
 
 

เอกสารสรุปสาระส าคัญ เง่ือนไขทัว่ไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น 
กรมธรรม์ประกนัภัยท่องเทีย่วสุขใจ ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง  :  
หมวด 1 การประกนัภยัอุบัติเหตุการเดินทาง  
คุม้ครองอุบติัเหตุจากการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ 
1.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ  หรือความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

รักษาตวัติดต่อกนัในฐานะคนไขใ้นในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจบ็นั้น รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยั
ล่าสตัวใ์นป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็สกีดว้ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม ขณะก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงหรือโดยสาร
อยูใ่นบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ ์ปีนหรือไต่เขาท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย ด าน ้าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้า และขณะขบัข่ีหรือ
โดยสารรถจกัรยานยนต ์โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ดงัน้ี  

1.1.1 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
1.1.2 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1.1.3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
1.1.4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
1.1.5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
1.1.6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
1.1.7 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 
1.1.8 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
1.1.9 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ี เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

1.2 ค่ารักษาพยาบาล: บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัไดจ่้ายไปจริง ซ่ึงเกิดข้ึยภายใน 52 สปัดาห์ นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการ
พยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษ ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินท่ีบริษทัตอ้งรับผิดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม ์ 

 

หมวด 2  การประกนัภยัโจรกรรม 
2.1 ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้าง 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นภายในสถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัเกิดจากการลกัทรัพยโ์ดยบุคคลใดๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ 
ซ่ึงไดเ้ขา้ไปหรือออกจากสถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั โดยการใช้ก  าลงัรุนแรงและท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนต่อสถานท่ีตั้งของ
ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัจากการใชเ้คร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี  หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจาก
ความพยายามกระท าการดงักล่าว 

2.2 ความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างและ/หรือค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนล็อคประตูหนา้ต่าง 
หากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการกระท าซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 2.1 ขา้งตน้และมีความเสียหายต่อส่ิง
ปลูกสร้าง บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้ง ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนล็อคประตูหนา้ต่างท่ีจ  าเป็น  
 

หมวด 3 การประกนัอคัคีภยัและภยัเพิ่มเติม 
ความคุ้มครอง  
3.1 ไฟไหม ้ 
3.2 ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผา่) 
3.3 ภยัระเบิด 
3.4 ภยัอนัเน่ืองมาจากการเฉ่ียวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ 
3.5 ภยัเน่ืองมาจากอากาศยาน และ/หรือวตัถุท่ีตกจากอากาศยาน 
3.6 ภยัเน่ืองจากน ้ า (ไม่รวมน ้าท่วม) 

 

ระยะเวลาคุม้ครอง : ข้ึนอยูก่บัแผนความคุม้ครองท่ีเลือกซ้ือ 

  5 วนั           7 วนั          14 วนั 
 

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง :  
หมวด 1 :   ข้ึนอยูก่บัแผนความคุม้ครองท่ีเลือกซ้ือ 
  ผูเ้อาประกนัภยั 
  ผูเ้อาประกนัภยัและผูร่้วมเดินทางท่ีระบุช่ือในตารางกรมธรรม ์( รวม 2 คน) 
  ผูเ้อาประกนัภยั ผูร่้วมเดินทางท่ีระบุช่ือในตารางกรมธรรม ์และสมาชิกในครอบครัว (รวม 3 คน) 



 
 

หมวด 2 :   เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองมือ เคร่ืองใชภ้ายในบา้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง 
เคร่ืองครัว เคร่ืองนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เพ่ือการอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีมิไดถู้กระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ 

 

หมวด 3 :   ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราคา) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองมือ เคร่ืองใชภ้ายในบา้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น 
เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง เคร่ืองครัว เคร่ืองนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เพ่ือการอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้  

 

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั :  
หมวด 1 :  - ส าหรับการเสียชีวิต  200,000.- บาท/คน 
 - สูญเสียมือ 2 ขา้ง หรือเทา้ 2 ขา้ง หรือ  200,000.- บาท/คน 
 สายตา 2 ขา้งหรือมือ 1 ขา้ง และสายตา 1 ขา้ง 
 หรือเทา้ 1 ขา้ง และสายตา 1 ขา้ง 
 - สูญเสียมือ 1 ขา้ง หรือ เทา้ 1 ขา้ง หรือ  120,000.- บาท/คน 
    สายตา 1 ขา้ง 
 - ค่ารักษาพยาบาล    20,000.- บาท/คน/คร้ัง 
หมวด 2 :  50,000.00 บาท 
หมวด 3 :  จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามลกัษณะส่ิงปลูกสร้าง 

 500,000 บาท  ส่ิงปลูกสร้างเป็นคอนกรีต มีผนงัก่ออิฐถือปูน มากกวา่ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด 
 200,000 บาท  ส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้: มีผนงัก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด 
 100,000 บาท  ส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารท่ีไม่ใช่ตึกหรือคร่ึงตึกคร่ึงไมแ้ละไม่เป็นห้องแถวไม ้: มีผนงัเป็นวสัดุอ่ืนๆ เช่น ไม ้สงักะสี กระเบ้ืองแผน่เรียบ 

มากกวา่ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด 
 

เบีย้ประกนัภยั  :  ข้ึนอยูก่บัแผนความคุม้ครองท่ีเลือกซ้ือ 
 

ข้อยกเว้นทั่วไป :  
1. ภยัจากสงคราม ภยัก่อการร้าย การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย 
2. ภยัจากการแผรั่งสี ภยัจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี 

 

เงือ่นไขที่ส าคญั :  
1. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั หากพบวา่มีการปกปิดขอ้เทจ็จริง จะท าให้กรมธรรมป์ระกนัภยัไม่มีผลบงัคบัตั้งแต่ตน้  
2. หากเกิดความเสียหายบริษทัจะชดใชต้ามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
3. บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายหากความเสียหายเกิดข้ึนจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง หรือเกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผูเ้อาประกนัภยั

หรือผูรั้บประโยชน์ 
 

หมายเหตุ :  
1. ความคุม้ครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถว้น ให้เป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท่องเท่ียวสุขใจ ส าหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) ท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
2. ทั้งน้ี บริษทัสามารถเลิอกขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย เพ่ือจดัท าแผนประกนัภยัได ้

 


