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 บูพา   ขอตอนรับทานสมาชิกประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหวางเดินทางของบูพา  เพื่อสิทธิ
ประโยชนสูงสุดที่ทานจะไดรับ โปรดศึกษารายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและขอยกเวนความ
คุมครอง ตลอดจนวิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

1.  สำหรับผูไดรับความคุมครองที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปเทานั้น
2.  แผนผลประโยชนความคุมครองแบบรายป คุมครองสูงสุด 90 วันตอการเดินทางในแตละครั้ง
3.  กรณีเดินทางไปตางประเทศ (Outbound) ผูไดรับความคุมครองจะตองเดินทางออกนอกประเทศไทย
 และเดินทางกลับมายังถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยเทานั้น
4.  กรณีเรียกรองผลประโยชนคารักษาพยาบาล ผูไดรับความคุมครอง จะตองสำรองเงินจายสำหรับ
 คารักษาพยาบาลไปกอนในแตละครั้ง และสงเอกสารดังตอไปนี้ภายใน  30 วัน นับจากวันที่ออก
 จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
 •  แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน (สามารถ download ไดที่ www.bupa.co.th)
 •  ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 •  ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย 
 •    สำเนาหนังสือเดินทาง และตั๋วเดินทาง

บริการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินโดย AGA Services 0 2305 8470



1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถงึ ตารางกรมธรรมประกนัภยั 
ตารางผลประโยชน เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ขอยกเวน 
เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัย
นี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
1.2 บริษัท หมายถงึ บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอา
ประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้และ/หรือเอกสารแนบ 
1.4 ผูอยูในอุปการะ หมายถึง ผูที่อยูในความอุปการะของผูเอา
ประกันภัยและไดระบุชื่อไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ไดแก
(1) คูสมรสของผูไดรับความคุมครอง ที่มีอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ
(2) บุตรตามกฎหมายของผูไดรับความคุมครองหรือของคูสมรส 
     ที่มีอายุตั้งแต 1 เดือน แตไมเกิน 24 ปบริบูรณ และยังมิไดสมรส 
1.5 ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผูเอาประกันภัย และ/หรือ 
ผูอยูในอุปการะของผูเอาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
1.6 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จาก
ปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูไดรับความคุมครอง
มิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
1.7 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปน
ผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระ
จากเหตุอื่น
1.8 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข
หรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไดรับความคุมครอง  
1.9 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาด
ไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และ
อาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
1.10 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การ
บาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ
และทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 
ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ

1.11 ความรบัผดิสวนแรก หมายถงึ ความเสยีหายสวนแรก
ที่ผูไดรับความคุมครองจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง
1.12 แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา 
และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่น
ที่ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
1.13 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.14 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ซึ่งตองลงทะเบียน
เปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้  ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะ
เวลาที่เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บ
ปวยนั้นๆ
1.15 ผูปวยนอก หมายถึง ผูที่รับบริการอันเนื่องจากการ
รักษาพยาบาลในแผนกผูปวยนอก หรือในหองรักษาฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่ง
ไมมีความจําเปนตามขอวินิจฉัยและขอบงชี้ที่เปนมาตรฐาน
ทางการแพทยในการเขารักษาเปนผูปวยใน
1.16 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให
บริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและ
มีองคประกอบทางดานสถานที่มีจํานวนบุคลากรทางการ
แพทยที่เพียงพอตลอด จนการจัดการใหบริการที่ครบถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถาน พยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.17 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ 
ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน
และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถาน
พยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
1.18 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย ดําเนินการโดยแพทยทําการรักษา
พยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได       



1.19 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือ
แนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และ
นํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตามความจําเปน
ทางการแพทยและสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ 
การเจ็บปวย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.20 คาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษา
พยาบาลและ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อเทียบกับ
การใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูไดรับความคุมครอง
เขารับการรักษานั้น  
1.21 ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทาง
การแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
      บาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผูรับบริการ
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
 เวชปฏิบัติปจจุบัน
(3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัว
 ผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว 
 และ
(4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
 ผู้ปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะการบาดเจ็บ
 หรือการเจ็บปวยของผูรับบริการนั้นๆ
1.22 สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย หมายถึง 
โรค (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
กับผูไดรับความคุมครองภายใน 24 เดือนกอนวันที่ความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมีนัยสําคัญเพียงพอ
ที่ทําใหบุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา 
หรือทําใหแพทยพึงใหการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา
1.23 เอดส (AIDS) หมายถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
เอดสและใหหมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพ ฉวยโอกาส 
เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค 

2.1  สัญญาประกันภัย
  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูไดรับความคุมครองในใบคําขอเอาประกันภัย และขอ
แถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูไดรับความคุมครองลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได
ออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
  ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความ
จริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียก
เบีย้ประกนัภยัสงูข้ึนหรือบอกปดไมยอมทาํสัญญาประกนัภยั สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเปนโมฆยีะ ตามมาตรา 865 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได  
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูไดรับความคุมครองไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

หรือการเจ็บปวยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเปน
เลือดบวก ของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ใหรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะเชื้อที่ทําใหเกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทําใหเกิดโรคลําไส
อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส 
(Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพรกระจายอยูทั่วไป (Disseminated 
Fungi Infection) เนื้องอกรายแรง (Malignant Neoplasm) 
ใหรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma 
เนื้องอกเซลลนํ้าเหลืองที่ระบบ ศูนยประสาทสวนกลาง 
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรครายแรง
อื่นๆ ซึ่งเปนที่รูจักในปจจุบันนี้วาเปนอาการของภูมิคุมกัน
บกพรอง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือซึ่งเปนสาเหตุ ที่ทําใหคนที่เปนเสียชีวิตอยางกระทันหัน 
เจ็บปวย หรือทุพพลภาพ  โรคภูมิคุมกันบก พรอง (AIDS) 
ใหรวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) 
โรคที่ทําใหเยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) 
และการระบาดของเชื้อไวรัส
1.24 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับ
แตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบ
ปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.25 การกอการราย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือ
ความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล
ใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน 
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน 
รวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว
1.26 เครื่องบิน หมายถึง เครื่องบินของสายการบินพาณิชย
ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุก ผูโดยสารอยางถูกตองตามกฎหมาย 
แตไมรวมถึง เฮลิคอปเตอร



2.2  ความสมบูรณแหงสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ขอความใดๆ ในสัญญา จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทาย
แลวจึงจะสมบูรณ
2.3  ระยะเวลาเอาประกันภัย
  ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูไดรับความคุมครองซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย
  2.3.1  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip)
   1) กรณีการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศ (Outbound)
   ระยะเวลาท่ีไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ีใหเริ่มตนกอนผูไดรับความคุมครองเดินทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน ตามเวลาในตารางการบินขาออกและดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูไดรับความคุมครอง
เดนิทางกลับถึงทีอ่ยูอาศัยภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมงนบัแตกลบัถงึประเทศไทยโดยเครือ่งบนิ ตามเวลาในตาราง
การบินขาเขา หรือจนกระท่ังวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน (เวนแตจะมีการระบุไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้)
   2) กรณีผูไดรับความคุมครองเปนบุคคลที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound)
   ระยะเวลาที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ใหเริ่มตนตั้งแตผูไดรับความคุมครองเดินทางถึง
ประเทศไทยและดําเนินตอเนื่องไปจนกระทั่งผูไดรับความคุมครองเดินทางออกจากประเทศไทยในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน  90 วัน 
ท้ังนีก้ารเดนิทางถึงประเทศไทยหรอืเดนิทางออกจากประเทศไทยน้ัน ใหถือการผานดานตรวจคนเขาเมอืงโดยถกูตองทุกข้ันตอนแลว
เปนสําคัญ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้
  2.3.2  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายป (Annual Trip)
   เพ่ือคุมครองการเดินทางหลายครั้ง โดยใหมีระยะเวลาคุมครองในแตละครั้งเชนเดียวกับขอ 2.3.1 และระยะเวลา
การเดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน 90 วัน 
  หากผูไดรับความคุมครองเขารับการรักษาพยาบาลในชวงระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และจําเปนตองรับ
การรักษาอยางตอเนื่องในฐานะผูปวยใน กรมธรรมประกันภัยนี้จะขยายความคุมครองไปจนกระทั่งผูไดรับความคุมครองออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
2.4  การแจงและการเรียกรอง   
  ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ
 หรือการเจ็บปวยโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึง
ไมอาจแจงใหบริษัททราบในทันทีได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
2.5  การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
  2.5.1 กรณีเรียกรองผลประโยชนคารักษาพยาบาล
   การเรยีกรองผลประโยชนคารกัษาพยาบาล ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน  
30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง
   1) แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
   2) ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
   3) ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
   4) สําเนาหนังสือเดินทาง และตั๋วเดินทางของผูไดรับความคุมครอง
   5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ถามี)
   ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรอง
ยอดเงินที่จายไป เพื่อใหผูไดรับความคุมครองไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูไดรับความคุมครองไดรับ
การชดใชจากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูไดรับความคุมครองสงสําเนาใบเสร็จที่มี
การรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่น เพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท



  2.5.2 กรณีเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ    
   ผูไดรบัความคุมครอง จะตองสงหลกัฐานดงัตอไปนีใ้หแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นบัจากวันท่ีแพทยลงความเห็นวา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง
   1) แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
   2) ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
   3) สําเนาหนังสือเดินทางและตั๋วเดินทางของผูไดรับความคุมครอง 
   4) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ถามี)
  2.5.3  กรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต
   ผูรบัประโยชน จะตองสงหลกัฐานดงัตอไปนีใ้หแกบรษิทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีผู่ไดรบัความคุมครองเสยีชวีติ 
โดยคาใชจายของผูรับประโยชน
   1) แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
   2) ใบมรณบัตร
   3) สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
   4) สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ 
   5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูไดรับความคุมครอง
   6) สําเนาหนังสือเดินทางและตั๋วเดินทาง หรือหลักฐานการเดินทางของผูไดรับความคุมครอง 
   7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน 
   8) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ถามี)
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
2.6  การตรวจทางการแพทย
  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรับความคุมครองเทาที่จําเปนกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท
2.7  การจายคาทดแทน
  บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและ
ถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูไดรับ
ความคุมครอง
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอ
ตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน  90 วัน 
นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว 
  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกใน
อัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
  หากการรักษาพยาบาลไดเกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษัทจะจาย
ผลประโยชนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
2.8  การชําระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
  2.8.1  เบี้ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันทีโดยผูเอาประกันภัย 
  2.8.2  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมประกันภัยหลังจากบริษัทไดออก
กรมธรรมประกันภัยแลวจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัย เวนแตในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไมไดรับอนุมัติวีซา (VISA) โดยมี
หลักฐานยืนยันจากสถานทูต และผูไดรับความคุมครองตองแจงใหบริษัททราบกอนวันเริ่มคุมครอง
  2.8.3  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายป (Annual Trip) ผูไดรับความคุมครองหรือบริษัทตางสามารถใชสิทธิใน
การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว ดังนี้



   1) บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมประกันภยัฉบบัน้ีไดดวยการสงหนงัสอืบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับแลวออกตามสวน
   2) ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยการแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้

  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้ ไมวาจะกระทําโดยฝายใดก็ตามตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทานั้น 
ไมสามารถเลือกยกเลิกความคุมครองเพียงสวนหนึ่งสวนใดระหวางปกรมธรรมประกันภัยได
2.9  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10  เงื่อนไขบังคับกอน
  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป

 กรมธรรมประกันภัยนี้ ไมคุมครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
สาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังตอไปนี้
 3.1 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
 3.2 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมี  
การประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึง สงครามระหวางชลที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน  
การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก 
หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

 



  3.3 การกอการราย
  3.4 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่อง
   มาจาก การเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่ง
   ดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง
  3.5  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการ
   ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
  3.6  ขณะที่ผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม
   หรือปราบปราม
  3.7  ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเวนความคุมครองตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย (ถามี)
  3.8  ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแทนขุดเจาะนํ้ามัน หรือเหมืองใตดิน

  ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย
 และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูไดรับความคุมครองตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครอง ดังตอไปนี้

  ขณะที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ ภายใตขอกําหนดของเงื่อนไขผลประโยชนความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย
หากผูไดรับความคุมครองไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันและไมสามารถคาดการณได ซึ่งเกิด
ขึ้นในระหวางการเดินทาง จนเปนเหตุใหตองไดรับการรักษาพยาบาล ไมวาจะในฐานะผูปวยในหรือผูปวยนอก บริษัทจะจายคา
ทดแทนสําหรับคาใชจายที่จําเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย ตามจํานวนเงินที่ตองจายจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
และ/หรือใบรับรองประกันภัย
 ทั้งนี้ หากผูไดรับความคุมครองมีความจําเปนตองไดรับการติดตามผลการรักษาตอเนื่อง จากการเขารับการรักษาพยาบาล
เปนผูปวยในของโรงพยาบาลในขณะอยูตางประเทศ หลังจากที่กลับจากการเดินทาง ซึ่งตองกระทําภายใน 12 ชั่วโมงหลังจาก
มาถึงประเทศไทย และจํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใชสําหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ จะไมเกินรอยละ10 
ของจํานวนเงินเอาประกันภัยหรือไมเกิน 7 วัน แลวแตจํานวนเงินใดจะนอยกวา อยางไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไมนํามาใช
ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไดรับอุบัติเหตุและจําเปนตองเคลื่อนยายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตาม
ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ (ถามี)
 คาใชจายที่คุมครอง มีดังตอไปนี้ 
 1. คาแพทยตรวจรักษา
 2. คายาและสารอาหารทางเสนเลือด คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต รวมคาใชจายในการแยก จัดเตรียม 
  และวิเคราะหเพื่อการใหโลหิต หรือสวนประกอบของโลหิต คาตรวจทางหองปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา คาตรวจวินิจฉัย
  ทางรังสีวิทยา คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงคาแพทยอานผล คาใชจายในการใชหรือใหบริการ อุปกรณของใช
  และเครื่องมือทางการแพทยนอกหองผาตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย (เวชภัณฑ 1) คาหองผาตัด และอุปกรณในหอง
  ผาตัด ไมรวมถึงการจางพยาบาลพิเศษระหวางที่พักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยใน 
 3. คาบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สําหรับการเคลื่อนยายผูไดรับความคุมครองไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถาน
  พยาบาลเวชกรรม ดวยเหตุผลทางการแพทยตามความจําเปนทางการแพทย
 4. คายากลับบาน ตามความจําเปนทางการแพทยไมเกินกวา 14 วัน 
 5. คาหองพักผูปวยหนัก หรือหองผูปวยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงคาอาหารที่โรงพยาบาลจัดใหสําหรับผูปวย และคา 
  การพยาบาลประจําวัน



ขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการรักษาพยาบาลเทานั้น)

 การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ ไมคุมครองคาใชจายดังตอไปนี้
1.  สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
2.  การรักษาหรือการแกไขความบกพรองของรางกายที่เปนมาตั้งแตกําเนิด
3.  การรักษาตัวเพื่อพักผอนหรือเพื่ออนามัย การพักฟน การตรวจสุขภาพ คาตรวจรักษาใดที่มิไดเกี่ยวของกับ
 การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
4.  การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทาง
 พันธุกรรม
5.  โรคเอดส กามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
6.  การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ รวมถึงการคลอดบุตร การแทงบุตร และ การทําหมัน การแกหมัน 
 การคุมกําเนิด การรักษาเพื่อใหมีบุตร
7.  การรักษาพยาบาลที่ไมไดเปนการรักษาแผนปจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทยทางเลือก (Alternative Treatment)
 เชน การฝงเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เปนตน
8.  กาย–อุปกรณเทียมทุกชนิด ไดแก ไมเทา แวนตา เครื่องชวยใหไดยิน (Hearing Aid) เครื่องชวยการพูด 
 (Speech Device) เครื่องกระตุนหัวใจทุกชนิด
9.  คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมยกเวนเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แตไมรวมถึงการ
 บูรณะฟน การจัดฟน การครอบฟน การขูดหินปูน การอุดฟน หรือการใสฟนปลอม
10. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือ
      การรักษาความผิดปกติของการมองเห็น เวนแตมีความจําเปนทางการแพทย และความผิดปกติ หรือการกระทํา
 หรือการรักษา ดังกลาว เปนผลมาจากจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้  
11.  การบริการ การรักษาทางการแพทย หรือการผาตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย อันเกิดขึ้นจากเจตนา
 ทุจริตเพื่อหวังผลกําไรจากกรมธรรมประกันภัย
12.  การรักษาเพื่อความสวยงาม ไดแก การรักษาสิว ฝา กระ รังแค ลดความอวน ปลูกผม หรือการรักษาเพื่อแกไข 
      ความบกพรองของรางกาย การผาตัดตกแตง (Cosmetic Surgery) การปลูกถายอวัยวะ เวนแตเปนการผา
 ตัดตกแตงหรือการปลูกถายอวัยวะที่จําเปนตองกระทําอันเปนผลจาก การเกิดอุบัติเหตุเพื่อใหอวัยวะดังกลาว
 สามารถกลับมาทํางานไดอยางเดิม 
13.  การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมน
 ทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติ
 ทางเพศ การแปลงเพศ การรักษาโรคอัลไซเมอร การรักษาเนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด การรักษาริดสีดวง 
 การรักษาไสเลื่อนทุกชนิด การรักษาตอเนื้อ ตอลม หรือตอกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด การรักษา
 นิ่วทุกระบบ และ การรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
14.  คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทยที่เปนผูไดรับความคุมครองเอง หรือเปนบิดา มารดา คูสมรส 
 หรือบุตรของ    ผูไดรับความคุมครอง
15.  การปลูกฝ หรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย 
 และวัคซีนปองกันบาดทะยักภายหลังไดรับบาดเจ็บ
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง เลน หรือ แขงกีฬาอันตราย รวมถึง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด
  แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปลํ้า โดดรม (เวนแตการโดด
 รมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู    ในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ 
 ปนหรือไตเขาที่ตองใชเครื่องมือชวย ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า



17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม 

 หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผูไดรับความคุมครอง ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ 

 จนไมสามารถครองสติได

 คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 

 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครอง กําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยาน 

 ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสารและมิไดเปนสายการบินพาณิชย 

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครอง กําลังขับขี่ หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ

22. การบริการที่ไมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เชน การใชวิทยุ โทรศัพท โทรทัศน หนังสือพิมพ อาหารที่สั่งเพิ่ม

 เติมจากมื้อปกติ คาเครื่องใชเบ็ดเตล็ดตาง ๆ และ อื่น ที่คลายคลึงกัน

 



คําจํากัดความเพิ่มเติม
1. การสูญเสียอวัยวะ  หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
       การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง 
       และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
2. การสูญเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆในอาชีพประจํา
       และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
4. ทุพพลภาพถาวรบางสวน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆในอาชีพประจํา
       ตามปกติไดตลอดไป แตทํางานอื่นเพื่อสินจางได



  บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น เวนแตกรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเทา

โดยถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไมอาจเรียกรองผลประโยชนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได 

บริษัทจะจายผลประโยชนใหตามความสูญเสียที่แทจริงในแตละรายการรวมกัน แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย

  ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางสวนซึ่งไมสามารถเรียกรองผลประโยชนที่กําหนดไวตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได และไมใช

เปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจายผลประโยชนใหตามความเห็นของแพทยของบริษัท แตไม

เกิน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย

  ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกันไมเกินจํานวนเงิน

ดังระบไุวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี้ยัง

ไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเทากับจํานวนเงินเอา

ประกันภัยทีเ่หลืออยูเทานั้น

ขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา

การรับฟง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น)

การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือ
สืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้
1.  การกระทําของผูไดรับความคุมครอง ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถ
 ครองสติได คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอล
 ในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
2.  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมา
 จากอุบัติเหตุ
3.  การแทงบุตร
4.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึง
 เจ็ตสกีดวย  แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดย
 สารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน
5.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือขณะโดยสารอยูในอากาศยาน 
 ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
6.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองกําลังขับขี่ หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
7.  ขณะผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
8.  ขณะผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
9.  ขณะผูไดรับความคุมครองขับขี่ หรือ โดยสารจักรยานยนต



1. บริษัท หมายถึง บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2. ผูเอาประกันภัย หมายถึง บคุคลทีร่ะบชุือ่เปนผูเอาประกันภยัในตารางกรมธรรมประกันภยัน้ี และ/หรือเอกสารแนบ 

3. ผูอยูในอุปการะ หมายถึง ผูท่ีอยูในความอปุการะของผูเอาประกันภยัและไดระบุชือ่ไวในตารางกรมธรรมประกนัภยั 

   ไดแก

   1. คูสมรสของผูไดรับความคุมครอง ที่มีอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ

   2. บุตรตามกฎหมายของผูไดรับความคุมครองหรือของคูสมรส ที่มีอายุตั้งแต 1 เดือน 

    แตไมเกิน 24 ปบริบูรณ และ ยังมิไดสมรส

4. ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผูเอาประกันภัย และ/หรือ ผูอยูในอุปการะของผูเอาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว

   ในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

1. ระยะเวลาเอาประกันภัย

      ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูไดรับความคุมครองซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย

      1.1  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip)

       1)  กรณีการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศ (Outbound)

        ระยะเวลาที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ใหเริ่มตนกอนผูไดรับความคุมครองเดินทางออกจาก

   ประเทศไทย 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน ตามเวลาในตารางการบินขาออกและดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูไดรับ

   ความคุมครองเดินทางกลับถึงท่ีอยูอาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแตกลับถึงประเทศไทยโดย

   เครือ่งบนิ ตามเวลาในตารางการบนิขาเขา หรอืจนกระทัง่วันสิน้สดุระยะเวลาประกันภัย แลวแตเหตกุารณใดจะเกิด

   ขึ้นกอน (เวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้)

  2)  กรณีผูไดรับความคุมครองเปนบุคคลที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound)

     ระยะเวลาทีไ่ดรบัความคุมครองตามกรมธรรมประกันภยันีใ้หเริม่ตนตัง้แตผูไดรบัความคุมครองเดนิทางถึงประเทศไทย

   และดาํเนินตอเนือ่งไปจนกระทัง่ผูไดรบัความคุมครองเดนิทางออกจากประเทศไทยในระยะเวลาสงูสดุไมเกิน  90 วัน 

   ทัง้น้ีการเดนิทางถึงประเทศไทยหรือเดนิทางออกจากประเทศไทยน้ัน ใหถือการผานดานตรวจคนเขาเมอืงโดยถูกตอง

   ทุกขั้นตอนแลวเปนสําคัญ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้

 1.2  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายป (Annual Trip)

  เพ่ือคุมครองการเดินทางหลายครั้ง โดยใหมีระยะเวลาคุมครองในแตละครั้งเชนเดียวกับขอ 1.1 และระยะเวลาการ

เดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน 90 วัน 

 หากผูไดรับความคุมครองเขารับการรักษาพยาบาลในชวงระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และจําเปนตองรับ

การรักษาอยางตอเน่ืองในฐานะผูปวยใน กรมธรรมประกันภัยนี้จะขยายความคุมครองไปจนกระท่ังผูไดรับความคุมครองออก

จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

คำจำกัดความที่สำคัญ

เงื่อนไข และขอกำหนดทั่วไปที่สำคัญ

เอกสารสรุปสาระสำคัญ
สำหรับกรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหวางเดินทางตางประเทศทั่วโลก
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2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย

     กรณีเรียกรองผลประโยชนคารักษาพยาบาล

 ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง

  1) แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท

  2) ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

  3) ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน

  4) สําเนาหนังสือเดินทาง และตั๋วเดินทางของผูไดรับความคุมครอง

  5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ถามี)

 หากผูไดรับความคุมครองไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูได

รับความคุมครองสงสําเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่น เพ่ือเรียกรองสวนที่ขาด

 จากบริษัท

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไม

สามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 

3. การชําระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย

 3.1  เบี้ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันทีโดยผูเอาประกันภัย 

 3.2  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรมประกันภัยหลังจากบริษัทไดออกกรมธรรม

ประกันภัยแลวจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัย เวนแตในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไมไดรับอนุมัติวีซา (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยัน

จากสถานทูต และผูไดรับความคุมครองตองแจงใหบริษัททราบกอนวันเริ่มคุมครอง

 3.3  ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายป (Annual Trip) ผูไดรับความคุมครองหรือบริษัทตางสามารถใชสิทธิในการบอกเลิก

กรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไข

 กรมธรรมประกันภัยนี้  ไมคุมครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ

หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังตอไปนี้

 1.  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

 2.  สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมี 

การประกาศสงครามหรือไมก็ตาม การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ 

การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

 3.  การกอการราย

 4.  การแผรงัส ีหรอืการแพรกมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินวิเคลยีร หรอืจากกากนวิเคลยีรใดๆ อนัเนือ่งมาจาก 

การเผาไหมของเชือ้เพลงินวิเคลยีร และจากกรรมวธิใีดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนวิเคลยีรซึง่ดาํเนนิตดิตอไปดวยตวัเอง

 5.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียรได

 6.  ขณะที่ผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงครามหรือ

  ปราบปราม

 7.  ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเวนความคุมครองตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย (ถามี)

 8.  ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแทนขุดเจาะนํ้ามัน หรือเหมืองใตดิน

ขอยกเวนทั่วไปที่สำคัญ



1.  ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการรักษาพยาบาล

 ขณะทีก่รมธรรมประกนัภยัมผีลบงัคบั ภายใตขอกําหนดของเงือ่นไขผลประโยชนความคุมครองของกรมธรรมประกนัภยั บรษิทั

จะจายคาทดแทนสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและ

มาตรฐานทางการแพทย ตามจํานวนเงินที่ตองจายจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม

ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย  

ตัวอยางขอยกเวนเฉพาะ (ใชบงัคบัเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการรกัษาพยาบาลเทานัน้)

 1.  สภาพทีเ่ปนมากอนการเอาประกันภยั

 2.  การรักษาหรอืการแกไขความบกพรองของรางกายท่ีเปนมาตัง้แตกาํเนดิ

 3.  การรักษาตัวเพื่อพักผอนหรือเพื่ออนามัย การพักฟน การตรวจสุขภาพ คาตรวจรักษาใดที่มิไดเกี่ยวของกับ

  การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ปวย

 4.  การรกัษาโรคหรือภาวะทีเ่กีย่วกับทางจติประสาท ภาวะเครยีด วกิลจรติ รวมถงึการตดิสารเสพติด โรคทางพันธุกรรม

 5.  โรคเอดส กามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ

 6.  การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ รวมถึงการคลอดบุตร การแทงบุตร และ การทําหมัน การแกหมัน 

  การคุมกาํเนดิ  การรกัษาเพ่ือใหมบีตุร

 7.  การรักษาพยาบาลทีไ่มไดเปนการรกัษาแผนปจจุบนั รวมถงึการรักษาแพทยทางเลอืก (Alternative Treatment)     

  เชน การฝงเขม็ ธรรมชาตบํิาบดั การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เปนตน

 8.  กาย–อปุกรณเทยีมทกุชนดิ ไดแก ไมเทา แวนตา เครือ่งชวยใหไดยิน (Hearing Aid) เครือ่งชวยการพดู 

  (Speech Device) เครือ่งกระตุนหัวใจทุกชนิด

 9.  คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมยกเวนเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แตไมรวมถึง

  การบรูณะฟน การจัดฟน การครอบฟน การขูดหินปนู การอุดฟน หรอืการใสฟนปลอม

 10.  การตรวจรกัษาความผดิปกตเิกีย่วกับสายตา การทาํเลสคิ คาใชจายสาํหรับอุปกรณเพือ่ชวยในการมองเห็นหรือ        

  การรักษาความผิดปกตขิองการมองเห็น 

 11.  การบรกิาร การรกัษาทางการแพทย หรือการผาตัดเกีย่วกบัการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปวย อันเกิดขึน้จากเจตนา

  ทจุริตเพือ่หวงัผลกาํไรจากกรมธรรมประกันภยั

 12.  การรกัษาเพือ่ความสวยงาม ไดแก การรกัษาสวิ ฝา กระ รงัแค ลดความอวน ปลกูผม หรอืการรกัษาเพือ่แกไข       

  ความบกพรองของรางกาย การผาตดัตกแตง (Cosmetic Surgery) การปลกูถายอวัยวะ เปนตน

2.  ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสยีชีวิต การสญูเสยีอวัยวะ สายตา การรบัฟง การพดูออกเสยีง หรอืทุพพลภาพ

 ถาวรเนือ่งจากอบุติัเหตุ

 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ ภายใตขอกําหนดของเงื่อนไขผลประโยชนความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หาก

ผูไดรบัความคุมครองไดรบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตใุนระหวางการเดนิทาง เปนเหตใุหผูไดรบัความคุมครองเสยีชีวติ สญูเสยีอวยัวะ 

สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วัน นับแตวันทีเ่กดิอบุติัเหตุ หรอืการบาดเจบ็ที่

ไดรับทําใหผูไดรับความคมครองตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต

เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามเงื่อนไข

ขอตกลงคุมครองที่สำคัญ



ตัวอยางขอยกเวนเฉพาะ (ใชบังคับเฉพาะขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 

การรับฟง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น) 

 การประกันภัยตามขอตกลงคุมครองน้ีไมคุมครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจาก

หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้

 1.  การกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม

  สามารถครองสติได คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” น้ัน ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ

  แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

 2.  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได

  รับมาจากอุบัติเหตุ

 3. การแทงบุตร

 4.  การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครองแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด 

  รวมถึงเจ็ตสกีดวย  แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง

  หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน

 5.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือขณะโดยสารอยูในอากาศยาน 

  ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย

 6.  การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผูไดรับความคุมครองกําลังขับข่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีเปนพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ

 7.  ขณะผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

 8.  ขณะผูไดรบัความคุมครองกออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะท่ีถกูจบักุมหรอืหลบหนีการจบักุม

 9.  ขณะผูไดรับความคุมครองขับขี่ หรือ โดยสารจักรยานยนต

หมายเหตุ :

 1. ความคุมครองและเงื่อนไขอื่นๆที่ละเอียดครบถวนใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตรุะหวางเดนิ

ทางตางประเทศทัว่โลกท่ีไดรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.)

 2. ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกขอตกลงคุมครอง และ/หรือ เอกสารแนบทายเพื่อจัดทําแผนประกันภัยได
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Emergency Medical Service 0 2305 8470

Remark

1. Eligible for persons aged 1 month - 70 years
2. The annual plan only provides coverage up to 90 days per trip during the whole policy year
3. For Outbound trip, the coverage is only provided for trips departing from Thailand and 
 returning to the residence in Thailand
4. For medical claim reimbursement, the insured must pay for medical expenses incurred 
 abroad, and submit the following claims documents within 30 days following the date of 
 medical treatment or the date of together of discharge from hospital or medical facilities 
 or clinic.
  • Claim Form (can be downloaded at www.bupa.co.th)
  •  Medical certificate signed by the treatment doctor stating the symptoms, diagnosis 
   and the treatment
  •  The receipt showing itemized bills 
  •  Copy of passport and flight tickets

0 2230 6556

0 2232 8666

   Bupa welcomes you as a Bupa Member. We are looking forward to providing 
the protection for your trip. Please refer to this policy handbook for general terms, 
conditions, exclusion and claim reimbursement.

WELCOME

WORLDWIDE TRAVEL HEALTH INSURANCE POLICY

If you have any questions, please contact us via :



 In reliance upon the statement made in the proposal for insurance which is considered a part of this Insurance 
Policy, and in consideration of the premium paid by the Insured, and subject to the regulations, the general terms and 
conditions, the coverage agreements, the exclusions and the attached endorsements of this Insurance Policy, the 
Company agrees to the Covered Persons as follows:

 Unless otherwise stipulated in this Insurance Policy, any specific meaning words and descriptions herein given 
shall have the same meaning, regardless whether they appear in any part hereof. 

1.1 INSURANCE POLICY refers to Insurance Policy Schedule, 
benefits and premium Schedule, insuring agreement, general 
terms and conditions, exclusions, attachment, special conditions, 
representation and  endorsements of Insurance Policy including 
summary, general terms and conditions, coverage agreements 
and exclusions according to Insurance Policy which are all 
regarded as being part of the insurance agreement.
1.2 COMPANY refers to BUPA Health Insurance (Thailand) 
   Public Company Limited
1.3 INSURED refers to the person named as Insured in this
Insurance Policy Schedule
1.4 DEPENDENT refers to
(1) legitimated spouse of the Insured;
(2) legitimated children of the Insured or spouse from the 
age of 2 weeks but not over 24 years and not yet married
1.5 COVERED PERSON refers to the Insured and/or the
Insured’s Dependent and only those persons stated in this 
Insurance Policy Schedule
1.6 ACCIDENT refers to an event which happens directly
from external factors giving rise to a result which is not 
intended or anticipated by the Covered Person.
1.7 INJURY refers to bodily Injury which is caused directly 
and solely from an Accident and is independent from other 
cause.
1.8 SICKNESS refers to symptom, abnormality, illness or
disease contracted by the Covered Person.
1.9 TOTAL PERMANENT DISABILTY refers to disability 
to the extent of being unable to perform the  normal duty 
in the covered person’s regular occupation or any other 
occupation totally and permanently.
1.10 ANY LOSS OR INJURY refers to bodily injury suffered
by the covered person as a result of an accident and 
causes death, dismemberment, loss of sight, disability or 
requires the covered person to be medically treated.
1.11 DEDUCTIBLE refers to the first fixed amount of eligible 
medical expenses for which the Covered Person is responsible 
for paying according to the insurance agreement.
1.12 PHYSICIAN refers to a person holding M.D. degree
and having been duly registered by the Medical Council 
and licensed to practice medicine in his locality of medical 
or surgical service.
1.13 NURSE refers to a person licensed to perform nursing 
duties according to law.

1.14 INPATIENT refers to a person who needs to be 
accommodated in a Hospital or Medical Clinic Facility for a 
minimum of 6 hours and who needs to be registered as an 
Inpatient and having been diagnosed and given of advice by a 
Physician according to the indication which is a Medical 
Standard and within an appropriate period of time for such 
treatment of Injury or Sickness and this must include the case 
that the person is admitted as an Inpatient but he is later 
deceased before the lapse of six hours.
1.15 OUTPATIENT refers to a person who receives medical 
treatment in a Clinic, Hospital Outpatients Department, or 
emergency room of Medical Clinic Facility or Clinic without the 
need according to the indication which is a Medical Standard 
to be accommodated in a Hospital as an Inpatient
1.16 HOSPITAL refers to any medical Clinic rendering medical 
care and a patient can stay overnight in such Clinic and it must 
have factors in terms of place where there is sufficient medical 
profession as well as complete service especially having rooms 
for major operation and having been registered to lawfully 
operate as a Hospital in such territory.
1.17 MEDICAL CLINIC  FACILITY refers to any medical Clinic 
rendering medical care and a patient can stay overnight and 
having been registered to lawfully operate as a Hospital, 
Medical Clinic Facility in such territory.
1.18 CLINIC refers to a Clinic of conventional medicine having 
been permitted according to law and managed by the Physician 
who gives treatment, diagnosis and a patient cannot stay 
overnight at such Clinic.
1.19 STANDARD results in appropriate treatment plan for 
patient according to Medical Necessity and in line with the 
summary of history of Injury, Sickness, detection, inspection 
result or others (if any).
1.20 NECESSARY AND  APPROPRIATE EXPENSES refers to 
any treatment expense and/or expense (which is reasonable 
when comparing with the rendered service) collected by the 
Hospital or Medical Clinic Facility or Clinic against its general 
patient of the Hospital or Medical Clinic Facility or Clinic where 
the Covered Person receives the treatment.



1.21 MEDICAL NECESSITY refers to medical services under 
the following conditions:-
(1) it must correspond to the diagnosis and treatment according 
 to the Injury condition or Sickness of such service recipient;
(2) there must be a clear medical indication according to 
 conventional medical practice;
(3) it must not be provided for the convenience of any sole 
 service recipient or his family or medical services provider; 
 and
(4) The treatment must be provided in accordance with the 
 appropriate standard of treatment of patient necessary for 
 the Injury condition or Sickness of such service recipient.
1.22 A PRE-EXISITNG refers to any disease (including 
complications thereof), symptoms or any abnormality incurred
with the Insured within 24 months before this Policy is effective.
Such decease, symptoms, or any abnormality must be adequate
significant for the prudent person to seek for the diagnosis, 
care or causing the physician to diagnose, take care or provide
treatment.
1.23 HIV AND AIDS refers to Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) which is caused by the Human Immuno-
deficiency Virus (HIV). This also refers to any diseases or 
illnesses caused by AIDS or HIV such as kaposi’s sarcoma and 
other malignant neoplasm, central nervous system lymphoma, 
encephalopathy (dementia) and opportunistic infections. 
Opportunistic infections include pneunocystic carinii pneumonia,
chronic diarrhea, chronic gastroenteritis (from any pathogens). 

Refers to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) which 
is caused by the Human Immuno-deficiency Virus (HIV). This 
also refers to any diseases or illnesses caused by HIV infection 
and opportunistic infection which included but not only pneunocystic 
carinii pneumonia, chronic diarrhea, chronic gastroenteritis (from 
any pathogens), Disseminated Fungi infection. Malignant cancers 
from HIV infection are included but not only kaposi’s sarcoma, 
central nervous system lymphoma (Burkitt’s Lymphoma) and 
other cancers which are related to AIDs and cause sudden death, 
illness or disability. AIDs is included encephalopathy dementia 
and viral epidemic.
1.24 POLICY YEAR refers to a one-year period of time as 
from the date on which the Policy is effective or as from the 
date of anniversary of the subsequent Policy Year.
1.25 TERRORISM refers to any action using force or violence 
and/or involving threat by any person or group of persons, 
whether such action is taken alone, on behalf of or in relation 
to any organization or government, with an aim for political, 
religious, doctrinate purposes or any similar purpose, including 
to cause the government and/or public or any part thereof to be 
in the state of panic or terror.
1.26 AIRPLANE Airplane means airplane of commercial airline 
duly registered for carrying the passengers but excluding 
helicopter.

2.1  Insurance Agreement  

 This Insurance Agreement is based upon the information provided by the applicant in the form requesting insurance coverage, 
and the status of the health statement and additional statement (if any) signed by the applicant for the purpose of obtaining insurance 
coverage. In this regard, the Company has issued the Insurance Policy and summary of general terms and conditions, coverage 
agreement and exclusion according to this Insurance Policy
 In the event that an applicant misrepresents under the first paragraph hereof or knowingly omits to inform the Company of 
any relevant facts which would have induced the Company to raise the premium or refuse to enter into the Insurance Agreement, 
this Insurance Agreement is voidable under the Section 865 of the Civil and Commercial Code.
 The Company will not deny the acceptance of responsibility based upon the statement other than those provided by the 
applicant under the first paragraph hereof.

2.2  Validity of Agreement and Change in this Policy

 This Policy including the Insuring Agreements and Attachment constituted the Insurance Agreement. Any change of content 
in the Agreement must have the Company’s consent and such change will be in force only when it recorded in the Policy or 
Attachment. Premium Payment and Coverage Commencement



2.3 Period of Insurance

 The Covered Person will be covered during each travel period. Such period shall start earliest on the policy commencement date
and will expire on the day that the Covered Person returns to his/ her place of residence or until policy expiry date whichever comes 
sooner.
 2.3.1 Single trip

 1) In case of travel for outbound tour
 The period of coverage shall commence prior to the covered person leaving from Thailand for 2 hours by Airplane according 
to the departure flight schedule. Such the coverage shall be valid as long as the covered person arrives in Thailand or with 2 hours 
after he / she arrives Thailand by Airplane according to the arrival flight schedule or up to the expiry date of the policy, whichever is earlier. 
(Except there is any content otherwise stipulated in this Policy)
 2) In case the covered person is the person who travels to the Kingdom of Thailand (Inbound)
 The period of coverage shall commence as from the Covered Person arrives in Thailand and continually being effective until the 
Covered Person leaves form Thailand up to the maximum period of time i.e. the 90 days. In this regard, the arrival to or the leaving from 
Thailand shall be substantially in accordance with the every process of the immigration, unless otherwise provided in this policy
 2.3.2 In case of Annual Coverage (Annual Trip) 

 Multiple trip coverage, covering the same period for each trip as Clause 2.3.1 and the maximum coverage period of time is 
90 days per each travel period until the covered person return to his/ her residence.
 If the covered person is admitted into the hospital for treatment during the validity of the policy and is continually treated as an 
inpatient, the policy shall cover the covered person until he/ she has already checked from hospital or Medical Clinic Facility.

2.4 Notification of claim 

 The covered person, their beneficiary or the representative of the covered person must inform the company of any 
sickness or injury which might result in a claim without delay. In case of death the company must be notified immediately unless
 good reason with supporting evidence can be given in the case of delay.

2.5 Submission of Claim Documents

 2.5.1 Claim for sickness or injury 

 In this case the covered person or their representative must submit the following documents at their own expenses: 
 (1). Completed claim form.
 (2). Medical certificate signed by the treatment doctor stating the symptoms, diagnosis and the treatment given.
 (3). Receipt and invoice showing the itemized medical expenses.
 (4). Copy of passport and the covered person’s ticket
 (5). Other evidence required by company as necessary (if any)
 The amount paid according to the welfare of state or other agencies for claiming the shortfall from the Company.
 2.5.2  In case of Claim for Permanent Disablement or Dismemberment resulting from Accident

 The Covered Person must submit the following documents to the Company within 30 days as from the date of the 
physician’s opinion on the permanent disablement or the dismemberment at the Insured’s expenses:
 (1). Claim form specified by the Company
 (2). Physician’s report certifying the permanent disablement or the dismemberment 
 (3). Copy of passport and the Insured’s ticket
 (4). Other documents required by company (if any)



 2.5.3  Claims for Compensation in case of Death

  The Covered Person must submit the following documents to the Company within 30 days as from the date 
of the Covered Person’s death at the Insured’s expenses:
  (1). Claim form specified by the Company
  (2). Death certificate
  (3). Copy of autopsy report
  (4). Copy of police report
  (5). Copy of ID card and copy of house registration of the Covered Person with the wording “Deceased” thereon
  (6). Copy of passport and ticket or the travel evidence of the Insured
  (7). Copy of ID card and copy of house registration of beneficiary.
  (8). Other documents required by company (if any)
 Failure to submit the documents within 30 days will not jeopardize the right of claim if sufficient reasons are given.

2.6  Examination Rights

 The company has the right to medically examine a covered person as necessary for entering into this insurance 
and has the right to conduct and autopsy to the extent that it dose not violet any law at Company’s expenses.

2.7 Compensation Payment

 The Company will pay the compensation within 15 days as from the date on which the Company has completely 
and correctly received the evidence showing loss or damage. The Company will pay the compensation for loss of life to 
the Beneficiary and will pay other compensations to the Covered Person.
 In case where there is the doubtful cause that the request for the Company’s indemnification according to the 
above-mentioned Policy is not in compliance with the Insuring Agreement in the Policy, as a result, the fixed period of 
time may be extended as necessary but not exceeding 90 days as from the date on which the Company has completely 
received the documents.
 If the Company fails to complete the payment of compensation within the above specified period of time, the Company 
shall be liable to pay the interest at the rate of 15% per annum of the amount payable as from the due date;
 If the treatment incurs in hospital or Medical Clinic Facility or clinic outside Thailand, the Company will pay benefit 
at the foreign exchange rate on the date specified on the receipt of medical treatment charge.

2.8  Payment of Premium and Return of Premium

 2.8.1 The premium will be promptly due by the Insured;
 2.8.2 in case where the coverage is based upon Single Trip basis, the cancellation of Policy after the Company has 
already issued the Policy will not result in the refund of Premium except the case where the Covered Person has not 
been approved for VISA with the evidence of embassy and the Covered Person must notify so to the Company prior to 
the first day of coverage;
 2.8.3 in case where the coverage is based upon Annual Trip basis, the Insured or the Company can exercise the 
right to terminate the Policy according to the stipulated conditions as follows:-



 (1) the Company will terminate this Policy by sending the notice of not less than 15 days in advance via the 
registered mail to the Insured to the address which was notified to the Company for the last time, in such case, the 
Company will refund the Premium to the Insured by deducting the Premium proportionately for the period of time that 
this Policy has been enforced;
 (2) the Insured may terminate this Policy by sending the written notice to the Company and will be entitled to receive 
the Premium back after deduction of Premium for the period of time that the Policy has been enforced according to the rate 
of Premium of short-term insurance as per the timetable specified as follows:-
 The termination of Policy according to the condition of this Clause by either party must be the termination of the 
whole Policy. The termination of partial coverage during the Policy Year is not permitted.

 In the event of cancellation, the whole Insurance Policy will be terminated. It is not possible to cancel some or part 
of the coverage.

2.9  Arbitration 

 In case of argument, dispute, discrepancies or any request under this Policy between the person having the right of 
claim according to the Policy and the Company, if the person having the right of claim wishes to and deems appropriate 
to settle the dispute by mean of arbitration, the Company agrees that such dispute be settled by the arbitrator according 
to the rule of the Office of Insurance Commission (OIC) governing the arbitration.

2.10  Precedent Condition

 The company shall not be liable to compensate the covered person or other persons under this insurance policy 
unless the Insured, the beneficiary or the covered person’s representatives have complied with the insurance contract 
and the conditions of this policy.



 The insurance under this Insuring Agreements does not cover the injury, loss or damage resulting from or due 
to the cause or arising at the time as follows:-
 3.1  Suicide, attempt to commit suicide, self-inflicted injury;
 3.2  War, invasion, acts of foreign enemies, or any act with the hostile intention like war (whether declared 
  or not), civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, disturbance, revolution, coup d’etat, declaration 
  of martial law or any event which results in the declaration or maintaining of martial law;
 3.3  Terrorism;
 3.4  Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear refuse arising from the combustion of nuclear 
  fuel and any process of self-sustaining nuclear fission/fusion;
 3.5  Explosion of radioactivity or component of nuclear or any other hazardous object which may result in 
  the explosion in nuclear process;
 3.6  While the Covered Person serves as a soldier, police, or a volunteer and participates in war or crime 
  suppression;
 3.7  While it arises in the country or territory where the coverage is excepted as specified in the Attachment 
  (if any);
 3.8  While it arises at the oil platforms or underground mine.

 Definition: Subject to the rules, Insuring Agreements, Exclusions, Terms, General Conditions and Attachment of the 
Policy and to be the remuneration for the Premium which the Insured must pay. The Company agrees to provide the 
coverage as follows:-

 While the Policy is effective, subject to the terms of Policy condition of benefit coverage, if the Covered Person is
injured from accident or immediate and unforeseeable sickness during the travel which results in the treatment of the 
Covered Person as in-patient or out-patient. The Company will pay the necessary and reasonable compensation incurred 
from the treatment according to the medical necessary and standard in the amount to be actually paid but not exceeding 
the insured amount as specified in the Policy Schedule and/or Insurance Certificate.
 If the Insured must follow up the result of his/her continuous treatment in Thailand after traveling back. The treatment 
must begin within 12 hours after he/she is back to Thailand and the maximum amount which the Company will compensate 
for the treatment incurred in Thailand will not exceed 10% of the Insured Amount or not exceeding 7 days, whichever is 
lower. Nonetheless, the condition in this paragraph will not apply to the case that the Insured has an accident and it is 
necessary to carry him/her to Thailand for emergent treatment according to the agreement on benefit protection in regard 
to the carriage for emergent treatment and the carriage back to country (if any).
 The covered expenses are as follows:-
 1. Cost of treatment
 2. Cost of drugs and nutrient through blood vessels, cost of blood service including blood composition including 
expenses for separation, preparation and analysis for giving of blood or composition of blood, cost of check in laboratory 
and pathology, cost of check and diagnosis according to radiology, cost of check and diagnosis by other special methods 
including the cost of physician’s result reading, expense for using or rendering of service of medical equipment and 
apparatus outside the operation room, medical supplies (Medical Supplies 1), cost of operation room including the hire of 
special nurse during the treatment at Hospital or Medical Clinic Facility as the in-patient;



 3. Cost of ambulance in case of emergency for moving the Covered Person to or from the Hospital or Medical Clinic Facility  
  due to the medical reason according to the medial necessity;
 4. Take-Home drugs expense according to the medial necessity not exceeding 14 days;
 5. Cost of ICU room or standard single room of patient including the cost of meal which the Hospital provides for the patient 
  and daily nursing;

Specific Exclusions for Treatment Benefits

The Company will not pay for the following treatment: 
1.  Pre-existing conditions; 
2.  Congenital abnormalities;
3.  Any treatment, drugs or medical supplies which are not related to the diagnosis; health 
 check-up; and convalescent care including rest;
4.  Treatment for mental and nervous disorder, stress, insanity including addiction of narcotic, 
 genetic disorders;
5.  AIDS, Sexually Transmitted Diseases (STDs);
6.  Any treatment in regard to the pregnancy including of birth giving, miscarriage and sterilization, 
 sterilization reversal, birth control, treatment to promote conception;
7.  Alternative treatment including hypnosis, acupuncture, chiropractic, homeopathy; 
8.  Artificial aids, wheelchairs, crutches, glasses, hearing aids, speech device, heart pacemaker;
9.  Any dental treatment except emergency dental treatment resulting from an accident. The 
 company will not reimburse the cost of dental reconstructive treatment, ortho doctics, crowns,   
 dentures, polishing, and fillings;
10.  Check and treatment of abnormality of vision, Lasik (laser eye surgery), expenses for the 
 vision-aided device or for treatment or abnormality of vision except there is the medical 
 necessity and such abnormality or action or treatment is due to the accident covered by 
 this Insurance Policy;     
11.  Medical service, treatment or operation in regard to injury or sickness due to the fraudulent 
 intention longing for profit from insurance policy;
12.  Any cosmetic surgery or beautification treatment including lasik surgery, the treatment of 
 acne, freckles, dandruff, weight reduction and weight gain hair loss. Reconstructive surgery 
 is also excluded unless injury is sustained as a result of an accident and reconstructive surgery 
 is necessary to restore functionality. Reconstruction of breasts and sexual organs are not 
 covered. Precocious puberty is also not covered;
13. Treatment or prevention, usage of drug or substances for anti-ageing or giving of replacing 
 hormone during the climacteric or menopause, corporal imbecility in female or male, treatment 
 of sexual disorder, transsex, treatment of alzymer; benign or malignant tumor or cancer, 
 hemorrhoids, hernias, Pterygium, pinguecula, cataract, Tonsillectomy or adenoidectomy, 
 stones, endometriosis;
14.  Any medical treatment given by a medical practitioner who is the parent, spouse or child of 
 the covered person. The covered person who is a registered medical practitioner may not 
 be reimbursed for ant self-administered treatment;
15.  Any inoculations and vaccinations accept the vaccination for prevention of rabies after the 
 animal’s attack and the vaccination for prevention of tetanus;
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16.  The accident incurred while the Covered Person plays or compete in dangerous sports 
 including all kinds of car, boat, and horse racing, all kinds of ski racing, including jet ski, 
 skating, all kinds of boxing including wrestling, parachuting, (except for parachuting for life 
 saving), boarding or traveling in a balloon, gliding, bungy jumping, mountain climbing with 
 equipment, diving with oxygen tank, and breathing equipment under water;
17.  While the covered person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl;
18.  While the covered person is committing a felony or while the covered person is being 
 arrested, under arrested, or escaping the arrest;
19.  Any injury arising from the action of the covered person whilst under the influence of 
 alcohol, addictive drugs, narcotic drugs to the extent of being unable to control one’s mind.
 The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a blood/ 
 alcohol level of 150 mg percent and over;
20.  While the covered person is boarding or travelling in an aircraft which has no license for 
 carrying passengers or does not operate as a commercial aircraft;
21.  While the covered person pilots or works as a crew in any aircraft;
22.  Any expenses not related to medical treatment such as telephone, radio, television, 
 newspaper, extra meals.



Additional Definitions
1. Loss of organs  means  the dismemberment from the wrist joint or the ankle joint and also means 
  the loss of potential to use such organs totally and there is the clear medical 
  indication that such organs cannot be used permanently
2. Loss of sight   refers to  complete blindness, which is permanently incurable. 
3. Total Permanent Disability   refers to  disability to the extent of being unable to perform the normal duty in the 
  covered person’s regular occupation or any other occupation totally and 
  permanently.
4. Partial Permanent Disability  refers to  disability to extent of being unable to perform the normal duty in the covered 
  person’s regular occupation permanently but being able to perform other 
  work for remuneration.

 While the Policy is effective, subject to the terms of Policy condition of benefit coverage, if the Covered Person is 
injured from accident during the travel which results in the Covered Person’s loss of life, dismemberment, loss of sight,
loss of hearing, loss of speech, or permanent disability within 180 days from the date of the Accident or the Injury causes
the Covered Person to receive continuous medical treatment as an Inpatient in Hospital or Medical Clinic Facility and 
loss of life occurs because of such Injury any time, the Company will pay compensation as follows:-
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 The Company will pay the compensation under this Clause only for the highest expense item except the case of 
total and permanent loss of finger or toe according to the item 12 to 19 and being unable to claim for any item of 
compensation in item 1 to 9 The Company will pay the total compensation according to the actual loss of each item 
but not exceeding the benefit amount specified in the Insurance Policy Schedule.
 In case of partial permanent disability which cannot claim for the compensation specified in Item 2 to 19 and not 
being the loss of taste or loss of smell, the Company will pay the compensation according to the Company physician’s 
opinion but not exceeding 50% of the insured amount as specified in the Insurance Policy Schedule.
 Throughout the term of insurance, the Company will pay the total compensation for the consequence arising out 
of this Coverage Agreement not exceeding the insured amount as specified in the Insurance Policy Schedule. If the 
compensation paid by the Company according to this Coverage Agreement is not the full amount of the insured amount, 
the Company still gives the coverage up to the expiration of insurance term or equivalent to the remaining benefit amount.

Specific Exclusions for Benefits in case of Death, Dismemberment, Loss of sight, hearing, speaking or 
Permanent Disability due to the Accident

 The insurance according to this Coverage Agreement is exclusive of the injury, loss or damage 
due to or resulting from the cause or occurs in the period of time as follows:- 
 1.  Any loss or injury arising from the action of the covered person whilst under the influence of alcohol, 
  addictive drugs, narcotic drugs to the extent of being unable to control one’s mind. The term “under 
  the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a blood/ alcohol level of 150 mg percent 
  and over.
 2.  Infections Parasite except pyogenic infections, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered 
  as a result of an accident.
 3.  Miscarriage and abortion.
 4.  Any loss or injury arising from racing of all kinds including car, boat and horse racing, skiing 
  including Jet Ski, skating, boxing, parachuting, boarding or travelling in a hot air balloon, and 
  gliding.
 5.  While the covered person is boarding or travelling in an aircraft which has no license for carrying 
  passengers or does not operate as a commercial aircraft.
 6.  Any injury arising whilst piloting or working on board as an employee of an airline.
 7.  While the covered person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
 8.  While the covered person is committing a felony or while the covered person is being arrested, under 
  arrest, or escaping the arrest
 9.  While the covered person is riding or traveling on a motorcycle.
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SUMMARY OF WORLDWIDE TRAVEL HEALTH INSURANCE POLICY

The general terms and conditions, the coverage agreements and the exclusions

Important Definitions 
1.  COMPANY refers to  BUPA Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
2.  INSURED refers to  the person named as Insured in this Insurance Policy Schedule
3.  DEPENDENT refers to 1) Legitimated spouse of the Insured;
   2) legitimated children of the Insured or spouse from the age of 2 weeks 
    but not over 24 years and not yet married
4.  COVERED PERSON refers to  the Insured and/or the Insured’s Dependent and only those persons stated 
   in this Insurance Policy Schedule

1.  Period of Insurance
 1)  Single Trip
  1)  In case of travel for outbound tour.  The period of coverage shall commence prior to the covered person 
    leaving from Thailand for 2 hours by Airplane according to the departure flight schedule. Such the coverage 
    shall be valid as long as the covered person arrives in Thailand or with 2 hours after he/ she arrives Thailand 
    by Airplane according to the arrival flight schedule or up to the expiry date of the policy, whichever is earlier. 
    (Except there is any content otherwise stipulated in this Policy)
  2)  In case the covered person is the person who travels to the Kingdom of Thailand (Inbound). The period of 
    coverage shall commence as from the Covered Person arrives in Thailand and continually being effective 
    until the Covered Person leaves from Thailand up to the maximum period of time i.e. the 90 days. In this 
    regard, the arrival to or the leaving from Thailand shall be substantially in accordance with the every process 
    of the immigration, unless otherwise provided in this policy
 2)  In case of Annual Coverage (Annual Trip) 
  Multiple trip coverage, covering the same period for each trip as Clause 1 (Single Trip) and the maximum 
coverage period of time is 90 days per each travel period until the covered person return to his/ her residence.

2.  Notification and Submission of Claim Documents
   Claim for sickness or injury
  In this case the covered person or their representative must submit the following documents at their own expenses.
  1. Completed claim form
  2. Medical certificate signed by the treatment doctor stating the symptoms, diagnosis and the treatment given
  3. Receipt and invoice showing the itemized medical expenses
  4. Copy of passport and the covered person’s ticket
  5. Other evidence required by company as necessary (if any)
   The amount paid according to the welfare of state or other agencies for claiming the shortfall from the Company.  
   Failure to submit the documents within 30 days will not jeopardize the right of claim if sufficient reasons are given.  
 

Important General Terms and Conditions
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3.  Payment of Premium and Return of Premium
 The premium will be promptly due by the Insured;
 In case where the coverage is based upon Single Trip basis, the cancellation of Policy after the Company has already 
issued the Policy will not result in the refund of Premium except the case where the Covered Person has not been approved for 
VISA with the evidence of embassy and the Covered Person must notify so to the Company prior to the first day of coverage;
 In case where the coverage is based upon Annual Trip basis, the Insured or the Company can exercise the right to terminate 
the Policy according to the Policy conditions.

Important General Exclusions 
 The insurance under this Insuring Agreements does not cover the injury, loss or damage resulting from or 
due to the cause or arising at the time as follows:- 
 3.1  Suicide, attempt to commit suicide, self inflicted injury;
 3.2  War, invasion, acts of foreign enemies, or any act with the hostile intention like war (whether declared 
or not), civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, disturbance, revolution, coup d’etat, declaration of martial 
law or any event which results in the declaration or maintaining of martial law;
 3.3  Terrorism;
 3.4  Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear refuse arising from the combustion of 
    nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission/fusion;
 3.5  Explosion of radioactivity or component of nuclear or any other hazardous object which may result in 
    the explosion in nuclear process;
 3.6  While the Covered Person serves as a soldier, police, or a volunteer and participates in war or crime 
    suppression;
 3.7  While it arises in the country or territory where the coverage is excepted as specified in the Attachment 
    (if any);
 3.8  While it arises at the oil platforms or underground mine.

Important Coverage Agreements
1.  Treatment Benefits
Coverage
 While the Policy is effective, subject to the terms of Policy condition of benefit coverage, if the Covered Person is 
injured from accident or immediate and unforeseeable sickness during the travel which results in the treatment of the 
Covered Person as in-patient or out-patient. The Company will pay the necessary and reasonable compensation incurred 
from the treatment according to the medical necessary and standard in the amount to be actually paid but not exceeding 
the insured amount as specified in the Policy Schedule and/or Insurance Certificate.

Important Specific Exclusions for Treatment Benefits
The Company will not pay for the following treatment: 
 1.  Pre-existing conditions; 
 2.  Congenital abnormalities;
 3.  Any treatment, drugs or medical supplies which are not related to the diagnosis; health check up; and 
    convalescent care including rest;
 4.  Treatment for mental and nervous disorder, stress, insanity including addiction of narcotic, genetic 
    disorders;
 5.  AIDS, Sexually Transmitted Diseases (STDs);
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 6.  Any treatment in regard to the pregnancy including of birth giving, miscarriage and sterilization, 
    sterilization reversal, birth control, treatment to promote conception; 
 7.  Alternative treatment including hypnosis, acupuncture, chiropractic, homeopathy; 
 8.  Artificial aids, wheelchairs, crutches, glasses, hearing aids, speech device, heart pacemaker;
 9.  Any dental treatment except emergency dental treatment resulting from an accident. The company will
    not reimburse the cost of dental reconstructive treatment, ortho doctics, crowns, dentures, polishing, 
    and fillings;
 10.  Check and treatment of abnormality of vision, Lasik (laser eye surgery), expenses for the vision-aided 
    device or for treatment or abnormality of vision; 
 11. Medical service, treatment or operation in regard to injury or sickness due to the fraudulent intention 
    longing for profit from insurance policy;
 12.  Any cosmetic surgery or beautification treatment including lasik surgery, the treatment of acne, freckles,
    dandruff, weight reduction and weight gain hair loss. Reconstructive surgery is also excluded. 

2.   Benefits in case of Death, Dismemberment, Loss of sight, hearing, speaking or Permanent Disability due 
to the Accident

Coverage
 While the Policy is effective, subject to the terms of Policy condition of benefit coverage, if the Covered Person is 
injured from accident during the travel which results in the Covered Person’s loss of life, dismemberment, loss of sight, 
loss of hearing, loss of speech, or permanent disability within 180 days from the date of the Accident or the Injury causes 
the Covered Person to receive continuous medical treatment as an Inpatient in Hospital or Medical Clinic Facility and 
loss of life occurs because of such Injury any time, the Company will pay compensation as follows:-

Important Specific Exclusions for Benefits in case of Death, Dismemberment, Loss of sight, hearing, speaking 
or Permanent Disability due to the Accident
 The insurance according to this Coverage Agreement is exclusive of the injury, loss or damage due to or 
resulting from the cause or occurs in the period of time as follows:-  
 1.  Any loss or injury arising from the action of the covered person whilst under the influence of alcohol, 
    addictive drugs, narcotic drugs to the extent of being unable to control one’s mind. The term “under 
    the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a blood/ alcohol level of 150 mg 
    percent and over;
 2.  Infections Parasite except pyogenic infections, tetanus, or rabies from a wound or cut suffered as a 
    result of an accident;
 3.  Miscarriage and abortion;
 4.  Any loss or injury arising from racing of all kinds including car, boat and horse racing, skiing including 
    Jet Ski, skating, boxing, parachuting, boarding or travelling in a hot air balloon, and gliding;
 5.   While the covered person is boarding or travelling in an aircraft which has no license for carrying 
    passengers or does not operate as a commercial aircraft;
 6.  Any injury arising whilst piloting or working on board as an employee of an airline;
 7.  While the covered person is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl;
 8.   While the covered person is committing a felony or while the covered person is being arrested, 
    under arrest, or escaping the arrest;
 9.  While the covered person is riding or traveling on a motorcycle.
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Remark :
1.  For the full information of terms and conditions, and coverage details, it must comply with Worldwide 
 Travel Health Insurance policy of Office of Insurance Commission (OIC) approval.
2.  The company can select the coverage agreements from this policy for setting the benefit plans.
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