เอกสารเสนอประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์
(Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides Package)
บริ ษทั รับประกันภัย (Insurer) :
ผูถ้ ือกรมธรรม์ (Policy Holder) :
ทีอยู่ (Address) :
ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance):
ผูเ้ อาประกันภัย (Insurance Person) :
อายุทีรับประกัน (Age of Insurance) :
ความคุม้ ครอง (Coverage):

บริ ษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
__________________________________________________
__________________________________________________
ปี เริ ม _____________________________________________
ผูท้ ่องเทียวทีได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าเป็ นนักท่องเทียวภายใต้การดูแลและบริ การของผูถ้ ือกรมธรรม์
อายุ เดือนขึนไป
การประกันภัยนีให้ความคุม้ ครองผูท้ ีเอาประกันภัยทีได้รับบาดเจ็บเนืองจากอุบตั ิเหตุทีเกิดขึนใน
ระยะเวลาการเดินทาง โดยให้ความคุม้ ครองตลอด ชัวโมง ทัวโลก

ความคุ้มครอง (Coverage)
1. การเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง เนืองมาจากอุบตั ิเหตุ
(Accidental Benefit Loss of life caused by accident)
2. ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั ิเหตุ (ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง)
(Medical Expense Due to Accident)
2.1 ขยายความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอาหารเป็ นพิษ
รวมอยูภ่ ายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ
(Extend Medical Expense for Food Poisoning under limit of Medical Expenses
due to accident item 2)
3. วงเงินความรับผิดชอบสูงสุด (ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง)
( Limit of Liability per accident)
4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(Personal Liability)
- ระยะเวลาในการเดินทางต่อครัง
(Duration of travel)
- จํานวนผูเ้ อาประกันขันตําต่อกรมธรรม์
(Minimum of insured persons per policy)
จํานวนนักท่องเทียวต่อปี (คน)
(Number of travelers per year)
100-199
200-3,000
3,001-10,000
10,001-30,000
30,001 ขึนไป

แผน 1 (Plan1)

แผน (Plan2)

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

60,000

60,000

50,000,000

50,000,000

ไม่คมุ้ ครอง

100,000

ไม่เกิน วัน

ไม่เกิน วัน

ท่าน
เบียต่ อคน รวมภาษีอากร

(Premium/person)
34 บาท
31 บาท
บาท
บาท
20 บาท

ท่าน
เบียต่ อคน รวมภาษีอากร

(Premium/person)
39 บาท
36 บาท
บาท
บาท
25 บาท

หมายเหตุ :
. บริ ษทั ฯ จะขยายความคุม้ ครองให้เป็ นพิเศษสําหรับท่านสมาชิกคือ
. การเล่นสกี, การดํานําแบบ Snorkeling, ผูโ้ ดยสารเรื อเร็ว (Speed Boat), บานาน่าโบท, เจ็ทสกี,เรื อลากร่ ม,และชีวอร์ กเกอร์ ทีอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลรับผิดชอบของผูถ้ ือกรมธรรม์
. ขยายความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอาหารเป็ นพิษเป็ นจํานวนเงินสู งสุดถึง , บาท ต่อท่าน ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาล
จากอุบตั ิเหตุในข้อ 2
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2. เบียประกันทีขยายความคุม้ ครองถึงการดํานําลึก (Scuba Diving) เป็ นดังนี
จํานวนนักท่ องเทียวต่ อปี (คน)
(Number of travelers per year)
200-3,000
3,001-10,000
10,001-30,000
30,001 ขึนไป

แผน 3 (รวม Scuba)

แผน 4 (รวม Scuba)

เบียต่ อคน รวมภาษีอากร
(Premium/person)
บาท
บาท
บาท
40 บาท

เบียต่ อคน รวมภาษีอากร
(Premium/person)
บาท
บาท
บาท
5 บาท

3. เบียประกันทีขยายความคุม้ ครองถึงการดํานําลึก (Scuba Diving) และ การรักษาโดยห้องกดอากาศ หรื อแชมเบอร์ เป็ นดังนี
แผน 5 (รวม Scuba และ
แผน 6 (รวม Scuba และ
Chamber)
Chamber)
จํานวนนักท่ องเทียวต่ อปี (คน)
เบียต่ อคน รวมภาษีอากร
เบียต่ อคน รวมภาษีอากร
(Number of travelers per year)
(Premium/person)
(Premium/person)
200-10,000
บาท
บาท
10,001 ขึนไป
บาท
บาท
เงือนไขการรับประกันภัย (Conditions):
1. ผูถ้ ือกรมธรรม์ตอ้ งส่งรายชือของนักท่องเทียวทังหมดทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั เก็บไว้ เพือเป็ น
หลักฐานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเดินทาง โดยนําส่งข้อมูลเป็ นไฟล์ Excel มีขอ้ มูล ชือ-นามสกุล, PASSPORT No, ID No, AGE, DOB,
ปลายทาง และ วันทีเดินทาง มาที E-mail : TATour@lmginsurance.co.th หากไม่นาํ ส่งรายชือ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่คมุ้ ครอง
2. อายุทีรับประกัน 1 เดือนขึนไป
3. ผูเ้ อาประกันภัยต้องมี หนังสือจดทะเบียนธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ จาก ททท.
การคํานวณเบียประกันภัยและการปรับปรุงเบียประกันภัย
 การคํานวณเบียประกันภัย – บริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บเบียประกันภัยจํานวน xxxxx บาท ซึงคิดจากอัตราค่าเบียประกันภัย ตามจํานวน
นักท่องเทียวขันตํา xxx คน ทีได้ทาํ การตกลงกันไว้ ณ วันส่งมอบกรมธรรม์
 การปรับปรุงเบียประกันภัย – บริ ษทั ฯ จะทําการสรุ ปจํานวนผูเ้ ดินทางทีแท้จริ ง และปรับปรุ งเบีย ทุกๆ 3 เดือน
 ในกรณีทีจํานวนนักท่องเทียวมากกว่าจํานวนทีได้ตกลงกันไว้ บริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเบียประกันภัยเพิมตามจํานวน
นักท่องเทียวทีเกินจากจํานวนขันตําทีได้ตกลงไว้ ในอัตราเบียประกันภัยตามทีได้ตกลงกันไว้เมือเริ มต้นสัญญา
 ในกรณีทีจํานวนนักท่องเทียวน้อยกว่าจํานวนขันตําทีได้ตกลงกันไว้ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิไม่คืนเบียประกันภัยส่วนต่างนันๆ
ข้อจํากัดอายุ :
ผูร้ ับผลประโยชน์ :
ข้อยกเว้น :

นักท่องเทียวทีมีอายุ 1 ปี ขนไป
ึ
กองมรดกหรื อผูม้ ีสิทธิ อันชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไม่คมุ้ ครองอุบตั ิเหตุทีเกิดขึนในขณะทีผูเ้ อาประกันภัยตกอยูภ่ ายใต้ฤทธิสุ ราหรื อยา
เสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่ วย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรื อทํา
ร้ายร่ างกายตนเอง การเล่นหรื อแข่งขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื องบินทีไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ การ
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จลาจล นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตกรรมและลอบทําร้ายร่ างกาย ขณะขับขีหรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ (รายละเอียดเพิมเติมโปรดดูในกรมธรรม์)
*ทัวร์ กิจกรรมเสี ยงภัย (Adventure) คือ การนําเทียวทีให้นกั ท่องเทียวมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมทีมีความเสียงต่อการบาดเจ็บและเกิดอุบตั ิเหตุสูง
กว่าทัวร์ทวไป
ั อาทิเช่น คายัค, การเล่นกระดานโต้คลืน, วินด์เซิร์ฟ, แล่นเรื อ, เจ็ตสกี, ล่องแก่ง, ล่องแพ, การดํานําทีต้องใช้ถงั อากาศและ
เครื องช่วยหายใจ, การไต่หน้าผา, การปี นเขา, การเดินบนสะพานเชือกจากภูเขา หน้าผา หรื อต้นไม้ (Spider Web Climbing), การเดินป่ าทีต้อง
ค้างแรม, จักรยานเสื อภูเขา, การขีม้า หรื อ ขีช้าง, การขับขีรถ ATV, การโหนตัวจากทีสูง (Sky Slider by rope or sling) หรื อ กระเช้าลอยฟ้า,
บันจีจัมพ์
ยืนยันขอทําประกันภัยตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น โดยเลือกแผนประกัน ดังนี
 แผน 1
 แผน 2
 แผน 3 (Include Scuba)

 แผน 4 (Include Scuba)
 แผน 5 (Include Scuba and Chamber)
 แผน 6 (Include Scuba and Chamber)

จํานวนนักท่องเทียว ___________ คนต่อปี
โดย...................................................... ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(..............................................................)
วันที................................................................
เอกสารประกอบการออกกรมธรรม์
.สําเนาหนังสื อจดทะเบียนประกอบธุรกิจนําเทียว
.สําเนาบัตรประชาชน (กรณี บุคคล)
.สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ (กรณี นิติบุคคล)
.สําเนา ภพ. (กรณี นิติบุคคล)

สําหรับเจ้าหน้าที
รหัสตัวแทน/บริ ษทั ทัวร์ (Agency / Broker Code)_______________________________________________________________
วันเริ มคุม้ ครอง (Effective Date)______________________________________________________________________________
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