Travel Guard International Extra
Coverage Summary

สรุปความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางต่างประเทศ
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทัวโลก
่
24 ชัวโมง
่ AIG Travel Asia Pacific (ATAP) +662-6491346
เอกสารฉบับนี้มใิ ช่สญ
ั ญาประกันภัย และไม่ถอื เป็ นสัญญาประกันภัย ความคุม้ ครองและผลประโยชน์ทบ่ี ุคคลผูเ้ อาประกันภัยจะ
ได้รบั ขึน้ อยู่กบั คาจากัดความ เงือ่ นไข และข้อยกเว้นทีร่ ะบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุม้ ครองทีไ่ ด้เลือกซื้อไว้
หากข้อความในเอกสารนี้ขดั แย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ใช้ขอ้ ความในกรมธรรม์แทน
จานวนเงิ นผลประโยชน์ (บาท)
ความคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ (TA 1)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยจากการสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบตั เิ หตุ ภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิด
อุบตั เิ หตุ โดยความคุม้ ครองเริม่ ต้น 2 ชม. ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยและสิน้ สุดหลังกลับมาถึงประเทศไทย 2 ชม.
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
2. ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล (TA 2)
คุม้ ครองการเจ็บป่ วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั เิ หตุในระยะเวลาเอาประกันภัย ทัง้ ผูป้ ่ วยนอก/ใน รวมทัง้ ค่าบริการทาง
ทันตกรรมจากอุบตั เิ หตุ 10,000 บาท ยกเว้นโรคประจาตัว และโรคทีเ่ ป็ นมาก่อนการเดินทาง
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
3. ผลประโยชน์ คา่ รักษาพยาบาลในประเทศไทย (TA 3)
หากผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยหรือได้รบั อุบตั เิ หตุ และได้ทาการรักษาทีต่ า่ งประเทศแล้วแต่ยงั ไม่หาย สามารถกลับมารักษาต่อที่
ประเทศไทยได้ โดยต้องมาเข้ารับการรักษาภายใน 7 วัน นับจากวันทีก่ ลับถึงประเทศไทย รวมทัง้ ค่าบริการทางทันตกรรม
ต่อเนื่องในประเทศไทยจากอุบตั เิ หตุในต่างประเทศสูงสุด 2,000 บาท ทัง้ นี้เมื่อรวมกับค่าบริการทางทันตกรรมทีร่ กั ษาใน
ต่างประเทศต้องไม่เกิน 10,000 บาท
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
หากผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วย หรือได้รบั อุบตั เิ หตุ และไม่เคยรับการรักษาทีต่ า่ งประเทศ สามารถกลับมารักษาทีป่ ระเทศไทยได้
โดยต้องรักษาภายใน 2 วันนับจากวันทีก่ ลับถึงประเทศไทย และยังสามารถรักษาต่อเนื่องไปได้อกี 5 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การ
รักษาเป็ นครัง้ แรก รวมทัง้ ค่าบริการทางทันตกรรมในประเทศไทยจากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในต่างประเทศสูงสุด 2,000 บาท
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
4. ผลประโยชน์การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย (TA 4)
• การเคลื่อนย้ายจะเป็ นไปตามคาแนะนาของแพทย์จากศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัวโมง
่ (AIG Travel Asia
Pacific)
• คุม้ ครองสภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing)
5. ผลประโยชน์ คา่ ใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย (TA 5)
• ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับภูมลิ าเนาคุม้ ครองเมื่อได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยระหว่างการเดินทาง มีผลให้เสียชีวติ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีบ่ าดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
• คุม้ ครองสภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing)
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จานวนเงิ นผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง
6. ผลประโยชน์ คา่ โทรศัพท์ในกรณี ฉุกเฉิ น (TA 6)
• บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการใช้โทรศัพท์มอื ถือส่วนตัวระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทีโ่ ทรเข้าศูนย์บริการให้
ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัวโมง
่
(AIG Travel Asia Pacific +662-649-1346)
7. ผลประโยชน์ คา่ ใช้จ่ายในการเดิ นทางเพือ่ เยี่ยมผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ (TA 7)
สาหรับการเข้าพักรักษาตัวของผูเ้ อาประกันภัยในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกิน 5 วัน
• กรณีไม่มสี มาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะคอยดูแล บริษทั จะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางโดยเครื่องบินชัน้
ประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึ่ง หรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมทัง้ ค่าทีพ่ กั และค่าอาหาร
สูงสุดวันละ 10,000 บาท ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้กบั
สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้ อาประกันภัยสูงสุด 2 คน เพื่อไปดูแลผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ
• กรณีมสี มาชิกของครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะคอยดูแล บริษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายให้กบั สมาชิกของครอบครัวทีอ่ ยู่กบั ผูเ้ อา
ประกันภัยในต่างประเทศ จานวน 2 คน สาหรับค่าใช้จ่ายในการเลื่อนหรือเปลีย่ นเทีย่ วบินกลับประเทศไทย, ค่าทีพ่ กั และ
ค่าอาหารทีเ่ กิดขึน้ จริงและสมเหตุสมผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 ของวันทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
8. ผลประโยชน์ คา่ ชดเชยรายวันสาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (TA 8)
• หากผูเ้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องรักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายเงินชดเชยรายวันให้วนั
ละ 3,000 บาท และหากต้องรักษาตัวต่อเนื่องในฐานะผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลในประเทศไทย บริษทั จะจ่ายเงินชดเชย
รายวันให้วนั ละ 1,000 บาท
9. ผลประโยชน์ คา่ ใช้จ่ายในการส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย (TA 9)
• หากผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศและไม่มสี มาชิกของครอบครัวหรือผูใ้ หญ่
ทีบ่ รรลุนิตภิ าวะอยู่กบั ผูเ้ ยาว์ทอ่ี ายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ทอ่ี อกเดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย บริษทั จะ
จ่ายค่าทีพ่ กั และค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท และค่าเดินทางตามจริงให้แก่สมาชิกของครอบครัวของผูเ้ อา
ประกันภัย 1 คน เพื่อร่วมเดินทางพร้อมกับผูเ้ ยาว์นนั ้ กลับมายังประเทศไทย
10. ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดิ นทาง (TA 10)
บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัยสาหรับเงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตัวล่
๋ วงหน้า และ/หรือค่าทีพ่ กั ค่าอาหารทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าและไม่สามารถขอคืนเงินได้ สาหรับกรมธรรม์ทซ่ี ้อื ก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีท่ี
การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางนัน้ เกิดจาก
• การเสียชีวติ บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่ วยหนักของสมาชิกของครอบครัว
การนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน การจลาจล สงครามกลางเมือง ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย, หรือการได้รบั หมาย
ศาล ภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง
• กรณีทอ่ี ยู่อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออก
เดินทาง
• เหตุการณ์ใดๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิ ดน่านฟ้ าหรือสนามบิน ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออกเดินทาง
11. ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดิ นทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน (TA 11)
คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่าทีพ่ กั รวมถึงค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายทีต่ ามมาเนื่องจากต้องเดินทางกลับก่อนกาหนด
(แต่ไม่รวมถึงค่าตัวเครื
๋ ่องบินหรือค่าเดินทางใดๆ สาหรับการเดินทางกลับประเทศไทยตามกาหนดการเดิม ) เนื่องจากสาเหตุ
เหล่านี้
• ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บ/เจ็บป่ วย, สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางได้รบั บาดเจ็บสาหัส/เจ็บป่ วยหนัก,
เครื่องบินโดยสารถูกจี,้ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
• เหตุการณ์ใดๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิ ดน่านฟ้ าหรือสนามบิน
12. ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายเมือ่ การเดิ นทางหยุดชะงัก (TA 12)
หากการเดินทางถูกขัดขวางและไม่สามารถเดินทางตามตารางทีก่ าหนดการเดิมได้ บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อตัวล่
๋ วงหน้า และ/หรือค่าทีพ่ กั ทีผ่ เู้ อาประกันภัยจ่ายไปก่อนออกจากประเทศ
ไทย หรือต้องถูกริบมัดจา เนื่องจาก
• การถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
• ผูเ้ อาประกันภัย สมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
ติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือน้อยกว่า 5 วันแต่แพทย์มคี าแนะนาว่าไม่ควรเดินทาง
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Coverage Summary

จานวนเงิ นผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง
13. ผลประโยชน์ ชดเชยความล่าช้าในการเดิ นทาง (TA 13)
• ในกรณีการล่าช้าของการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะตัง้ แต่ 6 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่
อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ การนัดหยุดงานโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะหรือการนัดหยุดการปฏิบตั งิ าน
อื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะทีท่ าให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั จะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก
6 ชัวโมงเต็
่
มทีล่ า่ ช้า โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสายการบินหรือบริษทั ผูข้ นส่ง
14. ผลประโยชน์ ชดเชยการพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่ องมาจากสายการบินจาหน่ ายบัตรโดยสารเกิ นจานวนที่
นัง่ (TA 14)
• กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยได้มกี ารจองตัวเครื
๋ อ่ งบินล่วงหน้าและพลาดการโดยสารเครือ่ งบินสาหรับการออกนอกประเทศไทย
หรือเดินทางกลับสู่ประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเทศ เนื่องจากสายการบินมีการจาหน่ายบัตรโดยสารเกิน
จานวนทีน่ งั ่ และสายการบินไม่สามารถจัดหายานพาหนะทดแทนให้ผเู้ อาประกันภัยได้ภายใน 6 ชัวโมง
่ บริษทั จะชดเชย
ให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัวโมงเต็
่
มทีล่ ่าช้า โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสายการบิน
15. ผลประโยชน์ ชดเชยการเดิ นทางล่าช้าเนื่ องจากการเปลีย่ นเส้นทางการบิน (TA 15)
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กรณีเครื่องบินทีผ่ เู้ อาประกันภัยโดยสารไม่สามารถเดินทางตามตารางการบินเดิมและเดินทางไปถึงทีห่ มายล่าช้าจาก
กาหนดการเดิมตัง้ แต่ 6 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน เนื่องจาก ภัยธรรมชาติ, การแพร่ระบาดหรือโรคระบาดตามทีป่ ระกาศโดย
องค์กรอนามัยโลก , การเกิดอุบตั เิ หตุในโรงงานอุตสาหกรรมทีร่ า้ ยแรง, ความไม่สงบในบ้านเมือง การประท้วง หรือ การ
นัดหยุดงานของพนักงานสายการบินอันเป็ นผลให้มกี ารยกเลิกการให้บริการ ตามตารางการบินของสายการบิน,
เหตุการณ์ใดๆ ทีน่ าไปสูก่ ารปิ ดน่านฟ้ าหรือสนามบิน, สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรือเครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ บริษทั
จะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัวโมงเต็
่
มทีล่ า่ ช้า โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสายการบิน
16. ผลประโยชน์ ชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน (TA 16)
• กรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยพลาดการเดินทางต่อตามตารางการเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือ เนื่องจากการล่าช้าของ
เครื่องบิน รถไฟ หรือเรือทีเ่ ดินทางมายังจุดเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะและไม่สามารถจัดหายานพาหนะทดแทนได้ภายใน
ระยะเวลา 6 ชัวโมงนั
่
บจากเวลาทีเ่ ดินทางมาถึงจุดเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะ บริษทั จะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยใน
ทุก 6 ชัวโมงเต็
่
มทีล่ ่าช้า โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสายการบินหรือบริษทั ผูข้ นส่ง
17. ผลประโยชน์ ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดิ นทาง (TA 17)
• กรณีกระเป๋ าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 6 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน หลังจากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋ า ณ จุดหมาย
ปลายทางในต่างประเทศ บริษทั จะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัวโมงเต็
่
มทีล่ า่ ช้า โดยต้องมีหนังสือรับรอง
จากสายการบินหรือบริษทั ผูข้ นส่ง
18. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA 18)
• กรณีทก่ี ระเป๋ าเดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญเสียหรือเสียหาย ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ซึง่ 1.อยู่ในความดูแล
ของพนักงานโรงแรมหรือบริษทั ขนส่ง 2. เป็ นผลจากการถูกกรีดกระเป๋ า ถูกบังคับอย่างรุนแรง ข่มขูห่ รือถขูเ่ ข็ญเพื่อเอา
ทรัพย์ไป หรือ 3. เป็ นผลจากภัยธรรมชาติ บริษทั จะชดเชยเป็ นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดยจากัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชุด โดยต้องมีเอกสารยืนยันจากทางโรงแรมหรือสายการบิน หรือตารวจภายใน 24 ชม. (ไม่คมุ้ ครองการ
ถูกยึดทรัพย์ หลงลืม ถูกล้วงกระเป๋ า และ ของทีร่ ะลึก ของประดับมีค่า)
19. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดิ นทาง (TA 19)
• บริษทั จะชดเชยค่าใช้จา่ ย ในการขอรับเอกสารการเดินทางและเอกสารอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องแทนเอกสารทีส่ ญ
ู เหาย ค่าเดินทาง
และค่าทีพ่ กั ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ เพื่อขอรับเอกสารการเดินทางแทนเอกสารทีส่ ญ
ู หาย จากการถูกชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือ
ปล้นทรัพย์ ถูกกรีดกระเป๋ า หรือ เสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยต้องแจ้งความกับตารวจภายใน 24 ชม. ไม่คมุ้ ครองกรณี
หลงลืม ทาหาย โดยไม่รตู้ วั ถูกล้วงกระเป๋ า
20. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิ นส่วนตัว (TA 20)
• บริษทั จะคุม้ ครองเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุน้ ตัวเงิ
๋ น
หรือตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน เนื่องจาก ถูกชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์ หรือถูกกรีดกระเป๋ า ระหว่างเดินทางใน
ต่างประเทศ โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท โดยต้องแจ้งความกับตารวจภายใน 24
ชม. ไม่คมุ้ ครองกรณีหลงลืม การละเลยของผูเ้ อาประกันภัย ทาหายโดยไม่รตู้ วั ถูกล้วงกระเป๋ า ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรมหรือถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม หรือตกอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ ราหรือยาเสพติด
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จานวนเงิ นผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง
21. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันเกิ ดจากการล้วงกระเป๋า (TA 21)
คุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ส่วนตัว เงินส่วนตัว และเอกสารการเดินทางระหว่างเดินทางไป
ต่างประเทศทีเ่ กิดจากการล้วงกระเป๋ า ดังนี้
• เงินส่วนตัว บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้กบั ผู้เอาประกันภัย กรณีเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟต์ สูญหาย
เนื่องจากการลักทรัพย์โดยวิธลี ว้ งกระเป๋ า ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับ
ผิดส่วนแรก เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ที่เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหาย
• เอกสารการเดินทาง บริษทั จะชดใช้สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับเอกสารการเดินทาง แทนเอกสารทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหาย
รวมถึงค่าเดินทางและค่าทีพ่ กั ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ เพื่อจัดหาเอกสารทดแทน โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง
ค่าทีพ่ กั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าใหม่
• ทรัพย์สนิ ส่วนตัว บริษทั จะชดใช้คา่ เสียหายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงของสิง่ ของ สูงสุดไม่
เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ: ต้องมีเอกสารการแจ้งความกับตารวจภายใน 24 ชม. เพื่อประกอบการพิจารณาตามผลประโยชน์ความคุม้ ครองนี้
22. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ในยานพาหนะ (TA 22)
คุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว เงินส่วนตัว เอกสารเดินทางทีเ่ ก็บอยู่ใน
ยานพาหนะ ในระหว่างเดินทางต่างประเทศ จากการถูกชิงทรัพย์ โจรกรรมหรือปล้นทรัพย์ ดังนี้
• เงินส่วนตัว บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้กบั ผู้เอาประกันภัย กรณีเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟต์ สูญหาย
เนื่องจากการลักทรัพย์โดยวิธลี ว้ งกระเป๋ า ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับ
ผิดส่วนแรก เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาทของความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง้ และทุก ๆ ครัง้ ที่เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหาย
• เอกสารการเดินทาง บริษทั จะชดใช้สาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับเอกสารการเดินทาง แทนเอกสารทีส่ ญ
ู เสียหรือเสียหาย
รวมถึงค่าเดินทางและค่าทีพ่ กั ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ เพื่อจัดหาเอกสารทดแทน โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าเดินทาง
ค่าทีพ่ กั และค่าดาเนินการออกหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าใหม่
• ทรัพย์สนิ ส่วนตัว บริษทั จะชดใช้คา่ เสียหายให้ตามจานวนเงินความสูญเสียหรือเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงของสิง่ ของ สูงสุดไม่
เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ: ต้องมีเอกสารการแจ้งความกับตารวจภายใน 24 ชม. เพื่อประกอบการพิจารณาตามผลประโยชน์ความคุม้ ครองนี้
23. ผลประโยชน์ ความรับผิดส่วนแรกสาหรับรถเช่า (TA 23)
• ให้ความคุม้ ครองความรับผิดชอบส่วนแรกใดๆ ทีร่ ะบุอยู่ในกรมธรรม์รถเช่าทีผ่ เู้ อาประกันภัยซื้อเพื่อคุม้ ครองรถเช่า
สัญญาเช่ารถต้องกาหนดให้ผเู้ อาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ชนั ้ หนึ่ง ในกรณีน้ตี อ้ งเช่ารถจากบริษทั ที่มใี บอนุญาต
ประกอบธุรกิจทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
24. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่พกั อาศัย (TA 24)
• คุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสิง่ ของภายในบ้านทีเ่ กิดขึน้ จากไฟไหม้ ซึง่ ไม่มผี ดู้ แู ล ในขณะทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยอยู่ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ บริษทั จะชดเชยเป็ นเงินตามมูลค่าทีแ่ ท้จริง หรือซ่อมแซม หรือจัดหา
ทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงมาทดแทน โดยต้องมีเอกสารการแจ้งความกับตารวจ
25. ผลประโยชน์ ความคุม้ ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิ น-วัน (TA 25)
• กรณีอุปกรณ์กอล์ฟสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศโดยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผูม้ ี
อานาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสายการบิน โรงแรม หรือสนามกอล์ฟ ภายใน 24 ชม. ไม่คมุ้ ครองกรณีหลงลืม
ทาหาย โดยไม่รูต้ วั และ ระหว่างการฝึก หรือเล่นจริงในสนาม
• กรณีตโี ฮล-อิน-วันได้ ผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลสูงสุดตามวงเงินระบุตามหน้าตารางกรมธรรม์โดยเป็ นสนาม
กอล์ฟ 18 หลุม และต้องมีหนังสือรับรองจากสนามกอล์ฟ
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จานวนเงิ นผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง
26. ผลประโยชน์ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (TA 26)
บริษทั จะชดใช้จานวนเงินทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายให้แก่บคุ คลภายนอก สาหรับผลของความสูญเสียหรือ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
• การเสียชีวติ หรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็ นผลมาจากอุบตั เิ หตุจากผูเ้ อาประกันภัย
• ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็ นผลมาจากอุบตั เิ หตุจากผูเ้ อา
ประกันภัย
หมายเหตุ: 1. กรณีเกิดเหตุผเู้ อาประกันภัยต้องติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทัวโลก
่
24 ชัวโมง
่
AIG Travel Asia Pacific (ATAP) +662-649-1346
2. ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็ นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่น หรือ
ผูเ้ สียหาย หรือกระทาการทีอ่ าจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดการฟ้ องร้อง หรือต่อสูค้ ดีโดยไม่ได้รบั การยินยอมเป็ น
หนังสือจากบริษทั
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ระยะเวลาเอาประกันภัย*
- ในกรณี ที่เป็ นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว
ความคุม้ ครองเริม่ ต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมง
่
และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัย
เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมง
่
นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ นสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
- ในกรณี ที่เป็ นความคุ้มครองแบบรายปี
คุม้ ครองการเดินทางไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อปี กรมธรรม์ โดยให้มรี ะยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับความคุม้ ครองแบบราย
เทีย่ ว ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 184 วัน
*ระยะเวลาเอาประกันภัยอาจมีการขยาย/กาหนดเป็ นอย่างอื่น ขึน้ อยู่กบั แต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง/เอกสารแนบท้าย

ข้อยกเว้นทั ่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีการระบุคมุ้ ครองไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองเป็ นการเฉพาะ)
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศหรือไม่กต็ าม) หรือสงครามกลางเมืองซึง่ หมายถึงสงครามระหว่างชนทีอ่ าศัย อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็ง
ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึง่ จะเป็ นเหตุให้มกี ารประกาศ หรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
3. การก่อการร้าย
4. การกระทาโดยเจตนาที่ผดิ กฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย การยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทาลาย โดยศุลกากร หรือ
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ การฝ่ าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล
5. การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซง่ึ ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด ใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
7. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงครามหรือปราบปราม
8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ย กเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
9. ขณะทีเ่ กิดขึน้ บริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดนิ
10. เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่ การเดินทาง และเดินทางโดยขัดต่อคาแนะนาของแพทย์ผไู้ ด้รบั
อนุญาตให้รกั ษาโรค
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11. ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด
12. การเดินทางที่มกี จิ กรรมการปี นเขา การไต่เขา การเดินป่ า การเที่ยวป่ า หรืออื่น ๆ รวมอยู่ในการเดินทาง ที่ อยู่บน
ระดับความสูงเท่ากับ หรือสูงกว่า 3,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยจะสามารถ
จัดหาหลักฐานจากพยานที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูเ้ อาประกันภัย บริษทั ทัวร์ หรือไกด์นาเที่ยวที่พสิ ูจน์ได้ว่าเป็ นการได้รบั
บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ หรือการเจ็บป่ วยที่เกิดขึน้ ขณะอยู่บนระดับความสูงทีต่ ่ากว่า 3,000 เมตรจากระดับน้าทะเลปาน
กลาง
13. การทีผ่ เู้ อาประกันภัยกระทาการเกีย่ วเนื่องกับการก่อการร้าย หรือการเป็ นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือการ
ลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธ
ชีวภาพ

ข้อยกเว้นทั ่วไปเพิ่ มเติ ม
TG – Exclusion 1
การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรือ
ความรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก หรือมีสาเหตุมาจาก หรือเป็ นผลมาจาก หรือที่
เกิดขึน้ ในเวลาทีผ่ เู้ อาประกันภัยอยู่ใน หรือเดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศเนปาล
TG – Exclusion 2
1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุม้ ครองการเดินทางทีไ่ ด้วางแผนไว้ล่วงหน้า หรือการเดินทางจากภายใน หรือ การ
เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน ประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมภิ าคไครเมีย (Crimea Region)
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยทีม่ สี ญ
ั ชาติหรือถิน่ พานักในประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมภิ าคไครเมีย เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัยมีภูมลิ าเนา
ในประเทศไทย
โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นอืน่ ๆในแต่ละความคุม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัย
ตรวจสอบรายละเอียด เงือ่ นไข และข้อยกเว้นกรมธรรม์เพิม่ เติมได้ที ่
https://www.aig.co.th/travelguard

การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลทีก่ าหนดโดยบริษทั
2. ส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกแล้วและเอกสารประกอบการพิจารณามาทีบ่ ริษทั ทางไปรษณีย(์ ลงทะเบียน) ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุอยู่ใน
แบบฟอร์ม และบริษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันหลังจากได้รบั เอกสารครบถ้วน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลและ
ดูเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าทดแทนได้ที ่ https://www.aig.co.th/claims
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
โทร.: 0-2649-1999 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. – 17.00 น.)
โทรสาร: 0-2649-1998
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