูแล การรักษา หรื อการควบคุมของคุณ;
ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา;
ความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องมาจากการกระทาโดยเจตนา มุ่งร้าย หรื อการกระทาที่ผิดกฏหมายของคุณ;
ความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องมาจากความเป็ นเจ้าของ ครอบครอง หรื อการใช้ยานพาหนะ เครื่ องบิน เรื อ อาวุธปื น หรื อสัตว์;
ความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับหรื อเนื่องมาจากความเป็ นเจ้าของหรื อครอบครองที่ดินหรื ออาคาร
(นอกเหนือจากการประกอบอาชีพเป็ นที่ที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราว);
ความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องหรื อเนื่องมาจากการประกอบการหรื อแสวงหาการค้าธุรกิจหรื ออาชีพใดๆ;
ความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องหรื อเนื่องมาจากการกระทาผิดทางอาญา;
ค่าใช้จ่ายทางกฏหมายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินคดีทางอาญา
การเข้าร่ วมในการแข่งเครื่ องยนต์ รถยนต์ จักรยานยนต์ เรื อ หรื อการแข่งขันทางอากาศ
การตัดสิ นใจที่ไม่ได้อยูใ่ นคาร้องขอแรกที่ส่งมอบโดยหรื อได้มาจากศาลของเขตอานาจศาลที่มีอานาจภายในอาณาเขต; และ/หรื อ
เป็ นการลงโทษ ความเสี ยหายที่รุนแรงหรื อเป็ นแบบอย่าง

ตามแบบอย่ างเงื่อนไขความรับผิดชอบของเรา
โดยไม่ ได้ รับการอนุมัติเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากเรา

คุณจะต้ องไม่ เสนอหรื อสั ญญาที่จะชาระเงินหรื อยอบรับผิดชอบหรื อรับผิดต่ อบุคคลอื่นๆหรื อมีส่วนร่ วมในการดาเนินคดี

การคุ้มครองกระเป๋าสั มภาระ
กระเป๋าสั มภาระส่ วนบุคคล รวมถึงคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป
เราจะจ่ายเงินให้คุณตามวงเงินสู งสุ ดที่ระบุไว้ในสรุ ปความคุม้ ครองสาหรับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระส่ วนบุคคลที่นามาหรื อซื้อในระหว่างการเดินทางที่ครอบ
คลุม เมื่อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั้นเกิดจากสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของคุณ รวมถึงภัยพิบตั ิทางธรรมชาตื
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ซึ่งรวมถึงค่าชดเชยสาหรับเสื้ อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่เก็บอยูใ่ นสัมภาระส่ วนบุคคลที่สูญหายหรื อที่คุณสวมใส่ หรื อนาติดตัวไป สิ่ งของทั้งหมดจะต้องเป็ นของคุณ
หรื ออยูภ่ ายใต้การดูแลของคุณ หรื อที่ยมื หรื อมอบให้แก่คุณ
ในกรณี ที่สิ่งของในกระเป๋ าสัมภาระของคุณได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ คาร้องภายใต้กรมธรรม์น้ ีจะถือว่าสิ่ งของดังกล่าวได้สูญหายไป เราจะรับผิดชอบสู งสุ ด 625
ดอลลาร์สหรัฐในส่ วนของสิ่ งของที่เป็ นหนึ่งชิ้น หรื อหนึ่งคู่ หรื อหนึ่งชุด การจากัดความรับผิดสาหรับคอมพิวเตอร์แลปท็อปคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
และครอบคลุมคอมพิวเตอร์แลปท็อปเพียงเครื่ องเดียวในการเดินทางที่ได้รับการคุม้ ครอง
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ส่วนนี้รวมกันเป็ นเงินสู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินสู งสุ ดที่ระบุไว้ขา้ งต้นสาหรับรายการต่อไปนี้
a. เครื่ องประดับ นาฬิกา สิ่ งต่างๆทาด้วยเงิน ทอง หรื อทองคาขาวบางส่ วนหรื อทั้งหมด
b. ขนสัตว์ สิ่ งต่างๆที่ถูกตัดแต่งด้วยหรื อทามาจากขนสัตว์เป็ นส่ วนใหญ่
c. กล้อง รวมถึงอุปกรณ์กล้องที่เกี่ยวข้อง
d. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
สิ่ งของที่เป็ นคู่หรื อเป็ นชุดจะถือว่าเป็ นหนึ่งรายการ (เช่น รองเท้า กล้องและเลนส์ที่ใช้ร่วมกันและอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ
ชุดอุปกรณ์ดาน้ าและอุปกรณ์เสริ ม แม้วา่ จะซื้อแยกต่างหากและเป็ นแบรนด์ที่ต่างกัน)

แม้วา่ จะซื้อแยกต่างหากและเป็ นแบรนด์ที่ต่างกัด

เราอาจใช้ดุลยพินิจหรื อเลือกที่จะชาระเงินหรื อทดแทนหรื อซ่อมแซมสัมภาระส่ วนบุคคลที่เสี ยหาย การชาระค่าสิ นไหมทดแทนทั้งหมดจะขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน ค่าสึ กหรอ
และค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาอาจไม่นามาใช้กบั สิ่ งของอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการซื้ อน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่เกิดเหตุ หากคุณสามารถจัดหาเอกสารสนับสนุน (เช่น ใบเสร็ จรับ
หรื อใบรับประกันสิ นค้า) สาหรับคาร้องสิ นไหม
การสู ญเสี ยจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ ายบริ หารจัดการของโรงแรมและสายการบิน หรื อผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ
ที่มีอานาจในสถานที่ที่เกิดการสู ญเสี ยภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว คาร้องสิ นไหมจะต้องมาพร้อมกับเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานดังกล่าว
คุณต้องปฎิบตั ิตามขั้นตอนและข้อควรระวังที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า:
a. สัมภาระของคุณหรื อของใช้ส่วนตัวจะไม่ถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะ; และ
b. ความปลอดภัยของทรัพย์สินส่ วนบุคคลและสัมภาระทั้งหมด
คาร้องที่มาจากการสู ญเสี ยสัมภาระหรื อสัมภาระเสี ยหายในขณะที่เดินทางกับสายการบินหรื อผูใ้ ห้บริ การต้องถูกดาเนินการโดยสายการบินหรื อผูใ้ ห้บริ การก่อนหรื อประกันภัยอื่นๆ
ที่ถูกต้องและสามารถเรี ยกเก็บได้ก่อน การชาระเงินใดๆ ภายใต้กรมธรรม์น้ ีจะต้องดาเนินการตามหลักฐานการชดเชยที่ได้รับจากสายการบิน ผูใ้ ห้บริ การ หรื อบริ ษทั ประกันภัยอื่นๆ
หรื อในกรณี ที่ถูกปฏิเสธการชดเชยค่าเสี ยหายต้องมีการแสดงหลักฐานการปฏิเสธดังกล่าว
สิ่ งที่ไม่ ครอบคลุมภายใต้ กระเป๋าสั มภาระส่ วนบุคคล รวมถึงคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป (ข้ อยกเว้ น):
เราจะไม่จ่ายเงินสาหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย:
1. สาหรับทรัพย์สินประเภทต่อไปนี้ ซึ่งไม่รวมอยูใ่ นความคุม้ ครอง: สัตว์ ยานยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์เสริ ม) รถจักรยานยนต์ เรื อ มอเตอร์ ยานพาหนะอื่นๆ สกี บอร์ด

หรื อแคร่ เลื่อนหิมะ ผลไม้ ของที่เน่าเปื่ อยเ และเครื่ องอุปโภคบริ โภค ผลกระทบต่อของใช้ในครัวเรื อน ของโบราณ สิ่ งประดิษฐ์ ภาพวาด วัตถุทางศิลปะ คอมพิวเตอร์
(รวมถึงคอมพิวเตอร์มือถือ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริ ม ยกเว้นคอมพิวเตอร์แลปท็อปตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น) เอกสารต้นฉบับ อัญมณี คอนแทคเลนส์ หรื อเลนส์แว่น
หลักทรัพย์ เครื่ องดนตรี สะพานฟัน ฟันปลอม
2. อันเนื่องมาจากการใช้งานและสึ กหรอ การเสื่ อมสภาพ แมลงกินผ้า พยาธิสัตว์ โดยธรรมชาติ หรื อความเสี ยหายที่เกิดจากกระบวนการใดๆ

หรื อในขณะที่มีการดาเนินการจริ งเมื่อเกิดการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายดังกล่าว
3. ต่อทรัพย์สิน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมในการใช้งานหรื อวัตถุประสงค์หรื อการทางานของทรัพย์สินดังกล่าว
4. ต่ออุปกรณ์ที่เช่าหรื อเหมา และการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในทางตรงหรื อทางอ้อมจากการจลาจล การกบฎ การปฏิวตั ิ สงครามกลางเมือง การแย่งชิงอานาจ

หรื อสิ่ งที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลในการขัดขวาง ต่อสู่ หรื อปกป้องจากเหตุการณ์ดงั กล่าว การยึดหรื อการทาลายทิง้ ภายใต้กฎระเบียบ การกักกัน หรื อศุลกากร
การยึดทรัพย์โดยคาสั่งของรัฐบาลหรื อหน่วยงายของรัญบาล หรื อความเสี่ ยงของสิ่ งผิดกฏหมาย หรื อการขนส่ งหรื อการค้าที่ผิดกฏหมาย
5. ต่อทรัพย์สินที่ได้รับการประกันภายใต้นโยบายการประกันภัยอื่นๆ หรื อได้การคืนเงืนโดยผูใ้ ห้บริ การ โรงแรม หรื อบุคคลอื่น
6. ต่อทรัพย์สินของคุณที่ถูกส่ งล่วงหน้า ทางไปรษณี ย ์ หรื อส่ งแยกต่างหาก
7. ต่อทรัพย์สินของคุณที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่สาธารณะ
8. เป็ นผลมาจากความล้มเหลวของคุณในการดูแลและใช้ความระมัดระวังในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินดังกล่าว
9. เป็ นผลมาจากการกระทาของคุณทั้งโดยเจตนา การละเลย การไม่เอาใจใส่ หรื อความประมาท
10. เกิดขึ้นจากการยึดหรื อเก็บรักษาโดยศุลกากรหรื อเจ้าหน้าที่อื่นๆ
11. เป็ นสิ นค้าทางธุรกิจหรื อตัวอย่างหรื ออุปกรณ์ต่างๆ
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12. ข้อมูลที่บนั ทึกไว้บนเทป การ์ด แผ่นดิสก์ หรื ออื่นๆ
13. เงินสดหรื อรายการที่เทียบเท่าเงินสด ธนบัตรธนาคาร ชิปคาสิ โน บัตรกานัล บัตรเงินสด พันธบัตร คูปอง แสตมป์ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ โฉนดที่ดิน เอกสารต้นฉบับ

หลักทรัพย์ทุกประเภท
การสู ญหายของบัตรเครดิต
ยกเว้นที่ระบุไว้ในส่ วนเอกสารการเดินทางและเงินส่ วนตัว

การเปลี่ยนบัตรเครดิค

บัตรประจาตัว

และใบขับขี่

เอกสารการเดินทาง

14. หรื อความผิดปกติหรื อแตกหักของสิ่ งของที่เปราะบางหรื อแตกหักง่าย และ/หรื อ
15. อันเป็ นผลมาจากการหายไปอย่างลึกลับของทรัพย์สินดังกล่าว

หมายเหตุ: กรมธรรม์น้ ีจะจ่ายเฉพาะค่าชดเชยภายใต้การสู ญเสี ยสัมภาระหรื อความล่าช้าของสัมภาระสาหรับเหตุการณ์เดียวกัน
กระเป๋าสั มภาระที่อยู่กบั ผู้ขนส่ งสาธารณะมาถึงล่าช้ า
1. บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่านจานวน 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (การจากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับกับคู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรุ ปความคุม้ ครอง) หากผูข้ นส่ งสาธารณะทาให้กระเป๋ าสัมภาระที่ลงทะเบียนไว้ของท่านถึงล่าช้าหรื อถูกส่ งผิดที่เกินกว่า 4
ชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ท่านถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ในตัว๋ ของท่านจนถึงเวลาที่กระเป๋ าสัมภาระเดินทางมาถึง
ความคุม้ ครองสาหรับกระเป๋ าสัมภาระล่าช้าไม่สามารถใช้ในเมืองที่ผเู ้ อาประกันภัยพานักอาศัยถาวรได้
ท่านต้องเป็ นผูโ้ ดยสารยานพาหนะของผูข้ นส่ งสาธารณะซึ่งออกบัตรโดยสารให้แล้ว นอกจากนี้
การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทุกรายการต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยขนส่ งสาธารณะซึ่งต้องรับรองความล่าช้าหรื อการส่ งผิด

2. คาจากัดความ
สั มภาระที่ลงทะเบียนไว้ หมายถึง สัมภาระชิ้นหนึ่งที่ลงทะเบียนและอยูใ่ นอารักขาของผูส้ ่ งสาธารณะและผูข้ นส่ งสาธารณะออกเอกสารตรวจสอบการเรี ยกให้ท่านแล้ว
การขนส่ งสาธารณะ หมายถึง รถโดยสาร รถไฟ และการขนส่ งกลุ่มอื่นๆที่เป็ นการขนส่ งสาธารณะ
มีการเรี ยกเก็บค่าโดยสารที่กาหนดและเดินทางตามเส้นทางที่กาหนดระหว่างสนามบินและโรงแรม
ข้ อจากัด
หากมีการสอบสวนเพิ่มเติม โดยภายหลังมีการระบุวา่ กระเป๋ าสัมภาระที่ลงทะเบียนกับผูข้ นส่ งสาธารณะได้สูญหาย
จะมีการหักจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนใดๆและชาระให้แก่ท่านตามหัวข้อกรมธรรม์วา่ ด้วยเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระที่มาถึงล่าช้าจากการชาระเงินใดที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ท่านตามหัวข้อกรม
ธรรม์วา่ ด้วยเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระสู ญหาย
เอกสารการเดินทางและเงินส่ วนบุคคล
เราจะจ่ายเงินให้คุณตามวงเงินสู งสุ ดที่ระบุไว้ในสรุ ปความคุม้ ครอง สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสื อเดินทดแทน ตัว๋ เดินทางและวีซ่า หากมีการสู ญหาย
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พกั เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองนอกประเทศที่คุณอาศัยอยูเ่ พื่อทดแทนเอกสารการเดินทางที่สูญหาย
การสู ญเสี ยดังกล่าวต้องเกิดจากการปล้น โจรกรรม ชิงทรัพย์ หรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในขณะการเดินทาง
ในกรณี ที่ใช้หนังสื อเดินทางสารองเนื่องจากการสู ญหายในระหว่างการเดินทางที่ได้รับการคุม้ ครอง เมื่อคุณเดินทางกลับมายังอาณาเขต
เราจะจ่ายเงินให้คุณตามวงเงินสู งสุ ดที่ระบุไว้ในสรุ ปความคุม้ ตรองสาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสื อเดินทางดังกล่าว ไม่รวมค่าขนส่ งหรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอาณาเขต
หากเป็ นผลมาจากการปล้น โจรกรรม ชิงทรัพย์ หรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และคุณสู ญเสี ยเงิน เช็คเดินทาง หรื อธนบัตรที่อยูก่ บั คุณ
หรื อถูกรักษาในห้องนิรภัยหรื อห้องที่ถูกล็อคหรื อภายใต้การดูแลของคุณ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวในระหว่างการเดินทาง เราจะจ่ายชดเชยค่าเสี ยหายสู งถึง 300 ดอลลาร์สหรัญ
โดยการสู ญหายดังกล่าวต้องถูกรายงานต่อตารวจ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสู ญหายไม่เกิน 24 ชัว่ โมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจะต้องมาพร้อมกับเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตารวจหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อยกเว้ น
เราจะไม่จ่ายเงินส่ วนต่าง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อค่าเสื่ อมราคาในมูลค่า
และสาหรับการสู ญหายของเช็คของผูเ้ ดินทางที่ไม่ได้ถูกรายงานไปยังสาขาในท้องถิ่นหรื อตัวแทนของหน่วยงานผูอ้ อกบัตรในทันที

ข้ อยกเว้ นแผนทั่วไป
กรมธรรม์น้ ีไม่ให้ความคุม้ ครองรายการต่อไปนี้:
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1.

การเจตนาทาให้ตนเองบาดเจ็บ การฆ่าตัวตายหรื อความพยายามกระทาการดังกล่าวไม่วา่ ขณะมีสติหรื อวิกลจริ ตหรื อไม่ หรื อ

2.

สงคราม สงครามกลางเมือง การรุ กราน การจลาจล การปฏิวตั ิ การใช้อานาจทางทหารหรื อการยึดอานาจรัฐบาลหรื ออานาจทหาร หรื อ

3.

ระยะเวลาใดๆที่ผเู ้ อาประกันภัยรับใช้ในกองทัพของประเทศหรื อหน่วยงานระหว่างประเทศใดๆไม่วา่ เมื่อมีความสงบสุ ขหรื อมีสงคราม หรื อ

4.

ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นหรื อได้รับจากการที่ผเู ้ อาประกันภัยมึนเมาหรื ออยูใ่ นฤทธิ์สารเสพติดหรื อยา เว้นแต่เป็ นการจัดให้ตามที่แพทย์แนะนา หรื อ

5.

ความสู ญเสี ยใดๆซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากผูเ้ อาประกันภัยพยายามกระทาหรื อจงใจร่ วมกระทาการอันมิชอบด้วยกฏหมายหรื อการละเมิดใดๆหรื อพยายามฝ่ าฝื นกฏหมายหรื อผูเ้
อาประกันภัยขัดขืนการจับกุม หรื อ

6.

ความสู ญเสี ยใดๆที่เกิดขึ้นขณะโดยสารในอากาศยานหรื อเครื่ องมือสาหรับการนาทางทางอากาศ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่น้ ีเป็ นการเฉพาะ หรื อ

7.

ความพิการหรื อสภาพพิการแต่กาเนิดอันเกิดขึ้นหรื อเป็ นผลจากการรักษาโรคไส้เลื่อนหรื อรักษาฟัน ยกเว้นการรักษาฟันธรรมชาติปกติเนื่องจากการบาดเจ็บ หรื อ

8.

การเดินทางโดยเครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นเจ้าของ เช่า หรื อดาเนินการโดยหรื อในนามของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย

9.

ขับหรื อขี่ในฐานะผูโ้ ดยสารในหรื อบน (a) ยานพาหนะใดๆ ที่มีส่วนร่ วมในการแข่งขัน การทดสอบความเร็ ว หรื อการทดสอบความทนทานใดๆ หรื อ (b)
ยานพาหนะใดๆที่ใช้สาหรับการแสดงกายกรรมหรื อการแสดงผาดโผน

10. การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนใดๆที่เกิดจากการติดเชื้อตามโอกาสหรื อก้อนเนื้องอกร้ายหรื อสภาพเจ็บป่ วยลักษณะอื่นใด หากขณะเรี ยกร้อง

ผูเ้ อาประกันภัยได้รับผลตรวจวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ (โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง) เออาร์ซี (อาการสัมพันธ์กบั โรคเอดส์) หรื อมีผลตรวจสารภูมิตา้ นทานในเลือดหาเชื้อเอชไอวี
(ไวรรัสภูมิคุม้ กันมนุษย์) หรื อ
11. การใช้ ปล่อย หรื อหลุดรอดของวัตถุนิวเคลียร์ที่ส่งผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์หรื อการแผ่รังสี หรื อการปนเปื้ อนกัมมันตภาพรังสี หรื อ
12.

การแพร่ กระจายหรื อการใช้งานวัสดุชีวภาพหรื อสารเคมีที่ทาให้เกิดโรคหรื อสารพิษ หรื อ

13.

การปล่อยวัสดุชีวภาพหรื อสารเคมีที่ทาให้เกิดโรคหรื อสารพิษ

14. ความสู ญเสี ยใดๆที่เกิดขึ้นขณะผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมการเล่นกีฬาอาชีพ การเล่นกีฬาฤดูหนาวหรื อการเหิ นเวหา กระโดดร่ ม เล่นบันจี้จมั ป์

ดาน้ าลึก ปี นเขา ปี นผาในถ้ า หรื อ

15. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยหรื อความพิการแต่กาเนิ ดหรื ออาการแทรกซ้อนใดๆ ที่เกิดจากภาวะดังกล่าว หรื อ
16. การเจ็บป่ วย โรค การไม่สบาย และภาวะแทรกซ้อนใดๆที่เกิดขึ้น เว้นแต่ได้รับความคุม้ ครองเป็ นการเฉพาะในกรมธรรม์ หรื อ
17. การเดินทางโดยขัดต่อคาแนะนาของแพทย์
18. ผูก้ ่อการร้ายหรื อสมาชิกองค์กรผูก้ ่อการร้าย ผูล้ กั ลอบขนยาผิดกฎหมายหรื อผูจ้ ดั ส่ งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรื ออาวุธชีวภาพ
19. การเดินทางตามแผนหรื อเกิดขึ้นจริ งใน ไปยังหรื อผ่านประเทศคิวบา อิหร่ าน ซี เรี ย เกาหลีเหนือ หรื อสาธารณรัฐไครเมียหรื อการเดินทางที่เกิดขึ้นจริ งใน

ไปยังหรื อผ่านประเทศอัฟกานิสถาน
ศูนย์ ช่วยเหลือ
สาหรับการบริการลูกค้ าในกรณีขอความช่ วยเหลือเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ติดต่ อศูนย์ ช่วยเหลือของบริษัทได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
กรณี เดินทางในสหรัฐอเมริ กา (N-America):
866 273 9079 ไม่เสี ยค่าบริ การ
กรณี เดินทางนอกสหรัฐอเมริ กา (N-America):
001 817-826-7014 เก็บเงินปลายทาง
โปรดวางใจศูนย์ช่วยเหลือเมื่อคุณออกจากบ้าน แผนกบริ การความช่วยเหลือจะเป็ นคู่มือของท่านในบริ การต่างๆที่สาคัญซึ่งคุณอาจต้องใช้ในการเดินทาง
ผลประโยชน์ต่างๆได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดความอุ่นใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อท่านเดินทางไปยังสถานที่ดงั กล่าวเป็ นครั้งแรก หรื อไม่สามารถพูดภาษานั้นได้
โปรดทราบว่าแผนกบริ การความช่วยเหลือไม่ใช่ความคุม้ ครองภายใต้สัญญาประกันภัยและท่านต้องรับผิดชอบค่าบริ การทางวิชาชีพหรื อค่าบริ การฉุกเฉิ นที่ขอจากศูนย์ช่วยเหลือ (เช่น
ค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย) โดยอาจมีการจ่ายชดเชยให้แก่ท่านสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง)
1. ผู้ทไี่ ด้ รับการคุ้มครอง:
ผูถ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครอง คู่สมรส บุตร และผูช้ ่วยแม่บา้ น ไม่วา่ เดินทางพร้อมกันหรื อแยกกัน
2. บริการที่มี
โดยทัว่ ไป ความคุม้ ครองจะมีผลบังคับใช้ทวั่ โลกแต่มีขอ้ ยกเว้น
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อาจมีขอ้ จากัดที่บงั คับใช้ในบางภูมิภาคที่อาจเกี่ยวข้องในความขัดแย้งระหว่างประเทศหรื อภายในประเทศ
หรื อในประเทศหรื ออาณาเขตความคุม้ ครองซึ่งถือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอที่จะรับประกันการให้บริ การ
คุณสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือก่อนเริ่ มการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองเพื่อยืนยันว่าบริ การดังกล่าวมีบริ การที่จุดหมายปลายทางของท่านหรื อไม่
3. ศูนย์ ช่วยเหลือ
a. ระหว่างที่ท่านเดินทาง หากเกิดกรณี ฉุกเฉิ น ศูนย์ช่วยเหลือจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อกาหนดเรื่ องการเดินทาง รวมถึงเอกสาร (การตรวจลงตรา หนังสื อเดินทาง)
การทาวัคซีนหรื ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่จดั หาอาจแตกต่างจากอัตราที่แน่นอนซึ่งผูอ้ อกบัตรใช้สาหรับธุรกรรมผ่านบัตรของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับรายการที่เรี ยกเก็บในใบแจ้งหนี้ของท่านควรได้มาจากสถาบันการเงินที่ออกบัตรของท่าน
b. ในกรณี ที่บตั รโดยสาร หนังสื อเดินทาง เอกสารตรวจลงตรา (visa) หรื อเอกสารระบุตวั ตนอื่นๆของท่านที่จาเป็ นต้องใช้ในการเดินทางกลับบ้านเกิดสู ญหายหรื อถูกโจรกรรม
ศูนย์ความช่วยเหลือจะให้บริ การช่วยเหลือในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตารวจท้องถิ่น สถานกงสุ ล บริ ษทั สายการบิน
หรื อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการออกเอกสารดังกล่าวทดแทนให้
c. ในกรณี ที่บตั รโดยสารเดินทางกลับบ้านสู ญหายหรื อถูกโจรกรรม บริ ษท
ั สามารถจัดเตรี ยมบัตรโดยสารใหม่ทดแทนได้
d. โปรดทราบว่า บริ การนี้ไม่รวมถึงการจัดหาแผนที่การเดินทางหรื อข้อมูลเกี่ยวกับสภาพถนน
4. ศูนย์ ช่วยเหลือทางการแพทย์
a. จัดให้มีการส่ งต่อคนไข้ในเครื อข่ายแพทย์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาล และร้านขายยาทัว่ โลก
b. มอบความช่วยเหลือในการรับบริ การเติมยาตามใบสั่งยากับเภสัชกรท้องถิ่น (ภายใต้กฏหมายท้องถิ่น)
c. ในกรณี ฉุกเฉิน ศูนย์ช่วยเหลือจะติดต่อประสานงานเพื่อให้ท่านได้รับคาปรึ กษาจากแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป นอกจากนี้
ทีมแพทย์ของศูนย์ช่วยเหลือจะคอยติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์ทอ้ งถิ่นและติดตามสภาพอาการของท่าน
d. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล บริ ษทั จะติดต่อไปที่บา้ นของท่าน เคลื่อนย้ายท่านไปยังสถานพยาบาลอื่น
หากมีความจาเป็ นทางการแพทย์หรื อนาสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนสนิทมาเยีย่ มอาการป่ วยของท่าน หากท่านเดินทางเพียงลาพัง
(ผูถ้ ือบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในส่ วนนี้เอง)
e. หากทีมงานทางการแพทย์เห็นว่าเครื่ องมือในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลท้องถิ่นนั้นๆไม่เพียงพอสาหรับกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วย
บริ ษทั จะทาการเคลื่อนย้ายท่านเป็ นการฉุ กเฉินไปยังโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่สามารถทาการรักษาพยาบาลได้อย่างเพียงพอ
f. หากเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น บริ ษทั จะช่วยเหลือในการจัดการให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
5. การให้ บริการข้ อมูลทางกฎหมาย
หากท่านถูกจับกุม หรื อมีเหตุที่อาจจะถูกจับกุมอันเป็ นผลมาจากการดาเนินคดีทางแพ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
บริ ษทั จะจัดหาชื่อทนายความที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่ท่านในเรื่ องใดๆที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ หากมีการร้องขอ
ขั้นตอนทั่วไป – วิธีเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
การแจ้ งคาขอรับบริการ / การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน (การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนที่ไม่ ใช่ กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ตามเกณฑ์ การจ่ ายชดเชย)
หนังสื อแจ้งคาขอรับบริ การ / การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต้องส่ งไม่เกินสามสิ บ (30) วันนับจากวันที่เกิดเหตุ
หากไม่สามารถแจ้งให้ฝ่ายค่าสิ นไหมดทดแทนดังที่ระบุไว้ดา้ นล่างให้รับทราบภายในสามสิ บ (30) วันนับตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุดงั กล่าว
อาจส่ งผลให้การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนถูกปฏิเสธ ในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ให้ไปที่ https://sg.mycardbenefits.com หรื อส่ งคาร้องไปยัง:
บริษัทเอไอจี เอเชีย แปซิฟิก อินชัวรันซ์ จากัด
อาคารเอไอจี
78 เชนตัน เวย์ #09-16
สิ งคโปร์ 079120
โทร: +65 6419 1667
เวลาทาการ 8.30 น. – 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ภาษาที่ได้รับการสนับสนุน ภาษาอังกฤษ
อีเมล: APAC.Mastercard@aig.com
ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. ท่าน (ผูถ้ ือบัตร) หรื อผูร้ ับผลประโยชน์ หรื อผูก้ ระทาการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในระยะเวลาการแจ้งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนด
หรื อการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของท่านอาจถูกปฏิเสธ – เมื่อได้รับการแจ้งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนแล้ว
บริ ษทั ประกันภัยจะใช้ขอ้ มูลทั้งหมดที่จาเป็ นจากผูเ้ รี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนและให้คาแนะนา
2. ส่ งข้อมูลที่จาเป็ นทั้งหมด (หลักฐานแสดงความเสี ยหาย) เป็ นต้น ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ภายในระยะเวลาการส่ ง

The insurance policy referred to in this document is underwritten by AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd ("AIG Singapore”.)

Page 22 of 44

โปรดทราบว่า อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพื่อประกอบการพิจารณาการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการจัดหาข้อมูลนี้
หรื อมิฉะนั้นการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของท่านอาจไม่ได้รับการพิจารณา
หากต้องการความช่วยเหลือในการยืน่ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน โปรดติดต่อหมายเลขที่ระบุขา้ งต้น
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนสาหรับอุบัติเหตุจากการเดินทางและประกันภัยการเดินทาง:
ผู้ขนส่ งสาธารณะ – การเดินทางระหว่ างประเทศ / กาเดินทางในประเทศโดยใช้ บริการผู้ขนส่ งสาธารณะ / ประกันภัยการเดินทาง – การเดินทางระหว่ างประเทศ /
ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
ระยะเวลาในการแจ้งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่การเกิดความเสี ยหาย
ระยะเวลาการส่ ง ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่วนั ที่แจ้งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ข้อมูลที่จาเป็ น (หลักฐานแสดงความเสี ยหาย)
1.

กรอกเอกสารให้ครบถ้วนรวมถึงใบมรณะบัตรและ/หรื อใบรับรองแพทย์เจ้าของไข้หรื อรายงานการชันสู ตรพลิกศพ

2.

การตรวจสอบการทาธุรกรรมที่ถูกต้องเพื่อยืนยันว่าค่าโดยสารเต็มจานวนสาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองได้ถูกเรี ยกเก็บไปที่บตั รที่ได้รับความคุม้ ครองแล้ว
รวมถึงสาเนาบัตรโดยสารของผูข้ นส่ งสาธารณะและใบเสร็ จรับเงินของผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่ ง

การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากการเดินทาง
ค่ ารักษาพยาบาล (การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย) / การเคลื่อนย้ ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่ งศพกลับ / ค่ าชดเชยการเข้ ารักษาในโรงพยาบาลรายวัน
ระยะเวลาในการแจ้งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่การเกิดความเสี ยหาย
ระยะเวลาการส่ ง ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่วนั ที่แจ้งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ข้อมูลที่จาเป็ น (หลักฐานแสดงความเสี ยหาย)
1. รายงานการรักษาพยาบาลที่แสดงรายละเอียดประวัติและลักษณะอาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยพร้อมใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
2. การตรวจสอบการทาธุรกรรมที่ถูกต้องเพื่อยืนยันว่าค่าโดยสารเต็มจานวนสาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองได้ถูกเรี ยกเก็บไปที่บตั รที่ได้รับความคุม้ ครองแล้ว
รวมถึงสาเนาบัตรโดยสารของผูข้ นส่ งสาธารณะและใบเสร็ จรับเงินของผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่ ง
3. บัตรเข้า / ออกจากโรงพยาบาล (สาหรับค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล)
4. สาเนาหนังสื อเดินทางรวมถึงตราประทับเข้าและออก
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการคุ้มครองความไม่ สะดวกในการเดินทาง
ระยะเวลาในการแจ้งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่การเกิดความเสี ยหาย
ระยะเวลาการส่ ง ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่วนั ที่แจ้งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ข้อมูลที่จาเป็ น (หลักฐานแสดงความเสี ยหาย)
การยกเลิกการเดินทาง / การลดวันเดินทาง / การเลื่อนการเดินทาง
1. เอกสารแสดงรายละเอียดเหตุผลที่ยกเลิกหรื อลดวันเดินทาง
ใบรับรองแพทย์เจ้าของไข้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงหลักฐานที่แสดงลักษณะการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยหนัก

เช่น

สาเนารายงานทางการแพทย์

2. การตรวจสอบการทาธุรกรรมที่ถูกต้องเพื่อยืนยันว่าค่าโดยสารเต็มจานวนสาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองได้ถูกเรี ยกเก็บไปที่บตั รที่ได้รับความคุม้ ครองแล้ว
รวมถึงสาเนาบัตรโดยสารของผูข้ นส่ งสาธารณะและใบเสร็ จรับเงินของผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่ ง
3. ใบเสร็ จรับเงินของจานวนเงินที่ขอคืน / การยืนยันว่าจานวนที่เกิดขึ้นไม่สามารถขอเงินคืนได้เนื่องจากการยกเลิก/การลดจานวนวันเดินทาง
การเดินทางล่ าช้ า / การพลาดการต่ อเที่ยวบิน
1. สาเนาบัตรโดยสารและบัตรที่นงั่ (boarding pass)
2. จดหมายจากฝ่ ายบริ หารจัดการของผูข้ นส่ งสาธารณะหรื อเจ้าหน้าที่ที่รับรองเกี่ยวกับความล่าช้าในการต่อเครื่ อง;
3. การตรวจสอบการทาธุรกรรมที่ถูกต้องเพื่อยืนยันว่าค่าโดยสารเต็มจานวนสาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองได้ถูกเรี ยกเก็บไปที่บตั รที่ได้รับความคุม้ ครองแล้ว
รวมถึงสาเนาบัตรโดยสารของผูข้ นส่ งสาธารณะและใบเสร็ จรับเงินของผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่ ง
การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการคุ้มครองกระเป๋าสั มภาระ
สั มภาระส่ วนบุคคล รวมถึงคอมพิวเตอร์ แลปท็อป / สั มภาระล่าช้ า / เอกสารการเดินทางและเงินส่ วนบุคคล
ระยะเวลาในการแจ้งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่การเกิดความเสี ยหาย
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ระยะเวลาการส่ ง ภายในเก้าสิ บ (90) วันนับตั้งแต่วนั ที่แจ้งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ข้อมูลที่จาเป็ น (หลักฐานแสดงความเสี ยหาย)
1. สาเนาคาร้องและรายงานที่ยนื่ ต่อตารวจ ผูข้ นส่ งสาธารณะ หรื อฝ่ ายบริ หารจัดการของโรงแรม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. หากรายงานกับผูข้ นส่ งสาธารณะ สาเนาของรายงานการชยเชยค่าสิ นไหมทดแทนของทรัพย์สิน – แบบฟอร์มจะต้องมีหมายเลขเที่ยวบิน หมายเลขเรื อ
หรื อใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อ หรื อหมายเลขตรวจสอบสัมภาระ
3. รายละเอียดจานวนเงินที่ผขู ้ นส่ งสาธารณะหรื อบริ ษทั ประกันรายอื่นต้องรับผิดชอบต่อการสู ญหายได้จ่ายไป (หรื อต้องจ่าย) รายละเอียดของสิ่ งของในกระเป๋ าสัมภาระ
การกาหนดค่าใช้จ่ายของสิ่ งของในกระเป๋ าสัมภาระตลอดจนเอกสารและเอกสารโต้ตอบอื่นๆทั้งหมดตามความเหมาะสม
4. บัญชีคาแถลงของรายการที่สูญหาย – ตามที่แถลงต่อผูข้ นส่ งสาธารณะ
5. การยืนยันจากผูข้ นส่ งสาธารณะที่แถลงว่ากระเป๋ าสัมภาระสู ญหายและไม่สามารถระบุตาแหน่งได้
การชาระเงิน
การชาระเงินทั้งหมดที่บริ ษทั ประกันภัยจะชาระนั้น ต้องชาระให้แก่ผถู ้ ือบัตรที่ได้รับความคุม้ ครองในอาณาเขตคุม้ ครอง
การชาระค่าชดใช้ความเสี ยหายใดๆจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาล ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ชาระเงิน
ตามที่กฎหมายอนุญาต ผลประโยชน์กรณี การเสี ยชีวิตจะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ที่ผเู ้ อาประกันภัยกาหนด หากไม่มีการระบุชื่อไว้
ให้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัยที่ยงั มีชีวิตอยูล่ าดับแรกของผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
1. คู่สมรส
2. บุตร แบ่งจานวนเท่ากัน
3. บิดามารดา แบ่งจานวนเท่ากัน
4. พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว แบ่งจานวนเท่ากัน หรื อ
5. ผูจ้ ดั การมรดก
ผลประโยชน์อื่นๆทั้งหมดจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็ น
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ชาระเงิน

การชาระค่าชดใช้ความเสี ยหายใดๆจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาล

วงเงินผลประโยชน์ การประกันภัยที่อธิบายไว้ ในคู่มือนี้อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทนจะดาเนินการในสกุลเงินท้ องถิ่นตามที่กฏหมายกาหนด
โดยใช้ อตั ราการแลกเปลีย่ นอย่ างเป็ นทางการที่เผยแพร่ ในวันที่จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทน
ส่ วนขยายอัตโนมัติของระยะเวลาการคุ้มครอง
ระยะเวลาความคุม้ ครองสาหรับการเดินทางที่ได้รับความคุม้ ครองจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติเป็ นเวลาสู งสุ ดสามสิ บ (30)
วันนับจากวันที่เดินทางกลับตามที่ระบุในตัว๋ ของผูข้ นส่ งสาธารณะ หากในวันที่เดินทางกลับเดิมของคุณ
คุณอยูภ่ ายใต้การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ/หรื อการกักตัวตามคาแนะนาของแพทย์
ข้ อยกเว้ นจากการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ
หากโดยอาศัยอานาจตามกฏหมายหรื อข้อบังคับใดๆซึ่งบังคับใช้กบั บริ ษทั ประกันภัย
บริ ษทั แม่ของตนหรื อนิติบุคคลที่มีอานวจควบคุมสู งสุ ดของตนเมื่อกรมธรรม์มีผลเริ่ มคุม้ ครองหรื อเมื่อใดก็ตามหลังจากนั้น
การคุม้ ครองที่มอบให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยถือเป็ นหรื อเป็ นการกระทาที่มิชอบด้วยกฏหมายเพราะเป็ นการละเมิดการคว่าบาตรหรื อการลงโทษที่บงั คับใช้
บริ ษทั ประกันภัยจะไม่คุม้ ครองและไม่ตอ้ งรับผิด
แต่ประการใดหรื อไม่ตอ้ งมอบการคุม้ ครองใดๆแก่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อจ่ายค่าชดเชยค่าความคุม้ ครองหรื อมอบการรักษาความปลอดภัยในรู ปแบบใดๆในนามของผูเ้ อาประกันภัยในขอ
บเขตที่วา่ การกระทานั้นจะละเมิดการคว่าบาตรหรื อการลงโทษดังกล่าว
ประกาศสาหรับผู้บริโภค
บริ ษทั เอไอจีอยูภ่ ายใต้การปฏิบตั ิตามกฎหมายคว่าบาตรของสหรัฐอเมริ กา ด้วยเหตุผลนี้ กรมธรรม์น้ ีจึงไม่ครอบคลุมถึงความสู ญเสี ย การบาดเจ็บ ความเสี ยหายหรื อการรับผิด
ผลประโยชน์หรื อบริ การที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อมจากการเดินทางที่วางแผนไว้หรื อเกิดขึ้นจริ งไปยังหรื อผ่านประเทศคิวบา อิหร่ าน ซีเรี ย เกาหลีเหนือ หรื อสาธารณรัฐไครเมีย
นอกจากนี้ กรมธรรม์น้ ีไม่ครอบคลุมความสู ญเสี ย การบาดเจ็บ ความเสี ยหายหรื อการรับผิดต่อผูพ้ านักอยูใ่ นประเทศคิวบา อิหร่ าน ซีเรี ย เกาหลีเหนือ หรื อสาธารณรัฐไครเมีย
และสุ ดท้าย กรมธรรม์น้ ีจะไม่ครอบคลุมถึงความสู ญเสี ย การบาดเจ็บ ความเสี ยหาย
หรื อการรับผิดตามกฏหมายที่มีผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมโดยบุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆที่ระบุในรายการที่ถูกเฝ้าจับตามองโดยรัฐบาลในฐานะผูส้ นับ สนุนการก่อการร้าย
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล การผลิตอาวุธทาลายล้างสู ง การก่ออาชญากรรม กิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็ นอันตรายหรื อการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
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กฎหมายที่ใช้ บังคับและเขตอานาจศาล: กรมธรรม์น้ ีอยูภ่ ายใต้กฎหมายของอาณาเขตที่ออกบัตรมาสเตอร์การ์ด ข้อพิพาทใด ๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ประกันอยูภ่ ายใต้เขตอานาจศาลเฉพาะของศาลที่มีอานาจของอาณาเชตนั้น
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