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คำแถลง

ขาพเจาไดอานและยอมรับขอตกลง, เงื่อนไข, ขอยกเวน ของ Travel Guard (“กรมธรรม”) แลว

ขาพเจาขอใหการถอยแถลงและตกลง ดังตอไปนี้: 

1. ผูขอเอาประกันภัยมิไดเดินทางโดยขัดคำสั่งหรือคำแนะนำของแพทย หรือเพื่อวัตถุประสงคในการรักษาตัวทางการแพทย

2. ผูขอเอาประกันภัยมีสุขภาพที่ดี ไมมีอาการบาดเจ็บ เจ็บปวย และพิการ

3. ผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามขอกำหนด เงื่อนไขและขอยกเวนตางๆที่ไดกำหนดไวในกรมธรรมประกันภัยทุกประการ

4. ผูขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตใหสถานพยาบาล (รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิค) หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลตางๆของผูเอาประกันภัยเพื่อวัตถุประสงคในการ

เรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมฉบับนี้ใหแกบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5. ผูขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมวาสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัยจะไมถูกคุมครอง  และจะไมไดรับการชดเชยผลประโยชนคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากสภาพที่เปนมากอนนั้น

6. ผูขอเอาประกันภัยเขาใจและตกลงยินยอมวากรมธรรมประกันภัยจะมีผลบังคับใชไดเมื่อทางบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไดตอบรับและออกกรมธรรมประกัน

ภัยใหแลว ขอมูลตางๆที่ไดระบุแจงไวในใบสมัครนี้จะถือเปนสัญญาขั้นพื้นฐานในการขอทำประกันภัยกับทางบริษัทฯ

7. เพื่อวัตถุประสงคในการรับประกันภัยและดำเนินธุรกิจของบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯอาจเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

บุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได (“ขอมูลสวนบุคคล”) ขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมจากผูขอเอาประกันภัย หรือที่เกี่ยวกับผูขอเอาประกันภัยและวัตถุประสงคที่นำ

มาใชนั้นแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับผูขอเอาประกันภัย  บริษัทฯอาจใชขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยในการใหบริการรับประกันภัยและบริการชวย

เหลือ จัดหาผลิตภัณฑและใหบริการอื่นๆ ที่บริษัทฯมี เพื่อตอบกลับคำขอของผูขอเอาประกันภัยและดำเนินการที่เกี่ยวของกับการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบ ปองกัน และสืบสวน

การกระทำความผิดหรือเพื่อสงขาวสารและกิจกรรมทางการตลาดแกผูขอเอาประกันภัย ทั้งนี้  บริษัทฯอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยแกบริษัทในเครือ ผูใหบริการ และ

บุคคลอื่นๆ ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว ผูขอเอาประกันภัยสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูขอ

เอาประกันภัยและสิทธิของผูขอเอาประกันภัยในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลไดในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯฉบับเต็มที่ https://www.aig.co.th/privacy-policy.

8. ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทฯจัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอมูลของขาพเจาตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อ

ประโยชนในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

9. ผูขอเอาประกันตองตอบคำถามใบสมัครขางตนตามความจริงทุกขอ มิฉะนั้นบริษัทฯอาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 865

10. ผูเอาประกันสามารถขอประกันภัยนี้ไดเพียง 1 กรมธรรมในเวลาเดียวกัน

11. กรณีขอยกเลิกกรมธรรม ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกประกันภัยนี้ไดอยางนอย  1 วันกอนวันเริ่มตนความคุมครอง ภายหลังจากวันเริ่มตนความคุมครอง ผูเอาประกันภัยไม

สามารถยกเลิกกรมธรรมฉบับนี้ไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

เอกสารนี้มิใชสัญญาประกันภัย และไมถือเปนสัญญาประกันภัย ความคุมครองและผลประโยชนที่บุคคลผูเอาประกันภัยจะไดรับ ขึ้นอยูกับคำจำกัดความ เงื่อนไข และ

ขอยกเวนที่ระบุไวภายใตกรมธรรมประกันภัยและแผนความคุมครองที่ไดเลือกไว                     

กรุณาอานและทำความเขาใจขอตกลง เงื่อนไขและขอยกเวนในกรมธรรมประกันภัยจาก www.aig.co.th/travelguard กอนตัดสินใจซื้อ
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

รับประกันภัยโดย
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Declaration and Authorization
I have read and understood the terms, conditions, exclusions of Travel Guard (“Policy’).
I hereby declare represent and warrant that:
1. the Proposed Insured(s) is/are not traveling contrary to the advice of any 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), or any third party to release/disclose to AIG 
Insurance (Thailand) Public Company Limited (“AIG”)  any information concerning the Proposed Insured(s) for the purpose of this Policy and any associated 
claims arisen.
5. the Proposed Insured(s) agree(s) that pre-existing medical conditions are not covered by the Policy and will not be compensated any medical expenses 
arising from the pre-existing medical conditions.
6. the Proposed Insured(s) understand(s) and agree(s) that no insurance is in force until the application is accepted by AIG 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 AIG.
7. In order to provide insurance and operate our business, AIG collects, uses, and discloses information about living individuals which can identify them 
("Personal Information"). The Personal Information collected from or concerning the Proposed Insured(s) and the purposes for which AIG use it will differ 
depending on the relationship between AIG and the Proposed Insured(s). For example, to provide insurance and assistance services, and other products 
and services which AIG offers, to respond to the Proposed Insured(s) requests and to process claims, to detect, prevent and investigate crimes, or to send 
direct marketing messages to the Proposed Insured(s). AIG may share the Proposed Insured(s)’s Personal Information with AIG’s affiliates, service providers 
and third parties locating in Thailand or outside Thailand for these purposes. The Proposed Insured(s) can find more details on how AIG process the 
Proposed Insured(s)’s Personal Information and rights as a data subject by reading the AIG Privacy Policy in full at www.aig.co.th/en/privacy-policy.
8.  the Proposed Insured (s) also consent(s) to AIG, to use and disclose the information to the Office of Insurance Commission (OIC) for the purpose of 
regulating the Insurance Industry.
9.  the Proposed Insured must not provide any false statements or omit to provide information/facts that may have caused AIGI to (1) refuse to enter into an 
insurance contract/issue the Policy or (2) request for an adjustment of the premium, as per section 865 of the Civil & Commercial Code.
10. the Proposed Insured may purchase and hold only one (1) AIG travel insurance policy per each trip.
11. the Proposed Insured (s) may cancel the Policy at least 1 day before the Policy’s effective date. Any cancellation (either partially or wholly) cannot be 
made on or after effective date.

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