เอกสารสรุปสาระสาคัญ คาจากัดความทีส่ าคัญ เงื่อนไขและข้อกาหนดทั่วไป ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบกลุ่ม ทราเวล โปรเท็ค
แผน VISA Platinum

ตารางความคุ้มครอง แผน VISA Platinum

ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุยานพาหนะสาธารณะ

จานวนเงินเอา
ประกันภัย
6,000,000

 คาจากัดความที่สาคัญ
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน้้า หรือทางอากาศ ซึ่งขับขี่โดยผู้ขับขี่
ทีม่ ีใบอนุญาต และด้าเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศท้องถิ่นนั้นๆ ให้ด้าเนินการ
ขนส่งผู้โดยสารที่ช้าระค่าโดยสาร ดังต่อไปนี้
1. รถยนต์โดยสารสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งได้เกิน 7 คน รวมคนขับ
2. รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งได้ ไม่เกิน 7 คน รวมคนขับ ได้แก่ รถแท็กซี่
รถสามล้อแท็กซี่ และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์
3. รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
4. เครื่องบินโดยสารที่จดทะเบียนเป็นสายการบินพาณิชย์
5. เรือโดยสาร เรือส้าราญ เรือน้าเที่ยว
 เงื่อนไขและข้อกาหนดทั่วไป
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ผู้เอาประกั น ภั ยจะได้ รับ ความคุ้ ม ครองทุ ก ครั้ งที่ มี การใช้ บั ต ร VISA Platinum ของธนาคาร
กรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ช้าระค่าเดินทางเต็มจ้านวน ส้า หรับการโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
ตามค้าจ้ากัดความเพิ่มเติม ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุยานพาหนะสาธารณะ เพื่อการเดินทางทั้งกรณีในประเทศไทย
และต่างประเทศ (ยกเว้น การโดยสารยานพาหนะสาธารณะที่เป็นกิจวัตร)
ส้าหรับการโดยสารยานพาหนะสาธารณะ กรณีในประเทศไทย บริษัทจะให้ความคุ้มครองการ
เดินทางที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปยังจุดหมายปลายทาง เกินกว่า 100 กิโลเมตร เท่านั้น
การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส้าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่
ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้อาจขยาย
ออกไปอีกได้ตามความจ้าเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ้านวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก้าหนดช้าระ
 ข้อตกลงคุ้มครอง
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุยานพาหนะสาธารณะ
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ
ผู้เอาประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสาร
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และท้าให้ผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ
ที่ ไ ด้ รั บ ท้ าให้ ผู้ เอาประกั น ภั ยต้ อ งรั ก ษาตั ว ติ ด ต่ อ กั น ในฐานะผู้ ป่ ว ยในในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
1. 100% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับการเสียชีวิต
2. 100% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับการตกเป็น บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง และ
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3. 100% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้ า
หรือสายตาสองข้าง
4. 100% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
5. 100% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
8. 60% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
9. 60% ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ส้าหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิด
จากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทาที่ มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่ง ร้ายคล้าย
สงคราม (ไม่ ว่าจะมีก ารประกาศหรือไม่ ก็ตาม) หรือ สงครามกลางเมือง ซึ่ งหมายถึง สงคราม
ระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ
ความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ น
เหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

3. การก่อการร้าย
4. การกระท าโดยเจตนาที่ ผิ ดกฎหมายของผู้ เอาประกัน ภัย การยึด ทรั พย์ การยึด หน่ วง การ
ทาลาย โดยศุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล
5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรัง สีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการ
ในสงครามหรือปราบปราม
8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศ หรืออาณาเขตที่ยกเว้น ดังต่อไปนี้ ซี เรีย ปากีสถาน อิรัก ซู ดาน
อัฟ กานิ ส ถาน บุ รุ น ดี เอริ เทรีย เกาหลี เหนื อ เลบานอน ลิเบี ย , แอลจีเรี ย , เฮติ อิส ราเอล อิห ร่ าน
บอสเนีย มอลโดวา เซอร์เบียร์ เบลารุส แอฟริกันกลาง สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอวอรี่โคสต์) ไลบีเรีย
ซาอุดีอาระเบีย และอุซเบกิสถาน
9. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดิน
 ข้อยกเว้นเพิ่มเติม
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย
อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัด หรือในกรณี
ที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
3. การแท้งบุตร เว้นแต่การแท้งบุตรนั้น เป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง
4. อาหารเป็นพิษ
5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิ ด
รวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือ
กาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่น หรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน
6. การบาดเจ็บที่ เกิดขึ้น ขณะที่ ผู้เอาประกันภั ยกาลังขึ้ นหรือ กาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
7. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจา
อากาศยานใดๆ
8. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท
9. การบาดเจ็ บที่ เกิด ขึ้น ขณะที่ผู้ เอาประกัน ภัย ก่ออาชญากรรมที่มี ความผิด สถานหนัก หรื อ
ขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
10. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร
และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
หมายเหตุ : 1. คุ้มครองผู้อาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 10 ปี – 75 ปี
2. ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตาม กรมธรรม์ประกันภัย
การเดินทางไปต่างประเทศ แบบกลุ่ม ทราเวล โปรเท็ค
เมือ่ เกิดความเสียหายภายใต้ความคุ้มครองนี้ ติดต่อ 0 2624 1111
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