Travel Guard Overseas Student

สรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดิ นทางสาหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
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
จานวนเงิ นผลประโยชน์
Platinum Premier
Basic

สรุปความคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุและเจ็บป่ วย
คุม้ ครองการเจ็บปว่ ยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั เิ หตุในต่างประเทศ ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอก/ใน ยกเว้น
โรคประจาตัว และโรคทีเ่ ป็นมาก่อนการเดินทาง
2. ผลประโยชน์ ชดเชยในการสูญเสี ยค่าเล่าเรียน
บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับค่าเล่าเรียนในส่วนทีข่ อคืนไม่ได้ ในกรณีทผ่ี เู้ อา
ประกันภัยไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนทีไ่ ด้จ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้วเนื่องจาก เข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่าหนึ่งเดือน จากการบาดเจ็บหรือเจ็บปว่ ย, การเจ็บปว่ ยขัน้ สุดท้าย,
ถูกส่งกลับเพือ่ รับการรักษาทางการแพทย์ตามคาวินิจฉัยของแพทย์, มรณกรรมของสมาชิกของ
ครอบครัว
3. ผลประโยชน์ ชดเชยการเดิ นทางไปเยี่ยมผูเ้ อาประกันภัย
สาหรับการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มสี มาชิกในครอบครัวคอย
ดูแล บริษทั จะจ่ายค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าอาหารไม่เกิน
5,000 บาท/วัน ให้กบั สมาชิกของครอบครัว 1 คน เพือ่ ไปดูแลผูเ้ อาประกันภัย
สรุปควา

4. ผลประโยชน์ ชดเชยสาหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
เนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยจากการสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบตั เิ หตุ โดยความ
คุม้ ครองจะเริม่ ต้น 2 ชัวโมงก่
่
อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย และสิน้ สุดหลังกลับ
มาถึงประเทศไทยอย่างถาวร 2 ชัวโมง
่
5. ผลประโยชน์ ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นหรือการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศภูมิลาเนาและผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลาเนา
• การเคลือ่ นย้ายจะเป็นไปตามคาแนะนาของแพทย์จากศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24
ชัวโมง
่ (AIG Travel Asia Pacific)
• ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับภูมลิ าเนาคุม้ ครองเมือ่ ได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บปว่ ยระหว่างการ
เดินทาง มีผลให้เสียชีวติ ภายใน 30 วันนับจากวันทีบ่ าดเจ็บหรือเจ็บปว่ ย
6. ผลประโยชน์ ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทาง หรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวในระหว่างการใช้บริ การของบริ ษทั ขนส่ง
กรณีทก่ี ระเป๋าเดินทางนัน้ อยู่ในความดูแลของบริษทั ขนส่ง (common carrier) บริษทั จะชดใช้ให้
สาหรับการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสือ้ ผ้าหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอ่ ยู่ภายใน
กระเป๋าเดินทาง โดยต้องมีเอกสารยืนยันจากผูม้ อี านาจของยานพาหนะนัน้ ๆ ทีแ่ สดงจานวนเงินที่
ได้รบั การชดใช้แล้ว (ไม่คมุ้ ครองการถูกยึดทรัพย์ หลงลืม และ ของทีร่ ะลึก ของประดับมีค่า)
- ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องคาสินไหมแต่ละครัง้
- จ่ายสูงสุดต่อชิน้ / คู่/ ชุด
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7. ผลประโยชน์ ชดเชยความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ
เมือ่ คุณเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุหรือทาความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ต่อผูอ้ น่ื ซึง่ ไม่ใช่ญาติทพ่ี กั อาศัย
5,000,000 4,000,000
ด้วยกัน รวมถึงลูกจ้างและหุน้ ส่วน ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้ปรึกษาTravel
Guard ทันทีทเ่ี กิดเหตุ
8. ผลประโยชน์ ชดเชยการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งอัน
1,500,000 1,000,000
เนื่ องมาจากการถูกทาร้ายร่างกายจากอาชญากรรม
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยจากการสูญเสียอันเกิดจากอาชญากรรม

2,000,000

750,000

ระยะเวลาคุ้มครอง
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่ มต้น:
1. เมือ่ บริษทั หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ของทางบริษัทได้รบั ใบคาขอเอาประกันภัยและได้รบั เบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อา
ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
2. ในวันทีเ่ ดินทางโดยความคุม้ ครองจะเริม่ ต้น 2 ชัวโมงก่
่
อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศภูมลิ าเนา
3. ตามวันทีแ่ ละเวลาทีร่ ะบุไว้ในใบคาขอเอาประกันภัยแล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึน้ หลังสุด
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุดลง:
1. เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับประเทศภูมลิ าเนาอย่างถาวรหรือเมือ่ พ้น 2 ชัวโมงนั
่
บแต่กลับมาถึงประเทศภูมลิ าเนา
2. เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
3. เมือ่ ระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดลงแล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึน้ ก่อน

ข้อยกเว้นทัวไป
่
การประกันภัยนี้ ไม่คมุ้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ย การสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือ สืบเนื่องจากสาเหตุทเ่ี กิดขึน้ ในเวลา
ดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทาทีม่ งุ่ ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ งุ่ ร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
3. การใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ
4. การแผ่รงั สี การระเบิดหรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากหรือ ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซง่ึ ดาเนินติดต่อไป
ด้วยตัวเอง
5. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม
6. ขณะทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศหรืออาณาเขตทีย่ กเว้นความคุม้ ครองตามทีร่ ะบุไว้ ซึง่ ได้แก่ สาธารณรัฐคิวบา, สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน, สาธารณรัฐซูดาน, อัฟกานิสถาน, สาธารณรัฐไลบิเรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐอิรกั , สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย, ไครเมีย
7. ขณะทีเ่ กิดขึน้ บริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน หรือเหมืองใต้ดนิ
8. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท
9. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยลงมือทางานดังต่อไปนี้ ช่างปะปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่ งยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่งหรือช่าง
ก่อสร้าง หรืองานทีเ่ กีย่ วกับ การติดตัง้ งานประกอบ บารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า หรือเครือ่ งจักร
ไฮโดรลิก หรือทางานในสถานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรืองานใช้แรงงานอื่นๆ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงงานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย
หรืองานประเภทการจัดการหรืองานประกอบอาหาร
10. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์
โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นอืน่ ๆในแต่ละความคุม้ ครองจากกรมธรรม์
ตรวจสอบรายละเอียด เงือ่ นไข และข้อยกเว้นกรมธรรม์เพิม่ เติมได้ที ่ www.travelguard.in.th

New Hampshire Insurance Company
Coverage Summary TG Overseas Student_V4.0_09092015
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

Travel Guard Overseas Student
การเคลม
1. กรอกแบบฟอร์มการเคลม
2. ส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกแล้ว และเอกสารประกอบมาที่บริษทั ฯ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ทร่ี ะบุอยู่ในแบบฟอร์ม
การเคลม และบริษทั จะจ่ายค่าสินไหมภายใน 30 วันหลังจากได้รบั เอกสารครบถ้วน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูเอกสารประกอบการเคลมได้ที ่ www.travelguard.in.th
เอกสารประกอบการเคลมกรณี ผเ้ ู อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
 รายงานแพทย์ผทู้ าการรักษา
 ต้น ฉบับ ใบเสร็จ รับ เงิน ค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ ทุ ก ครัง้ ที่ท าการรัก ษา หากเป็ น คนไข้ใ นต้อ งมีใ บแสดงรายการคิด ค่ า
รักษาพยาบาลด้วย
 สาเนาหนังสือเดินทาง หน้า passport และหน้าทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ข้าและออกจากประเทศไทย
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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