
Overseas Student

Travel Insurance Application 

ใบคําขอเอาประกันภัย ุการเดินทางสําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาตางประเทศ

• รักษาพยาบาลทั้งตางประเทศและในประเทศไทย (Medical Overseas & in Thailand)
• ชดเชยคาเลาเรียน (Tuition Fee)
• ดูแลมากกวา 160 ประเทศทั่วโลก (Worldwide)

Travel Guard®

• ศูนยบริการชวยเหลือฉุกเฉินเครือขายทั่วโลก 24 ชม. (Global Emergency Assistant Center)
• ดูแลดวยภาษาไทยและอีก 41 ภาษา (Service in Thai and 41 different languages)
• ซื้องาย ไดกรมธรรมเร็ว ตลอด 24 ชม. (Online purchase 24/7)

ชวยคุณไดอยางไร

ทําไมควรให AIG ดูแลคุณ

พอแมอุนใจ
เรียนไกลก็ไรกังวล

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 21 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ฝายลูกคาสัมพันธ และสอบถามการพิจารณาสินไหมทดแทน: 0 2649 1999  
โทรสาร: 0 2649 1998  
แนะนำติชมการบริการ ติดตอเรื่องรองเรียน: 0 2649 1596  



สวนที่ 1 – ขอมูลผูถือกรมธรรม Policy Holder Information

สวนที่ 3 – ขอมูลสำหรับการรับประกันภัย Policy information

ชื่อ-สกุลผูถือกรมธรรม (  นาย /  นาง /  น.ส. /  นิติบุคคล)     
Policy Holder Name (Mr./Mrs./Ms./Organization Name)

ที่อยู: เลขที่ หมูที่ หมูบาน/อาคาร   ชั้น ซอย    ถนน
Address: No. Moo Village / Building   Floor Soi    Road

แขวง/ตำบล    เขต/อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย
Sub-district    District    Province    Postcode

หมายเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร        วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.)
ID Card No. / Tax ID No.           Date of Birth (A.D.)

เบอรมือถือ         เบอรโทรศัพท         อีเมล
Mobile          Telephone No.          E-mail

วันที่เริ่มตนความคุมครอง     วันที่สิ้นสุดความคุมครอง    
Effective Date      Expiry Date      

ชื่อ-สกุลผูรับผลประโยชน      ความสัมพันธ   หรือหากไมระบุจะใหแก ทายาทโดยธรรม (Insured's Estate)
Name of Beneficiary       Reletionship

ชื่อสกุลผูติดตอ       ความสัมพันธ  โทรศัพท
Contact Person       Reletionship   Telephone No.

ประเทศที่จะไปศึกษา       ชื่อโรงเรียน / มหาวิทยาลัย        
Country of Study       Name of Overseas Institution     

ที่อยูในตางประเทศ
Overseas Address

สำหรับคาผลประโยชนชดเชยตางๆ นอกเหนือจากผลประโยชนชดเชยสำหรับการสูญเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุที่ผูเอาประกันเรียกรองจากบริษัทฯ ขณะที่ศึกษาอยูในตางประเทศนั้น
ผูเอาประกันประสงคใหบริษัทฯ ชดยคาสินไหมในนาม | For the reimbursements (Except Personal Accidnet Coverage) that insured Person hs settled claim with the company while the studying aboard will be paid to

 ผูรับผลประโยชน บุคคลอื่น (ระบุชื่อ)
 Beneficiary   Other (Name)

 ลายมือชื่อผูเอาประกันภัย     วันที่
 Insured Signature     Date                  

/          /

/          /

/          /

/          /

0 0

0

Travel Guard® Overseas Student

โปรดระบุเครื่องหมาย    หนาแผนความคุมครองที่ทานเลือก | Insurance plan selected (Please indicate by check    )

ระยะเวลาประกันภัย | Period of Insurance PLATINUM PLAN PREMIER PLAN BASIC PLAN
ไมเกิน 6 เดือน | Up to 6 months  20,607 10,422 7,524

ไมเกิน 12 เดือน | Up to 12 months  41,212 20,842 15,046

ไมเกิน 18 เดือน | Up to 18 months  61,819 31,264 22,568

ไมเกิน 24 เดือน | Up to 24 months  82,424 41,684 30,090

ใบคำขอเอาประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาตางประเทศ

เพื่อความสะดวกในการใชกรมธรรมเพื่อขอวีซา และยื่นใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในตางประเทศ กรุณากรอกขอมูลดานลางเปนภาษาอังกฤษ

สวนที่ 2 – ขอมูลการออกใบรับเบี้ยประกันภัย Premium Receipt Information

     บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อที่ระบุในใบรับเบี้ย
      Individual  Organization  Name

ที่อยู: เลขที่ หมูที่ หมูบาน/อาคาร   ชั้น ซอย   ถนน
Address: No. Moo Village / Building   Floor Soi   Road

แขวง/ตำบล    เขต/อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย
Sub-district    District    Province    Postcode

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร         เบอรมือถือ
Tax ID No.        Mobile       

0

ขอมูลเดียวกับผูถือกรมธรรม | Same as above Policy Holder information

สงเอกสารเพื่อสมัครไดที่ / Please submit the application at
โทร./Tel. 0 2649 1999   โทรสาร/Fax. 0 2649 1998
อีเมล/E-mail: Thailand.cc@aig.com

กรุณาสงใบแสดงการโอนเงินพรอมเอกสารดังนี้ | Please submit the detail of pay-in-slip and required document as belows;

 1. ใบสมัคร | Application
 2. สําเนาจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา หรือวีซานักเรียน | Copy of letter of acceptance from educational institute or student visa
 3. สําเนาหนังสือเดินทาง | Copy of passport

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



    ลูกคาตรง  ตัวแทน  นายหนาประกันภัย  บริษัทนำเที่ยว 
     Direct  Agent  Broker   Travel agent

ชื่อ-นามสกุล       ใบอนุญาตเลขที่   รหัสตัวแทน 
Name-Surname       License No.    Producer Code

อีเมล       มือถือ 
Email       Mobile No.

กรุณาเลือก ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยรถยนตและประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต 
Please select  Personal Accident Insurance Travel Insurance Automobile Insurance

 ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุม ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางแบบกลุม ประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยูอาศัย 
 Group Personal Accident Insurance Group Travel Insurance Home and Personal Property Insurance

เลือกรับขาวสารอื่นๆ Preferred Occupancy

สำหรับเจาหนาที่ For Official Only

0

© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.): ใหตอบคำถามขางตนตามความจริงทุกขอ มิฉะนั้น บริษัทอาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
Reminder of Office of Insurance Commission (OIC): Give answer to questions above truthfully, otherwise the company may have caused to deny liability under policy in accordance with Section 865 of the Civeil & Commercial code.

1
1
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9

ขอตกลงและเงื่อนไข
1. ผูขอเอาประกันภัยมิไดเดินทางโดยขัดคำสั่งหรือคำแนะนำของแพทย หรือเพื่อวัตถุประสงคในการรักษาตัวทางการแพทย
2. ผูขอเอาประกันภัยมีสุขภาพที่ดี ไมมีอาการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือพิการ
3. ผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามขอกำหนด เงื่อนไขและขอยกเวนตางๆ ที่ไดกำหนดไวในกรมธรรม ประกันภัยทุกประการ
4. ผูขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาติใหสถานพยาบาล (รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิค) เจาหนาที่ของบริษัทประกันภัย หรือ องคกรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลใหกับทางบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

เมื่อมีการรองขอขอมูล เกี่ยวกับตัวผูเอาประกันภัย
5. ผูขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมวาสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัยจะไมไดรับความคุมครอง
6. ผูขอเอาประกันภัยเขาใจและตกลงยินยอมวากรมธรรมประกันภัยจะมีผลบังคับใชไดเมื่อทางบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดตอบรับและออกกรมธรรมประกันภัยใหแลว ขอมูลตางๆที่ไดระบุแจงไวใน 

ใบสมัครนี้จะถือเปนสัญญาขั้นพื้นฐานในการขอทำประกันภัยกับทางบริษัทฯ ผูขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมใหบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือและผูรับโอนสิทธิและ/หรือหนาที่จากบุคคลดังกลาวเปดเผยหรือแลกเปลี่ยนขอมูลที่ใหไวนี้ 
เพื่อประโยชนในการเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เห็นวาเปนประโยชนแกผูขอเอาประกันภัย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมตองหามตามกฎหมาย ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทฯ ใชหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
และ/หรือที่อยูอิเล็คโทรนิกส ที่ใหไวนี้ในการเสนอบริการหรือ ผลิตภัณฑของบริษัทฯ และ/หรือคูคาของบริษัทฯ และ รับทราบและตกลงวาบริษัทฯ อาจมอบหมายใหบุคคลอื่นทำการติดตอกับขาพเจาเพื่อการตางๆ ดังกลาว และตกลงจะไม 
เพิกถอนความยินยอมนี้หรือเรียกรองคาตอบแทนหรือคาเสียหายใดๆ ไมวากรณีใดจากบริษัทฯ หรือผูทำการแทนที่ไดรับโอนสิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ ดวย

7. ผูเอาประกันสามารถขอประกันภัยนี้ไดเพียง 1 กรมธรรมในเวลาเดียวกัน

เอกสารน้ีมิใชสัญญาประกันภัย และไมถือเปนสัญญาประกันภัย ความคุมครองและผลประโยชนท่ีบุคคลผูเอาประกันภัยจะไดรับ ข้ึนอยูกับคำจำกัดความ เง่ือนไข และขอยกเวนท่ีระบุไวภายใตกรมธรรมประกันภัย และแผนความคุมครองท่ีไดเลือกซ้ือไว
กรุณาอานและทำความเขาใจขอตกลง เงื่อนไขและขอยกเวนในกรมธรรมประกันภัยจาก www.travelguard.in.th/travel กอนตัดสินใจซื้อ

Terms & Conditions 
1. The Proposed Insured(s) is/are not traveling contrary to the advice of a medical practitioner or for the purpose of obtaining medical treatment
2. The Proposed Insured(s) is/are in good health, free from all physical impairment and deformity
3. The Proposed Insured(s) is/are aware of and agree(s) to abide by the Policy’s terms, conditions and exclusions, which are set out in the Policy
4. The Proposed Insured(s) agree(s) and authorize(s) any medical source (including hospitals and clinics), insurance officer or any other organization to release to AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited (”AIG”) 

at any time any information concerning the Proposed Insured(s) if required
5. The Proposed Insured(s) agree(s) that pre-existing medical conditions are not covered by the insurance
6. The Proposed Insured(s) understand(s) and agree(s) that no insurance is in force until the application is accepted by AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited (”AIG”) (collectively “Company”) and a Policy is 

issued pursuant thereto. However, all warranties, declarations and disclosures contained in the application shall form the basis of the contract of insurance with the Company. The Proposed Insured(s) agree(s) and 
authorize(s) that the Company including its affiliates and assignees may reveal or exchange the information given hereto in order to offer services or products that is considered beneficial to the Proposed Insured(s) or 
for any other matter not prohibited by law. The Proposed Insured(s) agree(s) that the Company may use its telephone number, mobile phone number and/or email address given herewith in order to offer other services 
or products of the Company or its business partners and acknowledge that the Company may assign any third party to contact the Proposed Insured(s) for such purpose. The Proposed Insured(s) also agree(s) that it will 
not revoke this consent or ask for any compensation from the Company or the assignee.

7. The Proposed Insured(s) can hold the Travel Insurance only 1 policy per trip. 

The brochure is not a contract of insurance, all benefits and sum insured are subject to the policy terms, conditions and exclusion and to the limits indicated under the selected plan.
Please be sure to read and understand the policy terms, conditions and exclusions on www.travelguard.in.th/travel prior to making a decision.
 

รับประกันภัยโดย
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)


