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Proposal Travel Insurance Product
TA Inbound For Foreign (VISA 100K USD)
Selling Date Launch 1 September 2020
Sum Insured (Baht)
Coverage
Plan 1

Plan 2

Plan 3

้ เชิง เนือ
ข้อ 1. การเสียชีวต
ิ สูญเสียอว ัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน
่ งจากอุบ ัติเหตุ
Item 1. Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from accident.

1,000,000

2,000,000

3,000,000

ข้อ 2. การร ักษาพยาบาลเนือ
่ งจากการบาดเจ็ บหรือการเจ็ บป่วย
Item 2. Medical Expenses from injury or sickness.

3,500,000

3,500,000

3,500,000

ข้อ 3. การเคลือ
่ นย้ายเพือ
่ การร ักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลือ
่ นย้ายกล ับประเทศภูมล
ิ าเนา
Item 3. Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile.

1,000,000

2,000,000

3,000,000

ข้อ 4. ค่าใช้จา
่ ยในการส่งศพหรือ ัฐ ิกล ับภูมล
ิ าเนา
Item 4. Repatriation of Mortal Remains to Country of Domicile.

1,000,000

2,000,000

3,000,000

50,000

100,000

100,000

ข้อ 5. ค่าใช้จา
่ ยในการเดินทางเพือ
่ เยีย
่ มผูป
้ ่ วยทีโ่ รงพยาบาล
Item 5. Expenses for Visiting the Patient in the Hospital.
ข้อ 6 การเลือ
่ นหรือการบอกเลิกการเดินทาง
Item 6. Trip Cancellation or Postponement

-

30,000

50,000

ข้อ 7. ค่าใช้จา
่ ยในการลดจานวนว ันเดินทาง
Item 7. Trip Curtailment

-

30,000

50,000

ข้อ 8. การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชว่ ั โมงและสูงสุดตามทุนประก ันภ ัย)
Item 8. Travel Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay)

-

20,000

40,000

-

20,000

40,000

-

-

30,000

5,000

10,000

20,000

500,000

1,500,000

3,000,000

ข้อ 9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชว่ ั โมงและสูงสุดตามทุนประก ันภ ัย)
Item 9. Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of
Checked-In Baggage from time of arrival.)
ิ ส่วนต ัว (จ่าย 3,000 บาท ต่อชิน
้
ข้อ 10. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทร ัพย์สน
และสูงสุดตามทุนประก ันภ ัย และค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาท)
Item 10. Loss or Damage of Baggage or Personal Effects, that are not in exception, by
covering 3,000 Baht per any one item (Deductible of 600 Baht per claim)
ข้อ 11. ความคุม
้ ครองเอกสารการเดินทาง
Item 11. Loss or Damage of Travel Documents
ข้อ 12. ความร ับผิดต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)
Item 12. Public Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)
ข้อ 13. ความร ับผิดต่อบ ัตรเครดิต (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)
Item 13. Credit Card Legal Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)
้ ประก ันภ ัยรวม / Total Premium
เบีย

Plan 1

Plan 2

10,000
Plan 3

30 ว ัน / 30 Days

3,500

5,600

6,800

90 ว ัน / 90 Days

8,000

12,000

14,000

180 ว ัน / 180 Days

20,000

26,000

30,000

รายปี / Total Premium per year

34,000

42,000

51,000

เงือ
่ นไขการพิจารณารับประกันภัย
้ ไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)
1. คุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนือ
่ งจากโรคติดเชือ
2. ผู ้ขอเอาประกันภัยต ้องมีอายุ 1 - 75 ปี
้ ประกันภัยพร ้อมผู ้ปกครอง กรุณาให ้บิดา/มารดา ลงนามกากับในใบคาขอเอาประกันภัย
2.1 กรณีผู ้เยาว์ทม
ี่ อ
ี ายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซือ
้ ประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาให ้บิดา/มารดา ชีแ
้ จงรายละเอียดเพิม
2.2 กรณีผู ้เยาว์ทม
ี่ อ
ี ายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซือ
่ เติม พร ้อมลงนามกากับในใบคาขอเอาประกันภัย
้ ของโรคติดเชือ
้ ไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)
3. ผู ้ขอเอาประกันภัยต ้องแถลงเรือ
่ งสุขภาพเกีย
่ วกับการเดินทางไปยังประเทศทีม
่ ก
ี ารแพร่เชือ
In the last 30 days, have you traveled to a country that has an outbreak of corona virus infections (COVID-19) ?
No  Yes, please specify the country………………..….city……………..Travel date…………..Return date…………..
4. ผู ้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได ้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
5. ผู ้ขอเอาประกันภัยต ้องมีสข
ุ ภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มส
ี ว่ นใดส่วนหนึง่ พิการก่อนวันทีข
่ อเอาประกันภัย
6. การประกันภัยนีไ้ ม่คุ ้มครองค่ารักษาทีม
่ ส
ี ภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Not cover Pre-existing Conditions)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับประกันภัย สาหรับผู ้เอาประกันภัยทีเ่ ดินทางไปยังหรือเดินทางผ่านหรือเดินทางในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณารับประกันเป็ นรายๆไป

