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่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
Travel Guard International Extra คือ
แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแผนใหม่ของบริษัท
อะไร
ที่ให้ความคุม้ ครองแบบ 4 in 1 คือ คุม้ ครองอุบตั ิเหตุ, สุขภาพ, ความไม่สะดวก
ในการเดินทาง ซึง่ มีศนู ย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินครอบคลุมด้วยเครือข่ายทั่วโลก
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทาไมต้องซือ้ ประกันภัยการเดินทางไป
เพราะการเดินทางไปต่างประเทศอาจมีเหตุท่ไี ม่คาดคิดเกิดขึน้ มากมาย และหาก
ต่างประเทศ หรือทาไมต้องซือ้ Travel
เกิดอุบตั ิเหตุหรือเจ็บป่ วยที่ตา่ งประเทศจะมีคา่ ใช้จ่ายที่สงู มาก ซึง่ Travel Guard
Guard International Extra?
International Extra เป็ นแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ทกุ การเดินทาง เพราะเราให้
ทุนประกันภัยที่สงู เพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและคุม้ ครองความไม่
สะดวกในการเดินทางที่เกิดขึน้ อีกทัง้ ยังมีศนู ย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินครอบคลุม
ด้วยเครือข่ายทั่วโลกพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยภาษาไทยและอีก
มากกว่า 40 ภาษา
ใครที่ควรซือ้ ประกันภัยการเดินทาง Travel บุคคลทั่วไปทัง้ คนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึง่ ต้องการ
Guard International Extra
เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ
การดูงาน การเยี่ยมญาติ หรือการขอวีซา่ เป็ นต้น (หมายเหตุ: ประกันภัยการ
เดินทางไม่คมุ้ ครองการเดินทางไปยังประเทศ เนปาล, คิวบา, ซีเรีย, อิหร่าน,
เกาหลีเหนือ และ ภูมิภาคไครเมีย และประกันภัยการเดินทางนีใ้ ห้ความคุม้ ครอง
เฉพาะการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ )
Travel Guard International Extra ใช้ขอวี ได้ เนื่องจาก Travel Guard International Extra ให้ความคุม้ ครองค่า
ซ่าได้หรือไม่
รักษาพยาบาลตัง้ แต่ 2,000,000 – 5,000,000 บาท ดังนัน้ ทุกแผนของ Travel
Guard International Extra สามารถใช้ในการขอวีซา่ ได้
หมายเหตุ วีซา่ เช็งเก้น กาหนดทุนประกันสาหรับค่ารักษาพยาบาลที่ 30,000 ยูโร
(ประมาณ 1,500,000 บาท)
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5.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ประเทศอะไรบ้างที่ตอ้ งใช้ประกันภัยการ
ประเทศในกลุ่มเช็งเก้นทัง้ หมด ซึง่ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค,
เดินทางในการขอวีซา่
เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟิ นแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์,
อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทวั เนีย, ลักเซมเบิรก์ , มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์,
โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ และ
ลิกเตนสไตน์
*ข้อมูลอ้างอิงจาก: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/schengenborders-and-visa/visa-policy/schengen-visa_en ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

6.

ถ้าขอวีซา่ ไม่ผ่าน หรือยกเลิกแผนการ
เดินทาง จะสามารถขอเบีย้ ประกันภัยคืน
ได้หรือไม่ ถ้าได้ ต้องทาอย่างไร

7.

ถ้าผูเ้ อาประกันภัยมีความจาเป็ นต้อง
เปลี่ยนวันเดินทาง และต้องการเปลี่ยนวัน
เริ่มต้นคุม้ ครองให้ตรงกับวันเดินทางใหม่
จะสามารถทาได้หรือไม่
กรณีท่มี ีการเรียกร้องค่าชดเชยภายใต้
ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิก
การเดินทางไปแล้ว จะสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางของกรมธรรม์ฉบับนีไ้ ด้อีกหรือไม่

8.

ได้ โดยต้องแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุม้ ครองอย่างน้อย 1 วัน โดยแจ้ง
เรื่องมาที่บริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัย โดยใช้เอกสารตาม
ด้านล่าง
- แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์
- สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตุผล
ในการขอยกเลิก
- จดหมายปฎิเสธการออกวีซา่ หรือตราประทับปฏิเสธการออกวีซ่าบนหนังสือ
เดินทาง / เอกสารการยกเลิกการเดินทาง
ได้ แต่ตอ้ งแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนวันเริ่มคุม้ ครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากท่านได้ใช้ความคุม้ ครองกรมธรรม์ฉบับนีเ้ รียบร้อยแล้ว
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10.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
หากอยู่ตา่ งประเทศแล้วและต้องการอยู่
ได้ สำหรับกรมธรรม์รำยเทีย่ ว บริษัทจะดาเนินการออกกรมธรรม์ใหม่เพื่อ
ต่อ ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard
ขยายความคุม้ ครองให้ตอ่ เนื่องจากกรมธรรม์เดิม โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
International Extra จะสามารถขยาย
1. ต้องแจ้งขอขยายความคุม้ ครองก่อนวันที่กรมธรรม์เดิมจะหมดอายุอย่าง
ระยะเวลาคุม้ ครองออกไปได้หรือไม่
น้อย 1 วันทาการ
2. ต้องไม่มีเคลม หรือมีเหตุทราบว่ากาลังจะเคลม ก่อนวันที่จะขอขยาย
ความคุม้ ครองกรมธรรม์
3. สามารถขอขยายความคุม้ ครองได้ไม่เกิน 30 วันต่อครัง้
4. ระยะเวลาคุม้ ครองรวมกับกรมธรรม์เดิมต้องไม่เกิน 184 วัน
ไม่ได้ สำหรับกรมธรรม์รำยปี เนื่องจากระยะเวลาคุม้ ครองสูงสุดของ
กรมธรรม์นีค้ ือ 184 วัน ดังนัน้ จะไม่สามารถขยายความคุม้ ครองได้อีก
หากผูเ้ อาประกันภัยกาลังเดินทางใน
สามารถซือ้ กรมธรรม์ตอ่ เนื่องเพื่อขยายความคุม้ ครองได้ โดยแจ้งก่อนวันที่
ต่างประเทศ และมีกรมธรรม์รายปี Travel กรมธรรม์เดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 1 วันทาการ ซึง่ สามารถทาได้ 2 วิธีดงั นี ้
Guard International Extra กาลังจะถึงวัน 1. ต่ออายุโดยซือ้ กรมธรรม์รายปี แผนเดียวกับกรมธรรม์ฉบับเดิม เพื่อให้
สิน้ สุดความคุม้ ครองระหว่างที่ยงั เดินทาง
กรมธรรม์ทงั้ 2 ฉบับคุม้ ครองการเดินทางครัง้ นีต้ ่อเนื่องรวมกันได้ถึง 184 วัน
อยู่ในต่างประเทศ โดยการเดินทางครัง้ นี ้
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์รายปี
เดินทางไปแล้วยังไม่ถึงจานวนวันคุม้ ครอง 2. ต่ออายุโดยซือ้ กรมธรรม์รายเที่ยวแผนเดียวกับกรมธรรม์ฉบับเดิม เมื่อบริษัท
สูงสุดของกรมธรรม์รายปี (184 วัน) ผูเ้ อา
อนุมตั ิให้ขยายความคุม้ ครอง บริษัทจะดาเนินการออกกรมธรรม์ใหม่เพื่อ
ประกันภัยสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้
ขยายความคุม้ ครองให้ตอ่ เนื่องจากกรมธรรม์เดิมตามจานวนวันที่ผเู้ อา
หรือไม่
ประกันภัยขอขยายความคุม้ ครองสาหรับการเดินทางครัง้ นี ้
หมายเหตุ: การขอขยายความคุม้ ครองสามารถขอขยายได้ไม่เกิน 30 วันต่อ
ครัง้ ทัง้ นีร้ ะยะเวลาคุม้ ครองรวมกับกรมธรรม์เดิมนับตัง้ แต่เดินทางออกจาก
ประเทศไทยต้องไม่เกิน 184 วัน หากมีเคลมเกิดขึน้ จะต้องแจ้งหมายเลข
กรมธรรม์ทงั้ หมดที่ท่านถืออยู่ให้บริษัททราบเพื่อดาเนินการพิจารณา
(ดูเงื่อนไขการขอขยายความคุม้ ครองเพิ่มเติมได้ท่ขี อ้ 9)
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่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
Travel Guard International Extra จะ
Travel Guard International Extra จะขยายความคุม้ ครองอัตโนมัติ
ขยายความคุม้ ครองอัตโนมัติเนื่องจาก
ให้ 2 กรณี ดังนี ้
กรณีใดบ้าง
1. ขยายอัตโนมัติไปอีก 3 วัน เนื่องจาก
• ผูเ้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
• สภาพอากาศไม่อานวย
• สภาพเครื่องหรืออุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ (เช่น เครื่องบินขัดข้องไม่สามารถขึน้
บินตามเวลาเดิมได้)
• การนัดหยุดงานหรือนัดหยุดการปฎิบตั ิงานของลูกจ้างยานพาหนะ
สาธารณะ
2. ขยายอัตโนมัติไปอีก 30 วัน เนื่องจาก*
• ผูเ้ อาประกันภัยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ถูกกักกันในต่างประเทศ
หมายเหตุ: *ขยายความคุม้ ครองอัตโนมัติอีก 48 ชั่วโมงหลังจากออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานที่กกั กัน
หากกรมธรรม์รายปี แบบเก่ายังไม่
ได้ 2 วิธี ดังนี ้
หมดอายุ จะสามารถเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ 1. แจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์รายปี ฉบับเดิม เพื่อซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย Travel
Travel Guard International Extra แบบ
Guard International Extra ฉบับใหม่ทดแทน ซึ่งบริษัทจะทาการคืนเบีย้
รายปี ได้หรือไม่
ตามตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ (Short Rate) ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ หรือ
2. ถือกรมธรรม์เดิมจนกว่าจะหมดอายุและซือ้ Travel Guard International
Extra เพื่อต่ออายุ
ผูเ้ ดินทางจะต้องตรวจสุขภาพก่อนทา
ไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สาหรับผูท้ ่มี ีอายุภายใต้เงื่อนไขที่
ประกันภัยการเดินทางหรือไม่
ระบุไว้
หากผูเ้ อาประกันภัยมีโรคที่เป็ นมาก่อน
ไม่คมุ้ ครองสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยภายใน 12 เดือนก่อนวันออก
การเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง
เดินทาง
Travel Guard International Extra จะ
คุม้ ครองหรือไม่
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15.

16.

17.
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20.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ถ้าผูเ้ ดินทางอายุเกิน 75 ปี สามารถซือ้
ได้ สามารถซือ้ ได้ทงั้ แบบรายเที่ยวและรายปี (แผน A, B หรือ C) ซึง่ คุม้ ครอง
ประกันภัย Travel Guard International
ตัง้ แต่แรกเกิด – 85 ปี
Extra ได้หรือไม่
การซือ้ แผนประกันภัยการเดินทาง Travel
รำยเทีย่ ว: ให้ความคุม้ ครองสูงสุดถึง 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว
Guard International Extra จากัดอายุใน
อายุท่รี บั ประกัน
การซือ้ ที่เท่าไหร่และมีระยะเวลาความ
 แผน A แผน B และ แผน C อายุระหว่าง แรกเกิด– 85 ปี
คุม้ ครองอย่างไร
 แผน D : แรกเกิด – 75 ปี
รำยปี : ให้ความคุม้ ครองสูงสุด 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละครัง้
(เดินทางได้ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อปี )
อายุท่รี บั ประกัน
 แผน A แผน B และ แผน C อายุระหว่าง แรกเกิด– 85 ปี
สามารถซือ้ ประกันภัยการเดินทาง
ไม่ได้ ผูเ้ อาประกันภัยสามารถถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางได้เพียง 1
มากกว่า 1 กรมธรรม์ตอ่ การเดินทางในแต่ ฉบับในเวลาเดียวกัน
ละครัง้ ได้หรือไม่
หากกาลังจะเดินทางไปหลายประเทศ
หากในการเดินทางทริปนัน้ ต้องเดินทางไปหลายประเทศ ท่านจะได้รบั ความ
ต้องซือ้ แผนประกันแยกกันสาหรับแต่ละ
คุม้ ครองทัง้ ทริปโดยซือ้ กรมธรรม์เพียง 1 กรมธรรม์ได้ โดยให้เลือกจุดหมาย
ประเทศหรือไม่ และต้องเลือกภูมิภาคไหน ปลายทางในภูมิภาคที่ไกลที่สดุ ในการซือ้ กรมธรรม์
หากเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว ยัง
ไม่ได้ ท่านต้องซือ้ กรมธรรม์ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้
สามารถซือ้ กรมธรรม์และได้รบั ความ
คุม้ ครองหรือไม่
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับ
กรมธรรม์จะหมดความคุม้ ครองภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทยก่อนกาหนด กรมธรรม์จะ
ประเทศไทยหรือถึงที่อยู่อาศัย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่
ยังให้ความคุม้ ครองอยู่หรือไม่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
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21.

22.

23.

24.

25.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ถ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วย
ได้ Travel Guard International Extra ให้ความคุม้ ครองด้วยยานพาหนะ
ยานพาหนะสาธารณะ* อื่นที่ไม่ใช่
สาธารณะอื่นที่นอกเหนือจากเครื่องบิน
เครื่องบิน เช่น รถไฟ เรือ จะสามารถซือ้
หมายเหตุ: ดูคาจากัดความของคาว่า “ยานพาหนะสาธารณะ” ในเอกสาร
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel รายละเอียดความคุม้ ครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
Guard International Extra ได้หรือไม่
หากเดินทางไปต่างประเทศด้วยรถยนต์
ได้ ระยะเวลาคุม้ ครองจะเป็ นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ แต่การเดินทางด้วย
ส่วนบุคคล หรือ รถจักรยานยนต์ส่วน
ยานพาหนะส่วนบุคคลจะต้องมีหลักฐานการเข้าออกประเทศไทยที่ระบุวนั ที่และ
บุคคล สามารถซือ้ ประกันภัยการเดินทาง
เวลาเข้าออกประเทศไทยประกอบการพิจารณา เช่น Passport ที่มีตราประทับ
ต่างประเทศ Travel Guard International การเข้าออกประเทศไทย
Extra ได้หรือไม่
หมายเหตุ: ยานพาหนะส่วนบุคคลไม่รวมถึงเครื่องบินส่วนบุคคล
กรณีท่ีผเู้ อาประกันภัยเดินทางไป
ไม่คมุ้ ครอง เพราะคุม้ ครองเฉพาะในกรณีเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์
ต่างประเทศด้วยการโดยสารเครื่องบิน
เท่านัน้
ส่วนตัวแล้วเกิดอุบตั ิเหตุประกันภัยการ
เดินทาง Travel Guard International
Extra คุม้ ครองหรือไม่
ทาไมเมื่อซือ้ ประกันภัยการเดินทาง Travel เพราะประกันภัยการเดินทาง Travel Guard International Extra ไม่จากัด
Guard International Extra แล้ว ไม่มีบตั ร โรงพยาบาลที่เข้าทาการรักษา ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาที่
สิทธิพิเศษให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยไว้ย่ืนเพื่อ
โรงพยาบาลต่างๆ ได้ท่วั โลก ในกรณีเป็ นผูป้ ่ วยนอกผูเ้ อาประกันภัยจะต้องทา
ขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
การสารองจ่ายไปก่อนและนาใบเสร็จต้นฉบับและใบรับรองแพทย์มาเบิกเคลม
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
แต่หากต้องเข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูเ้ กี่ยวข้องจะต้อง
ทาการติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยประสานงานกับโรงพยาบาล
โดยที่ผเู้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ** (กรณีการ
รักษานัน้ ได้รบั ความคุม้ ครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
**ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขการให้บริการของโรงพยาบาลนัน้ ๆ
ผูเ้ อาประกันภัยจะสามารถซือ้ Travel
สามารถซือ้ ล่วงหน้าได้ 8 เดือน
Guard International Extra ล่วงหน้าก่อน
เดินทางได้นานสูงสุดกี่เดือน
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26.
27.

28.

29.

30.

31.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ชาวต่างชาติสามารถซือ้ แผนประกันภัย
ได้ โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีภมู ิลาเนาอยู่ในประเทศไทย และการเดินทาง
การเดินทางได้หรือไม่
จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้
หากซือ้ ตัวเครื่องบินเที่ยวเดียว (One
ได้ สาหรับการเดินทางที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านัน้ และความ
Way) สามารถซือ้ แผนประกันภัยการ
คุม้ ครองจะสิน้ สุดตามวันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
เดินทางได้หรือไม่
ในโปรแกรมการท่องเที่ยวมีการไปเล่นสกี
ได้ ถ้าไม่ได้เกิดอุบตั ิเหตุจากการแข่งขัน
เจ็ทสกี สเก็ต แล้วเกิดอุบตั ิเหตุ ผูเ้ อา
ประกันภัยจะสามารถทาการเรียกร้องค่า
สินไหมได้หรือไม่
ถ้าในการเดินทางที่มีกิจกรรมการปี นเขา
กรมธรรม์ไม่คมุ้ ครองกรณีท่กี ารบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยนัน้ เกิดขึน้ ขณะอยู่บนระดับ
การไต่เขา การเดินป่ า การเที่ยวป่ า หรือ
ความสูงเท่ากับหรือสูงกว่า 3,000 เมตร จากระดับนา้ ทะเลปานกลาง แต่หาก
อื่น ๆ แล้วเกิดอุบตั ิเหตุ ผูเ้ อาประกันภัยจะ สามารถจัดหาหลักฐานที่พิสจู น์ได้วา่ เป็ นการได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรือการ
สามารถทาการเรียกร้องค่าสินไหมได้
เจ็บป่ วยที่เกิดขึน้ ขณะอยู่บนระดับความสูงที่ต่ากว่า 3,000 เมตรจาก
หรือไม่
ระดับนา้ ทะเลปานกลาง จะได้รบั ความคุม้ ครองตามปกติ
ความคุม้ ครองของการเดินทาง
แบบรายเที่ยว: คุม้ ครองผูท้ ่เี ดินทางออกจากประเทศไทย โดยเริ่มต้นคุม้ ครอง 2
ต่างประเทศเริ่มต้นและสิน้ สุดเมื่อไหร่
ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิน้ สุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตัง้ แต่กลับถึงประเทศไทย
หรือที่อยู่อาศัย หรือสิน้ สุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
แบบรายปี : ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับแบบรายเที่ยว สามารถ
เดินทางได้ไม่จากัดจานวนครัง้ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 184 วัน
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel ความคุม้ ครองเป็ นไปตามข้อกาหนด เงื่อนไขความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นของ
Guard International Extra ความ
กรมธรรม์ โดยมีความคุม้ ครองดังต่อไปนี ้
คุม้ ครอง 2 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง และ
• ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
2 ชั่วโมง หลังกลับมาถึงประเทศไทย ให้
สิน้ เชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ (TA1)
ความคุม้ ครองอะไรบ้าง
• ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (TA2/TA3)
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32.

33.

34.

35.
36.

37.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard
คุม้ ครอง แต่ไม่คมุ้ ครองในกรณีท่เี ป็ นการแข่งขัน
International Extra คุม้ ครองการเล่น
กิจกรรมกีฬาฤดูหนาว และการดานา้
แบบสคูบา้ (Scuba Diving) หรือไม่
ตามตารางความคุม้ ครอง Travel Guard
ทุนประกันภัยที่แสดงในตารางความคุม้ ครอง เป็ นจานวนเงินที่จ่ายสูงสุดต่อการ
International Extra ที่แสดงทุนประกันภัย เดินทางแต่ละครัง้ (ยกเว้นความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล(TA2) เป็ นจานวน
จานวนเงินทุนประกันภัยเป็ นจานวนเงิน
เงินทุนประกันภัยต่อเหตุการณ์)
ต่อหนึ่งเหตุการณ์ หรือต่อการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard
รวมอยู่ดว้ ย
International Extra ให้ความคุม้ ครองใน
เรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงผูป้ ่ วยในและ
ผูป้ ่ วยนอกด้วยหรือไม่
ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มี
การเลือกห้องพักในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม
ข้อจากัดในการเลือกห้องพักหรือไม่
กับอาการของแต่ละโรค
ถ้าซือ้ ประกันภัยการเดินทาง Travel
ได้ กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน สามารถรักษาต่อเนื่องภายใน 7 วันนับ
Guard International Extra หากเจ็บป่ วย
จากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และจะได้รบั เงินชดเชยไม่เกินตามที่ระบุใน
หรือไม่สบายที่ต่างประเทศ เมื่อกลับ
ตารางความคุม้ ครอง
มาถึงประเทศไทยแล้วยังไม่หาย จะ
สามารถรักษาต่อได้หรือไม่
ถ้าซือ้ ประกันภัยการเดินทาง Travel
ได้ กรณีไม่เคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน จากัดทุนประกันค่ารักษาพยาบาล
Guard International Extra หากเจ็บป่ วย
ในประเทศไทยตามที่ระบุในแผนประกันภัยและต้องเข้ารักษาครัง้ แรกภายใน 2
หรือได้รบั บาดเจ็บขณะอยู่ตา่ งประเทศ
วันนับจากวันที่ถึงไทยและรักษาต่อเนื่องได้อีก 5 วันนับจากวันที่เข้ารับการรักษา
และยังไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ต่างประเทศ ครัง้ แรก
ต่อมาเมื่อกลับมาประเทศไทยจึงเข้ารับ
การรักษา จะสามารถเคลมค่ารักษาที่
ประเทศไทยได้หรือไม่
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38.

39.

40.

41.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard
คุม้ ครองค่าบริการทางทันตกรรมจากอุบตั ิเหตุในต่างประเทศสูงสุด 10,000 บาท
International Extra คุม้ ครองค่าใช้จ่ายที่
(รวมอยู่กบั ทุนรักษาพยาบาล) หากยังคงต้องรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย
เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ด้วย
คุม้ ครองทันตกรรมในประเทศไทยสูงสุด 2,000 บาท ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่
หรือไม่
เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมที่ตา่ งประเทศ (ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
คุม้ ครองผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาล) จะต้องไม่เกิน 10,000 บาท
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทาเพื่อใส่ฟันปลอม และฟั น
ปลอม
ถ้ามีความจาเป็ นต้องเข้ารับการรักษากับ
ได้ ในกรณีท่ไี ด้รบั อุบตั ิเหตุและต้องเข้ารับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย หรือ
แพทย์แผนโบราณเนื่องจากประสบ
แพทย์แผนจีน โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/คน/อุบตั ิเหตุแต่
อุบตั ิเหตุในต่างประเทศ โดยวิธีการใช้ยา
ละครัง้
สมุนไพรหรือการฝังเข็ม เป็ นต้น จะ
สามารถทาการเรียกร้องค่าสินไหมได้
หรือไม่
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเกิดการเจ็บป่ วยใน
ไม่ได้ แต่จะคุม้ ครองในกรณีท่ซี อื ้ ยาเองตามใบสั่งยาจากแพทย์เท่านัน้
ต่างประเทศ แล้วซือ้ ยามารักษาเอง จะ
สามารถนาใบเสร็จมาเรียกร้องค่าสินไหม
ได้หรือไม่
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเข้ารักษาตัวใน
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ, ผลประโยชน์รายวันสาหรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่ วยแล้ว
โรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
เสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีโรคที่
ภูมิลาเนา (กรณีเสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการเจ็บป่ วย)
เป็ นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรค
ประจาตัวและไม่อยู่ในข้อยกเว้น) จะ
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องใดได้
บ้าง
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42.

43.

44.
45.

46.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รบั อุบตั ิเหตุระหว่าง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ, ผลประโยชน์รายวัน
เดินทางในต่างประเทศ และเข้ารักษาตัว
สาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ
ในโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลาเนา (กรณีเสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั
(เฉพาะกรณีอบุ ตั ิเหตุนนั้ ไม่อยู่ใน
บาดเจ็บ)
ข้อยกเว้น) จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหม
จากประกันภัยการเดินทาง Travel Guard
International Extra ในเรื่องใดได้บา้ ง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือ
ต้องติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยในการประสานงานกับ
เจ็บป่ วยระหว่างเดินทางในต่างประเทศ
โรงพยาบาลและจัดหาวิธีเคลื่อนย้ายผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศไทยหรือ
และจาเป็ นต้องกลับมารักษาต่อใน
ประเทศภูมิลาเนาตามความเหมาะสมทางการแพทย์
ประเทศไทย (เฉพาะกรณีโรคที่เป็ น
ระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรคประจาตัว
และไม่อยู่ในข้อยกเว้น) ต้องทาอย่างไร
ถ้าเกิดเสียชีวิตในต่างประเทศจะทา
ต้องทาการแจ้งศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึง่ จะเป็ นผูด้ าเนินการในการนาศพ
อย่างไร
ผูเ้ สียชีวิตกลับสู่ประเทศไทยหรือประเทศภูมิลาเนา
ค่าใช้จ่ายในเรื่องศพผูเ้ สียชีวิต ญาติ
ต้องติดต่อศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อดาเนินการนาศพผูเ้ สียชีวิตกลับประเทศไทย
ผูเ้ สียชีวิตจะต้องสารองจ่ายไปก่อนหรือไม่ หรือประเทศภูมิลาเนา โดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็ นผูด้ าเนินการให้ แต่หากมี
การสารองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้คืนให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
สาหรับค่าใช้จ่ายในการทาศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการจัดการเกี่ยวกับ
ศพ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ในกรณีผเู้ อาประกันภัยเกิดการเจ็บป่ วยใน ไม่ตอ้ งสารองจ่าย แต่ผเู้ อาประกันภัยหรือผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องทาการติดต่อ
ต่างประเทศแล้วเข้ารับการรักษาตัวใน
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อประสานงานกับโรงพยาบาล โดยศูนย์ช่วยเหลือ
โรงพยาบาล จะต้องสารองจ่ายเงินไปก่อน ฉุกเฉินจะเป็ นผูช้ าระค่ารักษาพยาบาลแทนผูเ้ อาประกันภัย (กรณีท่กี ารรักษานัน้
หรือไม่
ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย)
หมายเหตุ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขการให้บริการของโรงพยาบาลนัน้ ๆ
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47.

48.

49.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
จะสามารถเคลมในกรณียกเลิกการ
ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทจะให้ความคุม้ ครองเรื่องการยกเลิกการเดินทางจาก
เดินทาง เนื่องจากมีเหตุการณ์จราจล ณ
เหตุการณ์จราจลที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยเท่านัน้
ประเทศจุดหมายปลายทาง ที่ทาให้ผเู้ อา
ประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม
กาหนดการได้ ได้หรือไม่
หากมีการปิ ดน่านฟ้าหรือสนามบิน ที่ทา
ได้ เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A หรือ B บริษัทให้ความ
ให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม คุม้ ครองดังนี ้
กาหนดการได้ จะได้รบั ความคุม้ ครอง
1. กรณียงั ไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย จะได้รบั ความคุม้ ครอง
หรือไม่
ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง (TA10) จากการปิ ดน่านฟ้าหรือ
สนามบินภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดินทาง แต่จะต้องซือ้ กรมธรรม์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันออกเดินทาง
2. กรณีอยู่ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จะได้รบั ความคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การลดจานวนวันเดินทาง (TA11) เนื่องจากการปิ ดน่านฟ้าหรือ
สนามบินที่เกิดขึน้ ระหว่างที่ผเู้ อาประกันภัยเดินทางอยู่ในต่างประเทศและ
ทาให้ตอ้ งกลับประเทศไทยก่อนกาหนด
หากผูเ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับ
ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายในการลด
ประเทศไทยก่อนกาหนด เนื่องจากบิดา
จานวนวันเดินทาง (TA11) บริษัทจะคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึน้
หรือมารดาที่อยู่ท่ปี ระเทศไทยต้องเข้า
ค่าที่พกั ที่เกิดขึน้ และ/หรือค่าที่พกั ที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า ที่ไม่ได้รบั การชดเชยจาก
โรงพยาบาล ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั
แหล่งอื่น เนื่องจากสาเหตุเหล่านี ้ ได้แก่ การบาดเจ็บ/ เจ็บป่ วยของผูเ้ อา
ความคุม้ ครองอะไรจากกรมธรรม์นีบ้ า้ ง
ประกันภัย, สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางบาดเจ็บสาหัส/ เจ็บป่ วย
หนัก/เสียชีวิต, เครื่องบินถูกจี,้ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การถูกกักด่าน
กักกันเชือ้ โรค หรือการปิ ดน่านฟ้าหรือสนามบินหลายแห่ง
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50.

51.

52.

53.

54.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
หากผูเ้ อาประกันภัยต้องถูกกักด่านกักกัน
ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายเมื่อการ
เชือ้ โรคในต่างประเทศ ผูเ้ อาประกันภัยจะ เดินทางหยุดชะงัก(TA12) หากถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
ได้รบั ความคุม้ ครองอะไรจากกรมธรรม์นี ้
โดยต้องมีหนังสือรับรองการถูกกักด่านกักกันเชือ้ โรคตามคาแนะนาของแพทย์
บ้าง
หรือใบรับรองแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัย บริษัทจะคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับประเทศไทยที่เพิ่มขึน้ เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซือ้ ตั๋ว ค่าที่พกั ที่ได้
จ่ายไปล่วงหน้าก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หรือการถูกริบมัดจาหลังจาก
การเริ่มต้นเดินทางแล้ว
หากเกิดภัยธรรมชาติทาให้สายการบินไม่
Travel Guard International Extra คุม้ ครองการล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยน
สามารถบินตามเส้นทางเดิมได้จึงต้อง
เส้นทางการบิน (TA15) ทุกๆ 6 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยคานวณจากผลต่างระหว่าง
เปลี่ยนเส้นทางการบิน ทาให้ถึงจุดหมาย
เวลาที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาเดิมกับเวลาจริงที่เดินทาง
ปลายทางล่าช้า กรมธรรม์นีใ้ ห้ความ
ไปถึงจุดหมายปลายทาง
คุม้ ครองหรือไม่
หากการล่าช้าของเที่ยวบินเกิดขึน้ ใน
คุม้ ครอง บริษัทให้ความคุม้ ครองการล่าช้าตัง้ แต่ออกนอกประเทศไทยหรือ
ประเทศไทยจะได้รบั ความคุม้ ครองหรือไม่ เดินทางกลับประเทศไทยรวมถึงการเดินทางในต่างประเทศด้วย แต่หากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รบั แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าจากผูใ้ ห้บริการยานพาหนะสาธารณะมากกว่า 24 ชั่วโมงจาก
ตารางเวลาเดินทางเดิมจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับมาถึง
ไม่ได้ เนื่องจากไม่คมุ้ ครองความล่าช้าของกระเป๋ าเดินทางขณะอยู่ในประเทศ
ประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋ า
ไทย
เดินทางเกิดความล่าช้าจากการขนส่งของ
สายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้อง
ค่าสินไหมจากบริษัทได้หรือไม่
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับมาถึง
ได้ โดยใช้เอกสารรับรองความเสียหายจากสายการบินมาประกอบการเคลม
ประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋ า
เดินทางเกิดความเสียหายจากการขนส่ง
ของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
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55.

56.

57.

58.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ควรจะทาอย่างไร หากสายการบินทา
แจ้งเรื่องกระเป๋ าสูญหายที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องขอ
กระเป๋ าของผูเ้ อาประกันภัยหาย
การชดเชยความเสียหายจากสายการบินก่อน และหากสายการบินชดเชยแล้ว
ยังมีส่วนต่างที่ยงั ได้รบั การชดเชยไม่ครบ ท่านสามารถทาการเคลมกับบริษัทได้
หากขณะกาลังเช็คอิน กระเป๋ าของผูเ้ อา
ไม่ได้ บริษัทจะไม่คมุ้ ครองการสูญหายของกระเป๋ าที่ถกู วางทิง้ ไว้ในที่สาธารณะ
ประกันภัยที่วางทิง้ ไว้บนเก้าอีถ้ กู ขโมย ผู้
หรือ การสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็ นผลมาจากการละเลยของผูเ้ อา
เอาประกันภัยจะสามารถเคลมได้หรือไม่
ประกันภัยในการดูแลรักษา
หากถูกล้วงกระเป๋ าขณะอยู่ตา่ งประเทศ
ได้ เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A และ แผนB
จะได้รบั ความคุม้ ครองหรือไม่
บริษัทจะชดเชยดังต่อไปนี ้
• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็ นเงินสดตามจานวนที่สญ
ู เสียหรือเสียหายจริง โดยผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก จานวน 1,000 บาท
• เอกสารการเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่าย (ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พกั
ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง วีซา่ ตั๋วเดินทางใหม่ แทนเอกสารที่
สูญเสียหรือเสียหาย และต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
• ทรัพย์สินส่วนตัว ชดเชยเป็ นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดยจากัดสูงสุดไม่เกิน
5,000 บาท ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชุด
โดยต้องมีเอกสารการแจ้งความกับตารวจภายใน 24 ชม.
หากโดนทุบรถและเงินหรือทรัพย์สินที่อยู่
ได้ เฉพาะ Travel Guard International Extra แผน A
ในรถหายไป จะได้รบั ความคุม้ ครอง
บริษัทจะชดเชยดังต่อไปนี ้
หรือไม่
• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็ นเงินสดตามจานวนที่สญ
ู เสียหรือเสียหายจริง โดยผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก จานวน 1,000 บาท
• เอกสารการเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่าย (ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พกั
ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง วีซา่ ตั๋วเดินทางใหม่ แทนเอกสารที่
สูญเสียหรือเสียหาย และต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสาหรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
• ทรัพย์สินส่วนตัว ชดเชยเป็ นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดยจากัดสูงสุดไม่เกิน
5,000 บาท ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชุด
โดยต้องมีเอกสารการแจ้งความกับตารวจภายใน 24 ชม.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ
ติดต่อที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (AIG Travel Asia Pacific (ATAP))
ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน
หมายเลขโทรศัพท์ +662 649 1346 หากเกิดเหตุฉกุ เฉิน และไม่สามารถติดต่อ
ต่างประเทศ ต้องติดต่อใคร
ได้ ให้ท่านเข้ารับการรักษาก่อน แล้วทาการติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ผลประโยชน์การส่งผูเ้ ยาว์กลับประเทศ
ไทย (TA9) กรณีเดินทางเป็ นครอบครัว 3
คน พ่อแม่ลกู หากแม่เข้าโรงพยาบาล พ่อ
ต้องการเดินทางกลับมาเพื่อส่งลูกเอง จะ
ได้รบั ความคุม้ ครองข้อนีห้ รือไม่
ผลประโยชน์การส่งผูเ้ ยาว์กลับประเทศ
ไทย (TA9) ผูเ้ ยาว์ตอ้ งมีความสัมพันธ์เป็ น
"ลูก" ของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน้ หรือไม่
ผลประโยชน์การส่งผูเ้ ยาว์กลับประเทศ
ไทย (TA9) ผูท้ ่จี ะสามารถไปรับผูเ้ ยาว์ใน
ต่างประเทศจะต้องเป็ นสมาชิกใน
ครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน้
หรือไม่
สัญชาติท่ีไม่คมุ้ ครอง สาหรับประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ Travel Guard
International Extra
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel
Guard International Extra ไม่คมุ้ ครอง
หากการสูญเสีย หรือความเสียหายเกิดขึน้
ในขณะที่ผเู้ อาประกันภัยเดินทางไป หรือ
เดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศ
ใด

24 ชั่วโมง (AIG Travel Asia Pacific (ATAP)) ทันทีท่สี ามารถติดต่อได้
ไม่ได้ เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวหรือผูใ้ หญ่ท่ีบรรลุนิติภาวะอยู่กบั ผูเ้ ยาว์ใน
ต่างประเทศแล้ว จึงไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์

ไม่จาเป็ น

ใช่

ไม่คมุ้ ครองผูท้ ่มี ีสญ
ั ชาติหรือถิ่นพานักในประเทศคิวบา ซีเรีย อิหร่าน เกาหลี
เหนือ ภูมิภาคไครเมีย แต่ถา้ ผูเ้ อาประกันภัยมีภมู ิลาเนาในประเทศไทยจะได้รบั
ความคุม้ ครองตามปกติ
ไม่คมุ้ ครอง หากผูเ้ อาประกันภัยเดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทาง
ภายในประเทศเหล่านี ้ เนปาล, คิวบา, ซีเรีย, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ และ ภูมิภาค
ไครเมีย
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65.

66.

67.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าทดแทนได้ 2 กรณี ซึง่ บริษัทจะชดเชยเป็ น
Guard International Extra ให้ความ
จานวนเงิน 10% ของทุนประกันภัย ในทุกๆ 6 ชั่วโมงติดต่อกันที่ล่าช้า
คุม้ ครองกรณีดา้ นล่างหรือไม่
กรณีท่ี 1 ให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดินทาง (TA 13)
1 สายการบินที่ออกจากประเทศไทยล่าช้า กรณีท่ี 2 ให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน (TA 16)
เกินกว่า 6 ชม. เนื่องจากเครื่องยนต์ขดั ข้อง
2 จากเหตุการณ์ความล่าช้าของเที่ยวบิน
ข้างต้น เป็ นเหตุให้ผูเ้ อาประกันภัยพลาด
การต่อเที่ยวบินถัดไป โดยผูเ้ อาประกันภัย
ต้องรอเที่ยวบินเกินกว่า 6 ชม.
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel บริษัทมีการขยายความคุม้ ครองให้อตั โนมัติไปอีก 30 วัน ต่อเนื่องกันนับจากวัน
Guard International Extra แบบรายปี
หมดอายุ โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ ภายใน 48 ชั่วโมงติดต่อกันหลังจาก
คุม้ ครอง 184 วันต่อ/ทริป หากผูเ้ อา
ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานที่กกั กัน กรณีท่ีผเู้ อาประกันภัยได้เข้ารับการพัก
ประกันภัยเจ็บป่ วยต้องรักษาตัวใน
รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือถูกกักกันในต่างประเทศ และเหตุผลดังกล่าวนัน้
โรงพยาบาลต่อเนื่องจนเกินกว่า 184 วัน
ได้รบั ความคุม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัย
และผูเ้ อาประกันภัยป่ วยหนัก จนไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้
กรมธรรม์จะยังคุม้ ครองหรือไม่
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel ไม่กาหนดระยะเวลาสูงสุดในการเข้ารักษาในต่างประเทศ แต่การรักษาในแต่ละ
Guard International Extra มีกาหนด
ครัง้ จะต้องไม่เกินทุนประกันภัยของค่ารักษาพยาบาล
ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาใน
ต่างประเทศหรือไม่
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68.

69.

70.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ผูเ้ อาประกันภัยซือ้ ประกันภัยการเดินทาง
ได้ และแนะนาให้ตอ่ อายุกรมธรรม์รายปี ตอ่ เนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมก่อนการ
ต่างประเทศ Travel Guard International เดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อให้ทงั้ 2 ฉบับคุม้ ครองครอบคลุมต่อเนื่อง
Extra แบบรายปี โดยที่กรมธรรม์กาลังจะ
หมดความคุม้ ครองในอีกไม่ก่ีวนั ข้างหน้า
ก่อนที่จะออกเดินทางผูเ้ อาประกันภัย
สามารถซือ้ กรมธรรม์รายปี ตอ่ จากฉบับ
เดิม เพื่อให้ทงั้ 2 ฉบับคุม้ ครองครอบคลุม
ต่อเนื่องกันได้หรือไม่
หากผูเ้ อาประกันภัยบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยใน หากผุเ้ อาประกันภัยบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยในระหว่างการเดินทาง ซึง่ เกิดขึน้ ภายใน
ระหว่างการเดินทาง ซึง่ เกิดขึน้ ใน
184 วันของการเดินทาง และได้เข้ารับการรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน (IPD) เป็ น
ระยะเวลาเอาประกันภัย และได้เข้ารับการ ระยะเวลาติดต่อกันจนเกินกาหนด 184 วัน และเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว ยัง
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในเป็ นระยะเวลา
ไม่สามารถเดินทางกลับได้ และยังคงต้องไปติดตามการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยนอก
ติดต่อกันจนเกินกาหนดวันสิน้ สุด
(OPD) คุม้ ครอง ดังนี ้
กรมธรรม์ กรมธรรม์จะยังคุม้ ครองอยู่
- ค่ารักษาพยาบาลตัง้ แต่วนั แรกที่เข้า-ออกจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ (IPD)
หรือไม่ คุม้ ครองอะไรบ้าง
- ค่ารักษาพยาบาลที่ไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการในต่างประเทศ (OPD)
- ค่าเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลาเนา (กรณีมี Fit to Fly และจาเป็ นต้อง
เคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ซึง่ จัดการโดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน)
- ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (OPD และ IPD) ภายใน 7 วันหลังจาก
กลับมาถึงประเทศไทย (แม้กรมธรรม์สนิ ้ สุดความคุม้ ครองไปแล้ว)
กรณีไปทางานต่างประเทศ ประกันภัยการ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard International Extra ให้ความ
เดินทางต่างประเทศ Travel Guard
คุม้ ครองตามปกติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยให้ดตู ามข้อยกเว้น
International Extra คุม้ ครองหรือไม่
ในกรมธรรม์เป็ นสาคัญ เช่น
ข้อยกเว้นทั่วไป ไม่คมุ้ ครอง
ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร
และเข้าปฏิบตั ิการในสงครามหรือปราบปราม
ขณะที่เกิดขึน้ บริเวณแท่นขุดเจาะนา้ มัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติใน
ทะเล หรือเหมืองใต้ดิน
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71.

72.

73.

74.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
กรณีท่ลี กู ค้าต้องการซือ้ ประกันภัยการ
การดานา้ นัน้ มิได้ถกู ระบุอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ดังนัน้ สามารถให้ความ
เดินทางต่างประเทศ Travel Guard
คุม้ ครองกรณีเกิดอุบตั ิเหตุในขณะดานา้ ได้ อย่างไรก็ดี การเข้ารับการรักษา ต้อง
International Extraและจะมีการดานา้
ดาเนินการภายใต้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และรับการรักษาโดยแพทย์
โดยใช้ถงั อากาศด้วย จะได้รบั ความ
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ทัง้ นี ้ การบาดเจ็บ
คุม้ ครองหรือไม่ เนื่องจากไม่มีระบุอยู่ใน
และการรักษาดังกล่าว ต้องไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นอื่นใดของกรมธรรม์
ข้อยกเว้นกรมธรรม์
ผลประโยชน์ก ารรัก ษาพยาบาล กรณี การจะได้รบั ความคุม้ ครองจะเป็ นไปตามข้อกาหนด เงื่อนไขความคุม้ ครอง และ
รัก ษาต่ อ เนื่ อ งในประเทศไทย คุ้ม ครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดยมีกรณี ดังต่อไปนี ้
อย่างไร และหากรักษาตัวต่อเนื่องเกินกว่า • กรณีไม่เคยเข้ารับการรักษาในต่างประเทศ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเข้ารับการ
7 วัน จะยังคงได้รบั ความคุม้ ครองหรือไม่
รักษาในประเทศไทยภายใน 2 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย
และรักษาตัวต่อเนื่องไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่เข้ารับการรักษาครัง้ แรกใน
ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ หลังจากวันที่ 5 นับจากวันที่เข้ารับการ
รักษาครัง้ แรกจะไม่เข้าเงื่อนไขความคุม้ ครอง
• กรณีเคยเข้ารับการรักษาที่ตา่ งประเทศแล้ว รักษาต่อเนื่องในไทยได้ไม่เกิน 7
วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ หลังจาก
7 วัน จะไม่เข้าเงื่อนไขความคุม้ ครอง
กรณี ท่ีผู้เอาประกันภัย ซือ้ ประกัน ภัยการ ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ได้ โดยจะต้องมีเอกสาร
เ ดิ น ท า ง Travel Guard International รับรองจากแพทย์ หรือหน่วยคัดกรองว่ามีการถูกกักกันตามคาแนะนาของแพทย์
Extra จานวน 6 วัน และเดินทางออกจาก จะได้รบั ความคุม้ ครองผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก (TA12)
เมืองไทยแล้ว แต่ปลายทางไม่อนุญาตให้ กรมธรรม์ให้ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยที่เพิ่มขึน้
คนไทยเข้าประเทศเนื่องจากโดนกักด่าน เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซือ้ ตั๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าที่พกั ที่ผเู้ อาประกันภัยจ่าย
กัก กัน เชื อ้ โรคในต่า งประเทศ 14 วัน จะ ไปล่วงหน้าก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทย หรือที่ผเู้ อาประกันภัยต้องถูก
ได้รบั ความคุม้ ครองอย่างไรบ้าง
ริบมัดจาหลังจากเริ่มต้นการเดินทาง
ความคุ้ม ครองความสูญ เสี ย หรื อ ความ ไม่จาเป็ น กรมธรรม์จะคุม้ ครองที่พกั อาศัยในประเทศไทยที่ผเู้ อาประกันภัยอาศัย
เสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย อยู่ประจาในปั จจุบนั
(TA24) ที่พักอาศัยจาเป็ นต้องตรงตามที่
อยู่ในบัตรประจาตัวประชาชนหรือไม่
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75.

76.

่ บบ่อยเกี่ยวกับรำยละเอียดประกันภัย
คำถำมทีพ
ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศ Travel Guard International Extra
่ บบ่อย
คำถำมทีพ
คำตอบ
ผลประโยชน์ช ดเชยความล่ า ช้า ในการ ได้ โดยใช้หนังสือรับรองจากสายการบินในการพิจารณา
เดิ น ทาง (TA13, TA14, TA15) หรื อ การ
พลาดการต่อเที่ยวบิน (TA16) หากผูเ้ อา
ประกัน ภัย ได้รับการชดเชยจากสายการ
บินแล้วจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยกับ
บริษัทได้อีกหรือไม่
หากแผนการเดินทางมีการเดินทางไปยัง ไม่ได้ แผนประกันภัย Travel Guard International Extra ไม่คมุ้ ครองการ
ประเทศรัสเซีย และ/หรือ ประเทศยูเครน เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศรัสเซีย และ/หรือประเทศยูเครน
สามารถซือ้ ประกันภัยการดินทาง Travel และ/หรือ การเดินทางออกจากประเทศรัสเซีย และ/หรือ ประเทศยูเครน ไปยัง
Guard International Extra ได้หรือไม่
ประเทศอื่นๆต่อ อาทิ
- ไม่รบั ประกันภัยการเดินทางสาหรับทริปที่มีการเดินทางไปยังประเทศรัสเซีย
และ/หรือ ประเทศยูเครน
- ไม่รบั ประกันภัยการเดินทางสาหรับทริปที่มีการเดินทางไปหลายประเทศใน 1
ทริป โดยมีประเทศรัสเซีย และ/หรือ ประเทศยูเครน เป็ นหนึ่งในประเทศที่จะ
เดินทางไปด้วยในทริปนัน้
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1.

2.

3.

4.

่ บบ่อยเกี่ยวกับกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
คำถำมทีพ
คำถำม
คำตอบ
หากต้องการเคลม (เรียกร้องค่าทดแทน)
ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกเรียบร้อยแล้วและเอกสาร
ต้องทาอย่างไรบ้าง
ประกอบการพิจารณาทัง้ หมดมาที่
แผนกสินไหมทดแทน ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
การเคลมจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่
ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รบั เอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ซึง่ หาก
กรณีการเคลมนัน้ ซับซ้อนอาจทาให้ทางบริษัท ต้องใช้เวลาในการสืบสวนเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่กาหนดอาจขยายออกไปอีกได้ แต่ทงั้ นีจ้ ะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่
บริษัทได้รบั เอกสารครบถ้วน
กรณีท่สี ายการบินแจ้งว่า ไม่มีเที่ยวบิน
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าทดแทน ภายใต้ผลประโยชน์ความล่าช้าใน
กลับ หรือแม้แต่ไม่มีเที่ยวบินขาไป ทาให้ผู้ การเดินทางได้ (ต้องเป็ นสาเหตุท่รี ะบุในเงื่อนไขความคุม้ ครอง) โดยบริษัทจะ
เอาประกันภัยต้องเปลี่ยนแปลง
พิจารณาจากความล่าช้าของเที่ยวบินตามกาหนดการออกเดินทางเดิม กับ
กาหนดการเดินทางให้ชา้ ลง และ/หรือ
กาหนดการออกเดินทางของเที่ยวบินใหม่ท่ีสายการบินจัดหาให้ โดยต้องมี
จาเป็ นต้องอยู่เพิ่มเติม ไม่สามารถเดินทาง หนังสือรับรองที่ระบุสาเหตุจากสายการบินในการเรียกร้องค่าทดแทน
ตามตารางการเดินทางได้ สามารถ
***เหตุการณ์นี ้ ไม่คมุ้ ครองค่าตั๋วเดินทางที่ผเู้ อาประกันภัยซือ้ ใหม่เอง หรือค่าที่
เรียกร้องค่าทดแทนได้หรือไม่
พักที่เกิดขึน้ ในระหว่างรอเที่ยวบินทดแทน
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าทดแทนเหมือนกับ
ความคุม้ ครองกรณีก่อนหรือหลังการ
กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตามปกติ โดยเอกสารที่จาเป็ นต้องส่งเพิ่มเติมคือ
เดินทาง 2 ชั่วโมง ผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
หลักฐานการเกิดเหตุซง่ึ อยู่ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังการเดินทาง
ส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่า
เช่นใบรับรองแพทย์ท่รี ะบุเวลาเกิดเหตุ และตารางเวลาการออกเดินทาง
ทดแทนอย่างไร
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5.

6.

่ บบ่อยเกี่ยวกับกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
คำถำมทีพ
คำถำม
คำตอบ
ผูเ้ อาประกันภัยซือ้ ประกันภัยการเดินทาง สิทธิการเรียกร้องสาหรับผลประโยชน์ขอ้ นีจ้ ะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมื่อ
ต่างประเทศ Travel Guard International ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน ใน
Extra ขอคาแนะนาเกี่ยวกับการเรียกร้อง ต่างประเทศนานติดต่อกันเกิน 5 วัน
กรณีผลประโยชน์คา่ ใช้จ่ายในการเดินทาง 1. กรณีไม่มีสมาชิกครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยู่ดว้ ย
เพื่อไปเยี่ยมผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาลใน
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องติดต่อศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึง่ ทางศูนย์ฯ จะเป็ น
ต่างประเทศ
ผูด้ าเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับชัน้ ประหยัด ตั๋วรถไฟชัน้ หนึ่ง หรือตั๋วเรือ
โดยสาร สาหรับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้ อาประกันภัยเพื่อเดินทางไป
เยี่ยมผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ รวมทัง้ จ่ายค่าที่พกั และค่าอาหารสูงสุดวัน
ละ 10,000 บาท ให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของผูเ้ อาประกันภัยสูงสุด
จานวน 2 ท่าน ทัง้ นีส้ งู สุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์
2. กรณีมีสมาชิกครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยู่ดว้ ย
บริษัทจะจ่ายค่าเลื่อนหรือเปลี่ยนเที่ยวบินกลับประเทศไทย ค่าที่พกั และอาหารที่
เกิดขึน้ จริง ตัง้ แต่วนั ที่ 6 ของวันที่ผเู้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ให้กบั สมาชิกของครอบครัวที่อยู่กบั ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ
จานวน 2 คนสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยใน • แนะนาให้ผเู้ อาประกันภัยส่งใบแจ้งหนีไ้ ปที่ “ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน” ก่อนที่
ที่ตา่ งประเทศ โดยได้ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ
Thassistance@aig.com เพื่อตรวจสอบว่าค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่าย
ฉุกเฉิน และได้รบั การรักษาเรียบร้อยแล้ว
นัน้ เป็ นเรื่องเดียวกันกับที่ทางศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินได้การันตีให้กบั
เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ผูเ้ อา
โรงพยาบาลหรือไม่ หากใช่เรื่องเดียวกัน ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็ น
ประกันภัยได้รบั ใบแจ้งหนีจ้ ากโรงพยาบาล
ผูด้ าเนินการต่อไป
ในต่างประเทศ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
• หากไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชาระค่ารักษาพยาบาลตามใบ
ดาเนินการอย่างไร
แจ้งหนีก้ ่อน แล้วจึงนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับรองแพทย์มาเรียกร้องกับ
แผนกสินไหมต่อไป
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7.

8.

9.

่ บบ่อยเกี่ยวกับกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
คำถำมทีพ
คำถำม
คำตอบ
ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ขับขี่
สาหรับความคุม้ ครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ระบุขอ้ ยกเว้นเรื่องการขับ
รถจักรยานยนต์แล้วเกิดอุบตั ิเหตุ แต่ลกู ค้า รถจักรยานยนต์ จึงสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในกรณีคา่ รักษาพยาบาลอันเนื่อง
ไม่มีใบขับขี่สากล กรณีนี ้ จะสามารถเรียก มาจากอุบตั ิเหตุได้ และหากได้รบั การรับรองโดยแพทย์วา่ ไม่สมควรที่จะเดินทาง
ร้องค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ และจาก
ต่อไป และแนะนาให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเอกสารใบรับรองแพทย์
เหตุการณ์ดงั กล่าว เป็ นเหตุให้ลกู ค้าต้อง
และความเห็นแพทย์ชดั เจน สามารถเรียกร้องค่าทดแทนภายใต้ผลประโยชน์การ
เดินทางกลับก่อนกาหนด จะสามารถ
ลดจานวนวันเดินทางได้
เรียกร้องภายใต้ผลประโยชน์ การลด
จานวนวันเดินทาง ได้หรือไม่
การชดเชยค่ารักษาพยาบาลใน
บริษัท จะชดเชยค่าทดแทนเพียง 1 กรมธรรม์ โดยเลือกกรมธรรม์ท่มี ีการทา
ต่างประเทศ กรณีซอื ้ กรมธรรม์ 2 ฉบับ
สัญญาประกันภัยก่อน
แผน C,D ได้รบั การรักษาในต่างประเทศ
แล้ว และต้องการเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
ในประเทศไทย ผูเ้ อาประกันภัยสามารถ
เคลมจากแผน C ก่อน และหากมีส่วนต่าง
จากแผน C สามารถเบิกเพิ่มที่ แผน D ได้
หรือไม่
กรณีลกู ค้าใช้ไมล์ (สะสม) ในการแลกตั๋ว
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ์ท่จี ะนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวเข้ามาเรียกร้องค่าทดแทนกรณี
เครื่องบิน โดยชาระค่าธรรมเนียมและภาษี การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางได้ อย่างไรก็ดี การจะได้รบั ความคุม้ ครอง
แต่ลกู ค้าไม่สามารถเดินทางตามกาหนด
หรือไม่นนั้ บริษัทจะพิจารณาจากเอกสารทัง้ หมดที่ผเู้ อาประกันภัยส่งเข้ามา
ได้ (ตามเงื่อนไขการเลื่อน หรือบอกเลิก
เรียกร้องค่าทดแทน และบริษัทจะพิจารณาว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
การเดินทาง) ลูกค้าได้ติดต่อไปที่สายการ
หรือไม่
บินเพื่อขอไมล์ท่สี ะสมคืน ทางสายการบิน
แจ้งให้ลกู ค้าชาระค่าธรรมเนียมการขอ
ไมล์ (สะสม) คืน จะสามารถนาใบเสร็จ
ของค่าธรรมเนียมในการขอไมล์ (สะสม)
คืน มาเบิกกับบริษัท ได้หรือไม่
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10.

11.

12.
13.
14.

่ บบ่อยเกี่ยวกับกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
คำถำมทีพ
คำถำม
คำตอบ
กรณีซอื ้ ประกันภัยการเดินทาง
1. ในการเรียกร้องค่าสินไหมดทดแทน ผูเ้ อาประกันภัยควรส่งเอกสารภายใน
ต่างประเทศ รายเที่ยว ประมาณ 3 วัน
30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ ทัง้ นีห้ ากไม่สามารถดาเนินการภายใน
เพื่อให้คมุ้ ครองเฉพาะช่วงที่เดินทางออก
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ขอให้ผเู้ อาประกันภัยแถลงสาเหตุท่ีไม่สามารถ
จากประเทศ แต่ผเู้ อาประกันภัยจะอยู่
ดาเนินการได้ แนบมาพร้อมเอกสารประกอบ อย่างไรก็ดี แนะนาว่าให้ผเู้ อา
ต่างประเทศนานประมาณ 2 ปี หากกรณี
ประกันภัยส่งเอกสารโดยเร็วที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัยเอง
เกิดเหตุในช่วงระยะเวลาเอาประกัน มี
2. ต้องตรวจสอบว่าค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาความ
คาถาม ดังนี ้
คุม้ ครองของกรมธรรม์หรือไม่ หากอยู่ในระยะเวลาความคุม้ ครอง มี
1.ระยะเวลาในการส่งเอกสารเคลมได้
หลักฐานการเดินทางออกจากประเทศไทยชัดเจน และเอกสารประกอบการ
ภายในกี่ปี
พิจารณาครบถ้วน ก็สามารถส่งเอกสารมาเคลมได้
2.หากลูกค้ายังอยู่ในต่างประเทศ ทาให้
*สาหรับค่ารักษาพยาบาลต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และกรณีมีการจ่าย
หนังสือเดินทางไม่ได้ระบุวนั ที่เข้าประเทศ
เคลม เช็คจะออกเป็ นชื่อของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน้ *
ไทย จะสามารถเบิกเคลมได้หรือไม่
กรณีลกู ค้าต่างชาติ บริษัทสามารถส่งเช็ค
บริษัทไม่สามารถส่งเช็คเคลมให้ผเู้ อาประกันภัยตามที่อยู่ในต่างประเทศได้
เคลมให้ผเู้ อาประกันตามที่อยู่ใน
บริษัทอาจพิจารณาเป็ นการโอนเงินไปยังบัญชีของผูเ้ อาประกันภัยที่ธนาคารที่
ต่างประเทศได้หรือไม่
ต่างประเทศแทน ในกรณีนี ้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องให้ขอ้ มูลของบัญชีธนาคาร
สาหรับการโอนเงินที่ครบถ้วน และผูเ้ อาประกันภัยต้องรับความเสี่ยงเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนด้วย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถนาเช็คเข้าบัญชีใน ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถนาเช็คที่ออกโดยบริษัทเข้าบัญชีธนาคารใน
ต่างประเทศได้หรือไม่
ต่างประเทศได้
กรณีมีภยั ธรรมชาติตอ้ งใช้เอกสารอะไร
แผนกสินไหมจะพิจารณาจากข่าวสารหรือประกาศที่เป็ นทางการ
ประกอบการพิจารณาสินไหมบ้าง
ในระหว่างการเดินทางที่ตา่ งประเทศมีการ สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศได้ แต่ไม่เกินจานวนเงินเอา
ติดเชือ้ COVID-19 และต้องเข้ารักษาที่
ประกันภัยของแผนประกันที่ได้ซือ้ ไว้ โดยการเจ็บป่ วยดังกล่าวจะต้องเกิดขึน้ ใน
โรงพยาบาลในต่างประเทศ สามารถ
ระยะเวลาเอาประกันภัย และไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
• กรณีรกั ษาแบบผูป้ ่ วยนอก ผูเ้ อาประกันภัยต้องสารองจ่ายและส่ง
ได้หรือไม่
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมใบรับรองแพทย์เพื่อเรียกร้องค่าทดแทน
• กรณีรกั ษาแบบผูป้ ่ วยใน ให้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินของบริษัท
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15.

16.

17.

่ บบ่อยเกี่ยวกับกำรเรียกร้องค่ำทดแทน
คำถำมทีพ
คำถำม
คำตอบ
ในระหว่างการเดินทางที่ตา่ งประเทศมีการ • กรณีมีการรักษาตัวต่อเนื่องในประเทศไทย แบ่งเป็ นกรณีดงั นี ้
ติดเชือ้ COVID-19 จะสามารถกลับมา
• ไม่เคยรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน จะต้องขอรับการ
เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย
รักษาพยาบาลภายใน 2 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศ
ได้อีกหรือไม่
ไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนื่องต้องไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ได้รบั
การรักษาพยาบาลครัง้ แรกในประเทศไทย บริษัทจะชดใช้เงินแก่ผเู้ อา
ประกันภัยสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยของแผนประกันที่ได้ซอื ้
ไว้ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ หลังจาก 5 วันนับจากวันที่ได้รบั การ
รักษาพยาบาลครัง้ แรก จะไม่เข้าเงื่อนไขความคุม้ ครอง
• ได้รบั การรักษาพยาบาลตัง้ แต่อยู่ในต่างประเทศ สามารถเข้ารับการ
รักษาได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย บริษัท
จะชดใช้เงินแก่ผเู้ อาประกันภัยสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยของ
แผนประกันที่ได้ซอื ้ ไว้ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ หลังจาก 7 วัน จะไม่เข้า
เงื่อนไขความคุม้ ครอง
ความคุม้ ครองผลประโยชน์ชดเชยการ
ใช้หนังสือรับรองการพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
พลาดการโดยสารเครื่องบินอัน
จาหน่ายบัตรโดยสารเกินจานวนที่น่งั หรือ เอกสารอื่นใดที่ยืนยันสาเหตุดงั กล่าว
เนื่องมาจากสายการบินจาหน่ายบัตร
จากสายการบิน
โดยสารเกินจานวนที่น่งั (Over Booking)
ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการพิจารณา
สินไหมบ้าง
ประกันภัยการเดินทางครอบคลุม
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขอรับใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly
ค่าใช้จ่ายในการขอรับใบรับรองสุขภาพ Fit
to Fly ก่อนบินกลับประเทศไทยหรือไม่
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