เง�อนไขความคุมครองตางๆ
รายละเอยีดทีค่ รบถวนของความคมุครอง ตลอดจนขอตกลงในเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ใหถอืตามที่กำหนด
ไวในกรมธรรมประกันภัย ที่ออกโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดตางๆ ดงักลาวได สอบถามเพิ่มเตมิ โทร. 0 2638 4899

คาํจาํกดัความ
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“การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะ” หมายถึง
การสญ
ู เสยีชวีติ อวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่เกดิแกผไูดรบัความคมุครอง
“บตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ” หมายถงึ บตัรเครดติ วซีา อนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ
“บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาำกดั (มหาชน)
“ผถูอืบตัร” หมายถงึ ผถูอืบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ
“ยานพาหนะสาธารณะ” หมายถงึ ยานพาหนะโดยสารสาธารณะทกุชนดิ ทั้งทางน้ำ ทางบก และทาง
อากาศ ทีจ่ ดทะเบยีนถกูตองตามกฎหมายทกุชนดิ และเรยีกเกบ็คาโดยสารยานพาหนะสาธารณะ สำาหรบั
ผโูดยสารที่มาใชบรกิาร

OVERSEAS HEALTH & MEDICAL INSURANCE

แผนคมุครองการรกัษาพยาบาลขณะเดนิทางในตางประเทศ
อุนใจในทุกการเดินทางดวยบริการความชวยเหลือทางการแพทย คารักษาพยาบาลกรณีเขารักษาตัวทั้ง
แบบผูปวยนอกและผูปวยใน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุในตางประเทศ และบริการคารักษาพยาบาลกรณี
เขารกัษาตวัแบบผูปวยใน เมื่อเจ็บปวยในตางประเทศ จาก บมจ. กรุงเทพประกันภัย เพียงผูถือบัตรชำระ
คาโดยสาร หรอืโปรแกรมทองเที่ยว ดวยบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ โดยมรีายละเอยีดความคมุครองดังนี้

ผไูดรบัความคมุครอง
ผถูอืบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ

ความคมุครอง
ชดเชยคาใชจายที่จำเปน็สาำหรบัการรกัษาพยาบาลแกผถูอืบตัร ตลอดระยะเวลาการเดนิทางในตางประเทศ
เมื่อผถูอืบตัรไดชาำระคาโดยสารยานพาหนะสาธารณะระหวางประเทศ (ที่ออกเดนิทางจากประเทศไทย หรอื
มีปลายทางที่ประเทศไทยเทานั้น) หรือชำระคาโปรแกรมทองเที่ยวในฐานะของผูโดยสารหรือนักทองเที่ยว
จากประเทศไทยดวยบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ

TERMS & CONDITIONS

ระยะเวลาความคมุครอง
ใหความคมุครองสงูสดุไมเกนิ 30 วนัตอการเดนิทางในแตละเที่ยว โดยนบัจากวนัเดนิทางออกจากประเทศ
ไทย จนถงึวนัเดนิทางกลบั
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คารักษาพยาบาล เน�องจากอุบัติเหตุและเจ็บปวย
บริษัทจะชดเชยคาใชจายที่จ ำเปนและสมควรสำาหรับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเขารับ
การรักษาตัวทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน หรือเจ็บปวยกรณีเขารับรักษาตัวแบบผูปวยในที่ผูถือบัตร
ไดใชจายไปจริงในตางประเทศดวยบัตรอินฟนิท ธนาคารกรุงเทพ ไมเกินจำานวนเงินสูงสุดตามที่ระบุไวใน
ตารางคาสนิไหมทดแทน ความคมุครองในแผนคมุครองนี้ รวมถงึคาใชจายในการรกัษาพยาบาลที่เปนผล
สบเนื
ื ่องมาจากการบาดเจบ็หรอืเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในตางประเทศในระหวางการเดนิทาง หากจาำเปนตองทำ
การรกัษาหรอืรกัษาตอเนื่องในประเทศไทย หลงัจากที่กลบัจากการเดนิทางดงัรายละเอยีดตอไปนี้
1. หากผถูอืบตัรไดเขารบัการรกัษาตวัมากอนในตางประเทศ ผถูอืบตัรตองหาสถานพยาบาลเพื่อรักษาตัว
ทนัที ภายใน 48 ชั่วโมง หลงัจากมาถงึประเทศไทย
2. คารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในตางประเทศและประเทศไทยรวมกัน จะตองไมเกินจำนวนเงินสูงสุดที่
ระบไุวในตารางคาสนิไหมทดแทน
3. ผไูดรบัความคมุครองมอีายรุะหวาง 1 - 75 ป
4. หากผูถือบัตรไดรับการชดเชยคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น หรือแหลง อื่น บริษัทจะชดเชยเฉพาะ
สวนตางที่เกิดขึ้น โดยไมเกินจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุไวในตารางคาสินไหมทดแทน

การเคล�อนยายเพ�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
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บรษิทัใหความคมุครองคาใชจายในกรณทีี ่บาดเจบ็หรอืเจบ็ปวยของผถูอืบตัรที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ทาำให
จำเปนตองเคลื่อนยายผูถือบัตรไปยังสถานที่อื่น เพื่อทำการรักษาทางการแพทยที่เหมาะสม หรือเพื่อนำ
ผูถ อื บัตรกลับสูป ระเทศไทยในกรณีไดรบั การรักษาเรียบรอยแลว หรือตองการกลับมารักษาตอทีป่ ระเทศไทย

ขอยกเวนเฉพาะกรณี
1. คาใชจายสาำหรบัการบรกิารทั้งปวงที่บุคคลอื่นตองรบัผดิชอบ โดยทีผ่ ถูอืบตัรไมตองรบัผดิชอบที่จะจาย
หรือคาใชจายใดๆ ที่รวมอยูในคาใชจายในการเดินทางแลว ซึ่งบุคคลที่จัดการเดินทางหรือบริษัทผู
ขนสงตองรบัผดิชอบ
2. คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริการใดๆ ที่ไมไดรับการอนุมัติ และจัดการโดยบริษัทหรือผูแทนผูมีอำนาจ
ของบริษัท เวนแตผูถือบัตรหรือผูรวมเดินทางของผูถือบัตรเห็นวามีเหตุผลอันสมควร และจำเปนตอง
ดำาเนนิการเคลื่อนยายผถูอืบตัร แตไมสามารถแจงตอบรษิทัหรอืผแูทนผมูอีาำนาจของบรษิทั ทั้งนี้บริษัท
จะพิจารณาชดใชคาใชจายที่ไมเกินสมควร โดยเปรียบเทียบการบริการในภาวการณเดียวกัน และไม
เกนิจำานวนเงนิสงูสุดที่ระบุไวในตารางคาสนิไหมทดแทน

การสงกลบัประเทศไทยกรณเีสยีชวีติ
บรษิทัใหความคมุครองคาใชจายในการนำผถูอืบตัรที่เสยีชวีติกลบัสปูระเทศไทย อนัมผีลมาจากการบาดเจบ็
หรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางในตางประเทศ หากมีคาใชจายในการขนสงผูถือบัตรที่เสียชีวิต
ซึ่งไดมีการสำรองจายไปกอน บริษัทจะชดใชคืนใหแกกองมรดกของผูถือบัตร ตามจำนวนคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงการบริการตางๆ ของผูจัดการศพ (สัปเหรอ) คาหีบศพ ตลอดจนคาใชจายในการรักษา
สภาพศพ หรอืการฌาปนกจิศพและนำาอฐักิลบัประเทศไทยถาญาตขิองผถูอืบตัรเลอืกบรกิาร
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ขอยกเวนเฉพาะกรณี
1. คาใชจายสาำหรบัการบรกิารทั้งปวงที่บุคคลอื่นตองรบัผดิชอบ โดยที่ผูถือบัตรไมตองรบัผดิชอบที่จะจาย
หรือคาใชจายใดๆ ที่รวมอยูในคาใชจายในการเดินทางแลว ซึ่งบุ คคลที่จัดการเดินทางหรือบริษัทผู
ขนสงตองรบัผดิชอบ
2. คาใชจายใดๆ เพื่อการขนสงผถูอืบตรที
ั ่เสียชีวิตซึ่งไมไดรบัการอนมุตัิ และจดัเตรยีมการโดยบรษิทั หรอื
ผแูทนผมูอีาำนาจของบรษิทั
34

คาสนิไหมทดแทน

คารกัษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
ในขณะเดนิทางตางประเทศ
• คารกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณเีขารบัการ
รักษาตัวทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน หรือเจ็บปวย
กรณีเขารักษาตัวแบบผูปวยใน
• การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการ
สงกลับประเทศไทย
• การสงผูถือบัตรที่เสียชีวิตกลับประเทศไทย
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คาสินไหมทดแทน (ตอเที่ยว)
ผถูอืบตัร

2 ลานบาท
4 ลานบาท
2 ลานบาท

TERMS & CONDITIONS

ความคมุครอง
Overseas Health & Medical Insurance

TRANSPORT ACCIDENT INSURANCE

แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

เพิม่ หลักประกันใหกบั ชีวติ ดวยวงเงินคุม ครองระหวางการเดินทางทีส่ งู ขึน้ จากบริษทั เพียงชำระคาโดยสาร
หรือโปรแกรมทองเทีย่ ว ดวยบัตรอินฟนทิ ธนาคารกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดความคุม ครองดังนี้

ผไูดรบัความคมุครอง
ผูถือบัตร คูสมรสตามกฎหมายของผูถือบัตร บุตรธิดาโดยกำเนิดของผูถือบัตร และบุตรบุญธรรมที่จด
ทะเบยีนตามกฎหมายซึ่งมีอายุต่ำกวา 23 ป ที่รวมเดินทาง

ความคมุครอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูไดรับความคุมครอง ขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะ ทั้งในประเทศ
และ/หรือ ตางประเทศ เมือ่ ผูถ อื บัตรไดชำระคาโดยสารหรือโปรแกรมทองเทีย่ วในฐานะผูโ ดยสารหรือนักทองเทีย่ ว
ของผูไดรับความคุมครองดวยบัตรอินฟนิท ธนาคารกรุงเทพ ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองประสบกับ
การสญ
ู เสยีชวีติ อวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะโดยสารในยานพาหนะ
สาธารณะ และการสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับ
แตวันที่เกิดอุบัติเหตุ

TERMS & CONDITIONS

ขอยกเวนทั่วไป
1 ความสญ
ู เสยีหรอืความเสยีหายจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปวยทางรางกาย ซึ่งเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจาก
สาเหตุดังตอไปนี้
1.1 สภาพทางการแพทยหรือทางสุขภาพของผูไดรับความคุมครองที่เคยไดรับการรักษาหรือคำแนะนำ
ำ
จากแพทย หรอืการรกัษาทางยา ภายใน 12 เดอืน กอนการเดนิทาง
36
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1.2 การกระทำาของผไูดรบัความคมุครองขณะตกอยภูายใตฤทธิ์สุรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโทษ
จนไมสามารถครองสตไิด คำาวา “ขณะตกอยภูายใตฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจ
เลอืด ใหถอืเกณฑมรีะดบัแอลกอฮอลในเลอืดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
1.3 การฆาตกรรมและลอบทำาราย การฆาตวัตาย พยายามฆาตวัตายหรอืการทาำรายรางกายเอง
1.4 การไดรับเชื้อโรค ปรสติ เวนแตการตดิเชื้อโรคมหีนอง หรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน้ำซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ไดรบัจากอบุตัเิหตุ
1.5 สงคราม (ไมวาจะมีการประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำาของศัตรูตางชาติ การ
ยึดอำนาจทางทหารสงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึง
ขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล การจราจล การนัดหยุดงาน การกอการราย
1.6 อาวธุนวิเคลยีร การแผรงัสหีรอืกมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรอืจากกากนวิเคลยีรใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใ ด แหงการแตกแยกตัวทาง
นวิเคลยีร ซึ่งดำเนินการติดตอไปโดยตัวเอง
2. ความสญ
ู เสยีหรอืความเสยีหายจากการบาดเจบ็ทางรางกาย ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
2.1 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองลาสัตวในปา แขงรถ หรอืแขงเรอื ทกุชนดิ แขงมา แขงสกี แขงสเกต็
แขงโปโล ชกมวย โดดรม เวนแตการโดดรมเพื่อการรักษาชีวิต และขณะกำาลังขึ้น หรือกำลังลง
หรือกำลังโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน หรือขณะเลนบันจี้จัมพ ปนเขา หรือไตเขาที่ตอง
ใชเครื่องมือชวย การดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
2.2 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่ หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต
2.3 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองโดยสารอยใูนยานพาหนะสาธารณะ โดยมไิดชาำระคาโดยสารดวยบตัร
อนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ
2.4 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย และขณะขับขี่ หรือ
เปน็พนกังานประจำาในอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
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2.6 ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมโดยเจาหนาที่
เพราะการกออาชญากรรมนั้น
2.7 ขณะที่บุคคลผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตำารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติ
การในสงครามหรอืปราบปราม
3. คารกัษาหรอืคาใชจายอนัเกดิจากหรอืสบืเนอืงมาจากสาเหตดุงัตอไปนี้
3.1 การรักษาทางเวชกรรมที่เกินความจำาเปนทางการแพทย และศัลยกรรมตกแตงเพื่อความสวยงาม
เวนแตที่จำาเปนจะตองกระทำเนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตแผนความ
คุมครองนี้และไดกระทำาภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในแผน
3.2 การรกัษาฟนั หรอืการรกัษารากฟนั เวนแตการรกัษาเบื้องตนอันเปนผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.3 การตั้งครรภ การคลอดบุตร การคลอดบุตรกอนกำาหนด การแทงบุตร หรืออาการแทรกซอนที่
เกี่ยวกับ หรืออันเนื่องมาจากการตั้งครรภและแทงบตุร
3.4 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน กระดูก
สันหลังเสื่อมหรือกระดูกสันหลังอักเสบ และภาวะ Spondylolysis เวนแตมีการแตกหักหรือเคลื่อน
ของกระดกูสนัหลงัอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.5 เชื้อไวรัส HIV โรคเอดส โรคอื่นๆ ที่สัมพันธกับโรคเอดส หรือโรคที่ถายทอดทางเพศสัมพันธ
3.6 การเปลี่ยน หรอืใสฟนัปลอม การครอบฟนัหรอืทนัตกรรมประดษิฐ
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คาสนิไหมทดแทน
คาสนิไหมทดแทน* (ตอเที่ยว)
ความคมุครอง
Transport Accident Insurance
สญ
ู เสยีชวีติ อวยัวะ สายตา หรอื
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
อบุตัเิหตใุนขณะโดยสารในยาน
พาหนะสาธารณะ
• ในระหวางเดนิทางในตางประเทศ
• ในระหวางเดนิทางในประเทศ

ผถูอืบตัร
(เหรยีญสหรฐั)

คสูมรสตามกฎหมาย
ของผถูอืบตัร
(เหรยีญสหรฐั)

บตุรธดิา
ของผถูอืบตัร**
(เหรยีญสหรฐั)

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

500,000
500,000

หมายเหตุ
การจายคาสินไหมทดแทนจะจายเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นบาท ที่เทียบกับเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน (Selling rate) ที่ประกาศครั้งแรก ที่ก ำาหนดโดยธนาคารกรุงเทพ จำากัด
(มหาชน) ณ วันที่เกิดความสญ
ู เสยีหรอืเสยีหาย
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* จำนวนคาสินไหมทดแทนสำหรับการสูญเสียในแตละกรณี ใหเปนไปตามมาตรฐาน และเงื่อนไขของ
ขอตกลงคมุครองอบุตัเิหตสุวนบคุคล (CTA1) ของ บมจ. กรงุเทพประกนัภยั
** บตุรธดิา โดยกำเนดิของผถูอืบตัร และบตุรบญ
ุ ธรรมที่จดทะเบยีนตามกฎหมายซึ่งมีอายุต่ำกวา 23 ป

PURCHASE PROTECTION PLAN

แผนพิทักษสินคาที่ซื้อ

สบายใจกบัทกุการซื้อสินคาที่ชำระผานบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ โดยผถูอืบตัรจะไดรบัความคมุครอง
จากบรษิทั ตามรายละเอยีดความคุมครองดานลางนี้

ผไูดรบัความคมุครอง
ผถูอืบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ

ความคมุครอง
บรษิทัจะชดใชคาสนิไหมทดแทน สำหรับความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นแกสินคาที่ผูถือบัตรไดซื้อและ
ชำาระเงนิผานบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ อันเนื่องมาจากการลกัทรพัย วิ่งราว ชงิทรพัย ปลนทรพัย รวม
ถงึอบุตัเิหตตุางๆ ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินคานั้น

จาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิ
ไมเกนิจาำนวนเงนิ 100,000 บาท ตอรายการ และไมเกนิ 400,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกนัภยัตอบตัร
ตอปี
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ขอจาํกดัความคมุครอง
1.
2.
3.
4.

ความเสยีหายหรอืสญ
ู หายนั้น จะตองเกิดขึ้นภายใน 90 วนั นบัจากวันที่ซื้อสินคานั้น
ความคมุครอง ขยายรวมถงึทรพัยสินที่มอบใหเปน็ของขวญ
ั
บรษิทัจะเปน็ผตูดัสนิใจวา จะดำาเนนิการซอมแซมสนิคาหรอืเปลี่ยนสินคานั้นหรอืชดใชเปน็เงนิสด
สินคานั้นจะตองซื้อ และชำาระเงนิผานบตัรอนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ เทานั้น
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5. ในกรณทีี ่สินคานั้นเปน็คหูรอืเปน็ชดุ ผถูอืบตัรจะไดรบัการชดใชคาสนิไหมทดแทน เฉพาะสวนที่สูญหาย
หรือเสียหายเทานั้น เวนแตสินคานั้นไมสามารถใชแยกกันได หรือไมสามารถทดแทนดวยชิ้นเดียวได
การสูญหายหรือเสียหายของสินคาที่เปนชุดหรือเปนคูนั้น จะถือเสมือนเปนหนึ่งเหตุการณและไดรับ
ความคมุครองตามจำานวนเงนิจาำกดัความรบัผดิที่กำหนดไว
6. บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนสำหรับสินคาที่สูญหายหรือเสียหาย ตามมูลคาที่ไดชำระผานบัตร
อนิฟนิทิ ธนาคารกรงุเทพ หรอืตามมลูคา ณ วันที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายแลวแตอยางใดจะต่ำกวา
7. สำหรับกรณีการถูกขโมย ผูถือบัตรจะตองดำเนินการแจงความตอเจาหนาที่ตำรวจภายใน 24 ชั่วโมง
นับจากเวลาที่เกิดเหตุ และจดัหาบนัทกึประจาำวนั เพื่อเปนหลกัฐานในการเรยีกรองคาสนิไหมทดแทน
ไมวาในกรณีใด บริษัทจะไมชดใชคาใชจายและความเสียหาย หรือสูญ เสียใดๆ ตอทรัพยสินและสาเหตุ
ดังตอไปนี้
1. ความเสยีหายตอทรพัยสินที่สูญหายหรอืถกูขโมยไปจากยานพาหนะ
2. ยานพาหนะประเภทตางๆ รวมถึง รถยนต เรือ เครื่องบิน และอุปกรณ เครื่องมือชิ้นสวนอะไหลที่มี
ความจำาเปน็ตอการใชงานและการบาำรงุรกัษา
3. สินคาที่ติดตั้งถาวรภายในบานหรือที่ทำงาน รวมถึงพรมปูพื้น พื้น กระเบื้อง เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น
และเครื่องทำความรอน
4. เชค็เดนิทาง เงนิสด ตั๋วทุกประเภท ตราสารเปลี่ยนมือได ทองแทง เงนิแทง เหรยีญที่มีคาหรือหายาก
แสตมป ตนไม สตัว สนิคาที่รับประทานได สินคาที่เนาเสียได การบริการ
5. ศลิปวตัถุ โบราณวตัถุ และสนิคาเพื่อการสะสม
6. เสื้อขนสัตว เครื่องประดับ เพชร พลอย หนิมคีา วัตถุที่ทำจากหรือมีสวนประกอบของทองคำ
7. สินคาที่มีไวเพื่อเชา
8. สินคามือสอง สินคาปลอมหรือลอกเลียนแบบ สินคาที่ซื้อเปนสินคาที่ถูกปรับปรุงจากมาตรฐานปกติ
ของสินคานั้น
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ขอยกเวน
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9. คาขนสง คาขนยาย คาประกอบหรอืตดิตั้ง
10. สินคาที่ซื้อเพื่อการขายตอ หรือเพื่อการทำธุรกิจการคา
11. ความเสยีหายเนื่องจาก หนู แมลง ปลวก เชื้อรา การเนาเปอย แบคทเีรยี และสนมิ
12. ความเสียหายเนื่องจากความขัดของของเครื่องจักร ความขัดของของระบบไฟฟา ความขัดของของ
ระบบฐานขอมูล ความขัดของของโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมจำกัดถึงการหยุดชะงักของระบบ
พลงังาน ระบบไฟฟา คลื่นรบกวน การขาดแคลนกระแสไฟฟา การดบัไฟ หรอืการหยดุชะงกัของระบบ
การสื่อสาร ระบบดาวเทยีม
13. สินคาที่เสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ
14. สินคาที่เสียหายเนื่องจากการดดัแปลงสภาพ รวมถงึการตดั การเลื่อย การเปลี่ยนแปลงรูปราง
15. ความเสยีหายตอสนิคาที่ทิ้งไวโดยปราศจากการดแูล ภายในบรเิวณที่สาธารณะ
16. ความเสยีหายอันเนื่องมาจากอาวธุนวิเคลยีร อาวธุชวีภาพ อาวธุเคมี
17. ความสูญเสียหรือเสียหายที่ไมไดเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย
18. ความสญ
ู เสยีหรอืเสยีหายอนัเป็ นผลมาจากการกระทำโดยตรงของญาตขิองผถูอืบตัร
19. ความสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของผู
ถอืบตัร
20. การจงใจกระทำการ หรอืแถลงขอความเป็ นเทจ็ การกระทาำ ทจุรติ ความผดิทางอาญา การกระทาำโดย
มเีจตนาราย หรอืการฉอฉล โดยผถูอืบตัรหรอืญาติ รวมถงึ สมาชกิในบาน หรอืการกระทาำที่ผูถือบัตร
หรอืญาตริเูหน็ หรอืถาผถูอืบตัรปิ ดบงัขอมลูหรอืขอความจรงิที่มีสาระสำาคญเกี
ั ่ยวของกับความคุมครองนี้
21. ความเสียหายอันเกิดจากสงคราม การกอความไมสงบของประชาชน การจลาจล หรือการกอการราย
หรอืเหตกุารณจากภยันวิเคลยีร
22. ความเสียหายอันเปนผลมาจากคำสั่งของรัฐบาล หนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอำนาจตาม
กฎหมาย
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การเรยีกรองคาสนิไหมทดแทน
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เมื่อเกิดเหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิด หรือนาจะกอใหเกิดสิทธิ์เรียกรองคาสินไหมทดแทน สมาชิกบัตรจะตอง
บอกกลาวให บมจ. กรงุเทพประกนัภยั ซึ่งเป็ นผรูบัประกนัภยัทราบถงึเหตดุงักลาวโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทำ
ได แตจะตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว สำหรับแผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
และไมเกนิ 7 วนั นบัจากวนัที่เกดิเหตกุารณดงักลาว สาำหรบัแผนคมุครองการรกัษาพยาบาลขณะเดนิทาง
ในตางประเทศ และแผนพทิกัษสนิคาที่ซื้อ

