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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 

 

คําจํากัดความเพมิเติม 

กระเป๋าเดนิทาง หมายถึง กระเป๋าเดินทางส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํไป หรือซือเพิมเพือใชส่้วนตวั 

  ในระหว่างการเดินทาง รวมถึงทรัพยสิ์น เสือผา้และของใชส่้วนตวัในกระเป๋า 

  เดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัทีนาํติดตวัไปดว้ยในการเดินทาง 

ของทีระลกึ หมายถึง สิงของทีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นทีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที หรือสิงต่างๆ 

  ทีจาํหน่าย หรือใหเ้ป็นทีระลึก 

คู่  หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซึงมีลกัษณะเหมือนกนั หรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใชร่้วมกนั 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ และถุงใส่ไมก้อลฟ์ หรือรถลากถุงกอลฟ์ 

เครืองประดบั หมายถึง สิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ กาํไล ต่างหู จีและนาฬิกาทีสวมใส่เป็น 

  เครืองประดบัตามร่างกาย 

สิงของมค่ีา หมายถึง เครืองประดบัทาํดว้ยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอืนๆ ผา้ขนสตัว ์นาฬิกา  

  อญัมณี เพชร หรือหินมีค่า รวมถึงเครืองทอง เครืองเงินทงัปวง 

ผู้ขนส่ง   หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนาํทีไดรั้บอนุญาตประกอบการ 

  จากหน่วยงานของรัฐบาลทีถูกตอ้งตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่ง 

  ผูโ้ดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตามเสน้ทางทีไดก้าํหนดไวแ้น่นอนและเป็น 

  เสน้ทางตามปกตินิยม 

การชิงทรัพย์ หมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนนัจะใชก้าํลงั 

  ประทุษร้ายเพือ 

  ก) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์นัไป หรือ 

  ข) ใหย้ืนใหซึ้งทรัพยน์นั หรือ 

  ค) ยึดถือเอาทรัพยน์นัไว ้หรือ 

  ง) ปกปิดการกระทาํความผิดนนั หรือ 

  จ) ใหพ้น้จากการจบักุม 

การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระทาํความผิดตงัแต่ 3 คน ขึนไป 

 

ความคุ้มครอง 

 ในขณะทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี หากกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น

ส่วนตัวของผูเ้อาประกนัภยั เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์หนึงต่อไปนีในระหว่างระยะเวลา               

เอาประกนัภยั 

       1. ขณะทีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนกังานโรงแรม 

หรือบริษทัผูข้นส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้หนา้ที

รับผิดชอบหรือ 

        2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคล

อืนต่อผูเ้อาประกันภัยเพือเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตัวและการสูญเสีย หรือความเสียหายนัน ผูเ้อา

ประกนัภยัตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจในทอ้งทีทีเกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายภายใน 24 ชวัโมงนับจากทีเกิดเหตุ

นนัการเรียกร้องใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนตอ้งมีสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ทีตาํรวจเช่นว่านนั 



 

 

 บริษทัจะชดใช้ให้สําหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ทีอยู่

ภายในกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หรือเมือกรมธรรม์ประกนัภยันีสินสุดลง

ตามเวลาทีระบุไว ้แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน ซึงบริษทัจะชดใชใ้ห้ดงันี 

 1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญเสีย หรือความเสียหายของสิงของไม่เกินจาํนวนเงินต่อชิน คู่ หรือชุด ทงันีไมเ่กิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยั 

 2. บริษทัอาจเห็นควรใหช้ดใชเ้ป็นเงินสดหรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม           

ในกรณีทีสิงของนนัๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

 3. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึงบริษทัจะ

หกัค่าเสือมราคาเมือเป็นทียอมรับกนัวา่มีการสึกหรอ และเสือมราคาในกรณีทีสิงของนนัๆ มีอายุเกิน 1 ปี            

เงือนไขทัวไปและข้อกําหนดเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือ                  

ความเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว) 

 1. ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึนต่อเจ้าหน้าทีตาํรวจ หรือเจ้าหน้าที                         

ทีรับผิดชอบอากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะทีผูเ้อาประกนัภยักาํลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐานการแจง้การสูญเสีย

หรือความเสียหายเป็นหนังสือจากผูมี้อาํนาจของยานพาหนะนันๆ เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาํการดงักล่าวได ้

เนืองจากเหตุจาํเป็น หรืออยู่ในเหตุการณ์ทีเกิดขึนและทีทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้

 2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํการอนัสมควรทงัปวง เพือป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

และถา้หากทรัพยสิ์นทีวา่นนัสูญหาย หรือเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ เจา้หนา้ทีโรงแรม 

บริษทัขนส่ง หรือผูมี้อาํนาจของทีทาํการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 

 3. ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีแลว้ บริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิของผูเ้อา

ประกนัภยัเพือใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนนีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ 

ในการนีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าทีจาํเป็น เพือ

ป้องกนัสิทธิทงัหลายเช่นวา่นนัและจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นทีเสียกายต่อบริษทั 

 4. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนทุกขนัตอน เพือให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพยสิ์นส่วนตวัของ 

ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 

 5. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบสําหรับความเสียหายส่วนแรกต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ              

ในจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยัของการสูญเสีย

หรือความเสียหายแต่ละครังและทุกๆ การสูญเสีย หรือความเสียหาย 

 การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึงสามารถ              

ใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชนก์ารสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋า

เดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง   

หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั รวมถึงคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กอนัเนืองจากภยัธรรมชาติ ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชนค์วาม

คุม้ครองอุปกรณ์กอลฟ์ และโฮล-อิน-วนั (ถา้มี) ไดเ้พียงขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึงเท่านนั 

การส่งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง

ผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว) 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร 

หรือหลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีเกิดเหตุ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. จดหมายรับรองความสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึนจากฝ่ายบริหารโรงแรม หรือฝ่ายบริหารของบริษทั

ผูข้นส่ง กรณีการสูญเสีย หรือความเสียหายนนัอยู่ในความความคุมของพนกังานโรงแรม หรือบริษทัผูข้นส่ง 

 3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจทอ้งทีทีเกิดเหตุ 

 4. สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  



 

 

 5. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไมท่าํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ มีเหตุ

อนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเพมิเตมิเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋า

เดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋า

เดนิทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว อนัเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี 

1. การประกนัภัยนีไม่คุ้มครองความรับผดิส่วนแรกตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้าม)ี 

2. สัตว์ ยานพาหนะทเีดนิด้วยเครืองจกัรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนันด้วย) รถจกัรยานยนต์ เรือ 

รถยนต์ ยานพาหนะอืนใด สกหิีมะ โบราณวตัถุ เครืองประดบั สิงของมค่ีา คอนแทคเลนส์ เก้าอมีีล้อสําหรับคน

พิการ ฟันปลอมขาแขนปลอม เหรียญกษาปณ์ หรือของทีระลกึ  

3. การสูญเสีย หรือความเสียหายทีมสีาเหตุมาจากการสึกหรอ การเสือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน สัตว์                     

ทีชอบทําลายพืช ได้แก่ หนู การเสือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายทีเกิดขึน เนืองจากผู้เอาประกนัภยั

ดําเนินการใดๆ เพือทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. กระเป๋าทีมลีกัษณะไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าทีมีลกัษณะการใช้โดยทัวไป

ไม่ใช่อย่างกระเป๋าเดนิทาง เว้นแต่อยู่ในกระเป๋าเดนิทาง 

5. การสูญเสีย หรือความเสียหายของอปุกรณ์ทีเช่า หรือให้เช่า 

6. การยึดทรัพย์ หรือการกกักนัทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่ง สินค้าผดิกฎหมาย 

หรือกระทําการอืนใดทีขัดต่อกฎหมาย 

7.  การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทีได้รับการชดใช้จากแหล่งอืน ได้แก่ ทรัพย์สินทีเอาประกนัภยัภายใต้

กรมธรรม์ประกนัภยัอืน การได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้ขนส่ง หรือโรงแรม 

8.  การสูญเสียกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกนัภัยทีส่งไปล่วงหน้า หรือของทีระลกึ และสิงของทีส่งทางพสัดุ

ไปรษณย์ี หรือส่งทางเรือ โดยมไิด้ไปด้วยกันกบัผู้เอาประกนัภัย 

9. การทีผู้ เอาประกนัภัยลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานทีสาธารณะ หรือการสูญเสีย หรือความ

เสียหายทีเป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกนัไว้ก่อนตาม สมควรเพือความ

ปลอดภัยของทรัพย์สินนัน 

10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า 

11. การสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูลทีบันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์บัตรบันทึกข้อมูลหรือสิงอืนใด

ในทํานองเดยีวกนั 

12. การสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินสด ธนบัตร พนัธบัตร คูปอง แสตมป์ ตัวเงินทีโอนสิทธิได้ โฉนด หนังสือ

สัญญาหลกัทรัพย์ทุกประเภท การสูญหายของบัตรเครดิต หรือการเปลียนทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจาํตวั และ

ใบขับขี เอกสารเดินทาง 

13. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหต ุ

 


