Travel Guard Domestic

สรุปความคุ้มครองประกันภัยอุบตั ิ เหตุการเดินทาง
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทัวโลก
่
24 ชัวโมง
่ (AIG Travel Asia Pacific) +662-6491346
เอกสารฉบับนี้มใิ ช่สญ
ั ญาประกันภัย และไม่ถอื เป็ นสัญญาประกันภัย ความคุม้ ครองและผลประโยชน์ทบ่ี ุคคลผูเ้ อาประกันภัยจะ
ได้รบั ขึน้ อยู่กบั คาจากัดความ เงือ่ นไข และข้อยกเว้นทีร่ ะบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุม้ ครองทีไ่ ด้เลือกซือ้ ไว้
หากข้อความในเอกสารนี้ขดั แย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ใช้ขอ้ ความในกรมธรรม์แทน
สรุปผลประโยชน์ และเบีย้ ประกันภัย แผน A
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยจากการสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่างกายโดยอุบตั เิ หตุภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ เกิดขึน้
ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุ ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอก/ใน
สรุปผลประโยชน์ และเบีย้ ประกันภัย แผน B
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยจากการสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่างกายโดยอุบตั เิ หตุภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั เิ หตุ และค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาลต่อเนื่องจากอุบตั เิ หตุนนั ้ ๆไม่เกิน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิด
อุบตั เิ หตุ ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอก/ใน
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
การเคลือ่ นย้ายจะเป็นไปตามคาแนะนาของแพทย์จากศูนย์บริการให้ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัวโมง
่ (AIG Travel Asia Pacific)
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ระยะเวลาคุ้มครอง
-

โดยจากัดระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางแต่ละครัง้
ขยายระยะเวลาความคุม้ ครอง: หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจีเ้ ครือ่ งบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบินที่
ผูเ้ อาประกันภัยใช้โดยสาร ซึง่ ทาให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกาหนดวันกลับ กรมธรรม์ประกันภัย
นี้จะขยายความคุม้ ครองออกไปโดยอัตโนมัตจิ นกระทังสิ
่ น้ สุดตามคาจากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”*
หมายเหตุ:
* “ระยะเวลาการเดินทาง” หมายความถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ ของผูเ้ อาประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึ่งเริม่ ต้นและ
สิน้ สุดภายในระยะเวลาประกันภัย
- กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเทีย่ วไปต่างประเทศ (Outbound) ความ
คุม้ ครองให้เริม่ ต้นตัง้ แต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนัน้ และดาเนินต่อเนื่องกันไป
จนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอ่ ยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- กรณีผเู้ อาประกันภัยเป็นบุคคลทีเ่ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความ
คุม้ ครองให้เริม่ ต้นตัง้ แต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทังผู
่ ้เอาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
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ข้อยกเว้นทัวไป
่
การประกันภัยนี้ “ไม่ค้มุ ครอง”การบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือ
ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
ก. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด ตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึง่ เกิดจากบาดแผล ทีไ่ ด้รบั มาจาก
อุบตั เิ หตุ
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจ่ี าเป็นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุนนั ้ ๆ
จ. การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟนั หรือการรักษารากฟนั เว้นแต่การรักษาทีไ่ ด้เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ช. การเปลีย่ นหรือใส่ฟนั ปลอม การครอบฟนั ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อาหารเป็นพิษ
ฌ. การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลือ่ น (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลัง
เสือ่ ม (Degeneration) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มกี าร
แตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่กต็ าม) การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การ
กบฏ การทีป่ ระชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึน้ ต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
ฎ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รงั สี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธใี ดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึง่ ดาเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
ก. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในปา่ แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ ง
ร่อน เล่นบันจีจ้ มพ์
ั ๊ ปีนหรือไต่เขา ทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งมือช่วย ดาน้าทีต่ อ้ งใช้ถงั อากาศ และเครือ่ งช่วยหายใจใต้น้า
ข. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง
หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผูโ้ ดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
ง. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจาอากาศยานใด ๆ
จ. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ฉ. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ช. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐคิวบา, สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน, สาธารณรัฐซูดาน, อัฟกานิสถาน, สาธารณรัฐไลบิเรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐอิรกั ,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย, ไครเมีย
โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นอืน่ ๆในแต่ละความคุม้ ครองจากกรมธรรม์
ตรวจสอบรายละเอียด เงือ่ นไข และข้อยกเว้นกรมธรรม์เพิม่ เติมได้ที ่ www.travelguard.in.th

การเคลม
1. กรอกแบบฟอร์มการเคลม
2. ส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกแล้ว และเอกสารประกอบมาทีบ่ ริษทั ฯ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุอยู่ในแบบฟอร์ม
การเคลม และบริษทั จะจ่ายค่าสินไหมภายใน 20 วันหลังจากได้รบั เอกสารครบถ้วน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูเอกสารประกอบการเคลมได้ที ่ www.travelguard.in.th
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เอกสารประกอบการเคลมกรณี ผเ้ ู อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
 รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษา
 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับทุกครัง้ ทีท่ าการรักษา หากเป็นคนไข้ในต้องมีใบแสดงรายการคิดค่า
รักษาพยาบาลด้วย
 สาเนาหนังสือเดินทาง หน้า passport และหน้าทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบตั เิ หตุ
ภายในประเทศ)
หมายเหตุ: สาหรับการเคลมอืน่ ๆ สามารถดูเอกสารประกอบการเคลมได้ที ่ www.travelguard.in.th

ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์
โทร.: 0-2649-1999 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. – 17.00 น.)
โทรสาร: 0-2649-1998
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