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Coverage Summary

สรุปความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดิ นทางต่างประเทศ
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั ่วโลก 24 ชั ่วโมง AIG Travel Asia Pacific (ATAP) +662-6491346
เอกสารฉบับนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถอื เป็ นสัญญาประกันภัย ความคุม้ ครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผูเ้ อาประกันภัยจะ
ได้รับขึ้นอยู่กับคาจากัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซือ้ ไว้
หากข้อความในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ใช้ข้อความในกรมธรรม์แทน
จานวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
ความคุ้มครอง
Plan A
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (TA 1)
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากการสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิด
อุบัติเหตุ โดยความคุ้มครองเริ่มต้น 2 ชม. ก่อ นออกเดินทางจากประเทศไทยและสิ้นสุดหลัง กลับมาถึง ประเทศไทย 2 ชม.
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (TA 2)
คุ้มครองการเจ็บป่ วยรวมถึง การบาดเจ็บเนื่อ งจากอุบัติเหตุในระยะเวลาเอาประกันภัย ทัง้ ผู้ป่วยนอก/ใน รวมทัง้ ค่าบริการทาง
ทันตกรรมจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท ยกเว้นโรคประจาตัว และโรคที่เป็นมาก่อ นการเดินทาง
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย (TA 3)
หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่ วยหรือได้ร ับอุบัติเหตุได้ทาการรักษาที่ต่างประเทศแล้วแต่ยัง ไม่หาย ก็ส ามารถกลับมารักษาต่อ ที่
ประเทศไทยได้ โดยต้อ งมาเข้ารับการรักษาภายใน 7 วัน นับจากวันที่มาถึง ประเทศไทย รวมทัง้ ค่าบริการทางทันตกรรม
ต่อ เนื่อ งในประเทศไทยจากอุบัติเหตุในต่างประเทศสูง สุด 2,000 บาท ทัง้ นี้เมื่อ รวมกับค่าบริการทางทันตกรรมที่ร ักษาใน
ต่างประเทศต้อ งไม่เกิน 10,000 บาท
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่ วย หรือ ได้ร ับอุบัติเหตุ และไม่เคยรับการรักษาที่ต่างประเทศ สามารถกลับมารักษาที่ประเทศไทยได้
โดยต้อ งรักษาภายใน 2 วันนับจากวันที่กลับถึง ประเทศไทย และยัง สามารถรักษาต่อ เนื่องไปได้อ ีก 5 วัน นับจากวันที่ได้ร ับการ
รักษาเป็นครัง้ แรก รวมทัง้ ค่าบริการทางทันตกรรมในประเทศไทยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสูง สุด 2,000 บาท
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี
4. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย (TA 4)
• การเคลื่อ นย้ายจะเป็นไปตามคาแนะนาของแพทย์จากศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ ฉุกเฉิน 24 ชัว่ โมง (AIG Travel Asia
Pacific)
• คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อ นการเอาประกันภัย (Pre-existing)
5. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย (TA 5)
• ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลาเนาคุ้มครองเมื่อได้ร ับบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยระหว่างการเดินทาง มีผลให้เสียชีวิต
ภายใน 30 วันนับจากวันที่บาดเจ็บหรือ เจ็บป่ วย
• คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อ นการเอาประกันภัย (Pre-existing)
6. ผลประโยชน์ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิ น (TA 6)
• เฉพาะค่าโทรศัพท์มือ ถือที่โทรเข้าศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ ฉุกเฉิน 24 ชัว่ โมง
(AIG Travel Asia Pacific +662-649-1346)
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Plan A

7. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ (TA 7)
ส าหรับการเข้าพักรักษาตัวของผู้เอาประกันภัย ในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกิน 5 วัน
• กรณีไม่มีส มาชิกในครอบครัวที่บรรลุนิติภ าวะคอยดูแล บริษัทจะจ่ายค่าตัวเครื
๋ ่องบิน, ค่าเดินทางอื่นๆ, ค่าที่พัก และ
ค่าอาหารสูง สุดวันละ 10,000 บาท ให้กับญาติหรือ เพื่อ นของผู้เอาประกันภัยสูง สุด 2 คน เพื่อ ไปดูแลผู้เอาประกันภัย
• กรณีมีส มาชิกในครอบครัวที่บรรลุนิติภ าวะคอยดูแล บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกของครอบครัวที่อ ยูก่ ับผู้เอา
ประกันภัยในต่างประเทศ จานวน 2 คน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลื่อ นหรือเปลี่ยนเที่ยวบินกลับไทย, ค่าที่พักและค่าอาหาร
ที่เกิดขึ้นจริง ตัง้ แต่วันที่ 6 ของวันที่ผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
8. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (TA 8)
• หากผู้เอาประกันภัยจาเป็นต้องรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยรายวันให้วัน
ละ 3,000 บาท และหากต้อ งรักษาตัวต่อ เนื่อ งในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลในประเทศไทย บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย
รายวันให้วันละ 1,000 บาท
9. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย (TA 9)
• หากผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศและไม่มีส มาชิกของครอบครัวหรือผู้ใหญ่
ที่บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เยาว์ที่อายุตา่ กว่า 18 ปีบริบูร ณ์ที่อ อกเดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะ
จ่ายค่าที่พักและค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท และค่าเดินทางตามจริง ให้แก่ส มาชิกของครอบครัวของผู้เอา
ประกันภัย 1 คน เพื่อ ร่วมเดินทางพร้อ มกับผู้เยาว์นั้นกลับมายังประเทศไทย
10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (TA 10)
บริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยสาหรับเงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อ ตัว๋ ล่วงหน้า และ/หรือ ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า ส าหรับกรมธรรม์ที่ซื้อ ก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่การเลื่อ นหรือ บอกเลิกการ
เดินทางนั้นเกิดจาก
• การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือ เจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย หรือ การบาดเจ็บสาหัส หรือ เจ็บป่ วยหนักของสมาชิกในครอบครัว,
การนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน การจลาจล สงครามกลางเมือ ง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย, หรือ การได้รบั หมาย
ศาล ภายใน 30 วันก่อ นวันออกเดินทาง
• กรณีที่อ ยู่อ าศัย ของผู้เอาประกันภัย ได้รบั ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อ นวันออก
เดินทาง
• เหตุการณ์ใดๆ ที่นาไปสู่การปิดน่านฟ้าหรือสนามบิน ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อ นวันออกเดินทาง
11. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน (TA 11)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึน้ ค่าที่พัก รวมถึง ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่ตามมาเนื่อ งจากต้องเดินทางกลับก่อ นกาหนด
(แต่ไม่รวมถึง ค่าตัว๋ เครื่อ งบินหรือค่าเดินทางใดๆ ส าหรับการเดินทางกลับประเทศไทยตามกาหนดการเดิม) เนื่อ งจากสาเหตุ
เหล่านี้
• ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย, สมาชิกในครอบครัวหรือ เพื่อนร่วมเดินทางได้ร ับบาดเจ็บสาหัส /เจ็บป่ วยหนัก,
เครื่อ งบินโดยสารถูกจี้, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนาของแพทย์
• เหตุการณ์ใดๆ ที่นาไปสู่การปิดน่านฟ้าหรือสนามบิน
12. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก (TA 12)
หากการเดินทางถูกขัดขวางและไม่สามารถเดินทางตามตารางที่กาหนดการเดิมได้ บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น เงินมัดจาค่าเดินทาง ค่าซื้อ ตัว๋ ล่วงหน้า และ/หรือ ค่าที่พัก ที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายไปก่อ นออกจากประเทศ
ไทย หรือ ต้อ งถูกริบมัดจา เนื่อ งจาก
• การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคาแนะนาของแพทย์
• ผู้เอาประกันภัย สมาชิกของครอบครัวหรือ เพือ่ นร่วมเดินทางต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
ติดต่อ กันเกิน 5 วัน หรือ น้อ ยกว่า 5 วันแต่แพทย์มีคาแนะนาว่าไม่ควรเดินทาง
13. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (TA 13)
• ในกรณีการล่าช้า ของยานพาหนะสาธารณะอย่างน้อ ย 6 ชัว่ โมง เนื่อ งจากสภาพอากาศไม่อานวย เครื่องอุปกรณ์ไม่
สมบูรณ์ มีการนัดหยุดงานของลูกจ้างยานพาหนะนั้น บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่ โมงเต็มที่
ล่าช้า โดยต้อ งมีหนัง สือ รับรองจากสายการบินหรือ บริษัทผู้ขนส่ง
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14. ผลประโยชน์ชดเชยการพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบินจาหน่ายบัตรโดยสารเกินจานวนที่
นัง่ (TA 14)
• กรณีส ายการบินมีการจาหน่ายบัตรโดยสารเกินจานวนที่นงั ่ และไม่ ส ามารถจัดหายานพาหนะทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย
ได้ภายใน 6 ชัว่ โมง บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่ โมงเต็มที่ล่าช้า โดยต้อ งมีหนัง สือ รับรองจาก
สายการบิน
15. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน (TA 15)
• กรณีเครื่อ งบินที่ผู้เอาประกันภัยโดยสารไม่ส ามารถเดินทางตามตารางการบินเดิมและเดินทางไปถึงที่หมายล่าช้าจาก
กาหนดการเดิมตัง้ แต่ 6 ชัว่ โมงติดต่อ กัน เนื่อ งจาก ภัยธรรมชาติ, การแพร่ระบาดหรือโรคระบาด, การเกิดอุบัติเหตุใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ร้ายแรง, ความไม่ส งบในบ้านเมือ ง การประท้วง การนัดหยุดงาน, เหตุการณ์ใดๆ ที่นาไปสู่การปิด
น่านฟ้าหรือ สนามบิน, สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรือ เครือ่ งอุปกรณ์ไม่ส มบูร ณ์ บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุน
ประกันภัยในทุก 6 ชัว่ โมงเต็มที่ล่าช้า โดยต้อ งมีหนัง สือรับรองจากสายการบิน
16. ผลประโยชน์ชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน (TA 16)
• การล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ หรือ เที่ยวเรือ ที่เดินทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะและไม่ส ามารถจัดหายานพาหนะ
ทดแทนได้ภายในระยะเวลา 6 ชัว่ โมงนับจากเวลาที่เดินทางมาถึง จุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ บริษัทจะชดเชยให้ 10%
ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่ โมงเต็มที่ล่าช้า โดยต้อ งมีหนัง สือรับรองจากสายการบินหรือ บริษัทผู้ขนส่ง
17. ผลประโยชน์ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง (TA 17)
• กรณีกระเป๋ าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 6 ชัว่ โมงติดต่อ กัน หลัง จากผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึง จุดรับกระเป๋ า ณ จุดหมาย
ปลายทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่ โมงเต็มที่ล่าช้า โดยต้อ งมีหนัง สือรับรอง
จากสายการบินหรือ บริษัทผู้ขนส่ง
18. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA 18)
• กรณีที่กระเป๋ าเดินทางสูญเสีย หรือ เสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศ, ถูกชิง ทรัพย์ โจรกรรม หรือ ปล้นทรัพย์ เพื่อ
เอากระเป๋ าเดินทาง หรือ ทรัพย์สนิ ส่วนตัวไป ซึ่ง 1.อยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรมหรือบริษทั ขนส่ง 2. เป็นผลจาก
การถูกกรีดกระเป๋ า ถูกบัง คับอย่างรุนแรง ข่มขู่หรือ ขู่เข็ญเพื่อเอาทรัพย์ไป หรือ 3. เป็นผลจากภัยธรรมชาติ บริษัทจะ
ชดเชยเป็นเงินหรือ ค่าซ่อ มแซมให้ โดยจากัดสูง สุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ ชิ้น ต่อ คู่ ต่อ ชุด โดยต้อ งมีเอกสารยืนยันจาก
ทางโรงแรมหรือ สายการบิน หรือ ตารวจภายใน 24 ชม. (ไม่คุ้มครองการถูกยึดทรัพย์ หลงลืม ถูกล้วงกระเป๋ า และ ของที่
ระลึก ของประดับมีค่า)
19. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง (TA 19)
• ชดเชยค่าใช้จ่าย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พักที่ต้อ งจ่ายเพิ่ม) เพื่อ ขอรับหนัง สือเดินทาง วีซ่า ตัว๋ เดินทางใหม่
แทนเอกสารที่ส ูญหายจากการถูกจี้ ถูกชิง ทรัพย์ โจรกรรม หรือ ปล้นทรัพย์ ถูกกรีดกระเป๋ า หรือ เสียหายจากภัยธรรมชาติ
โดยต้อ งแจ้ง ความกับตารวจภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม ทาหาย โดยไม่ร ู้ตัว ถูกล้วงกระเป๋ า
20. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว (TA 20)
• เนื่อ งจากถูกจี้ ถูกชิง ทรัพย์ โจรกรรม หรือ ปล้นทรัพย์ หรือ ถูกกรีดกระเป๋ า ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ บริษัทจะ
คุ้มครองเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือ ดราฟท์ ทัง้ นี้ไม่ร วมถึง บัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น ตัว๋ เงิน หรือ ตัว๋
สัญญาใช้เงิน โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท โดยต้อ งแจ้ง ความกับตารวจภายใน 24
ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัย ทาหายโดยไม่ร ู้ตัว ถูกล้วงกระเป๋ า ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรมหรือถูกจับกุมหรือ หลบหนีการจับกุม หรือ ตกอยู่ภายใต้ฤทธิส์ ุราหรือยาเสพติด
21. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการล้วงกระเป๋ า (TA 21)
• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินสดตามจานวนที่ส ูญเสียหรือ เสียหายจริง โดยผู้เอาประกันภัยจะต้อ งรับผิดชอบความรับผิดส่วน
แรก จานวน 1,000 บาท
• เอกสารการเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่าย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พักที่ต้อ งจ่ายเพิ่ม) เพื่อ ขอรับหนัง สือเดินทาง วี
ซ่า ตัว๋ เดินทางใหม่ แทนเอกสารที่ส ูญเสียหรือเสียหาย และต้อ งมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส าหรับค่าใช้จ่ายดัง กล่าว
• ทรัพย์ส ินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินหรือ ค่าซ่อ มแซมให้ โดยจากัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ ชิ้น ต่อ คู่ ต่อ ชุด
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หมายเหตุ: ต้อ งมีเอกสารการแจ้งความกับตารวจภายใน 24 ชม. เพื่อ ประกอบการพิจารณาตามผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้
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จานวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง
22. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ในยานพาหนะ (TA 22)
• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินสดตามจานวนที่ส ูญเสียหรือ เสียหายจริง โดยผู้เอาประกันภัยจะต้อ งรับผิดชอบความรับผิดส่วน
แรก จานวน 1,000 บาท
• เอกสารการเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่าย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พักที่ต้อ งจ่ายเพิ่ม) เพื่อ ขอรับหนัง สือเดินทาง
วีซ่า ตัว๋ เดินทางใหม่ แทนเอกสารที่ส ูญเสียหรือเสียหาย และต้อ งมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
• ทรัพย์ส ินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินหรือ ค่าซ่อ มแซมให้ โดยจากัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ ชิ้น ต่อ คู่ ต่อ ชุด
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หมายเหตุ: ต้อ งมีเอกสารการแจ้งความกับตารวจภายใน 24 ชม. เพื่อ ประกอบการพิจารณาตามผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้
23. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสาหรับรถเช่า (TA 23)
• ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบส่วนแรกใดๆ ที่ร ะบุอ ยู่ในกรมธรรม์รถเช่าที่ผู้เอาประกันภัยซื้อเพื่อ คุ้มครองรถเช่า
50,000
สัญญาเช่ารถต้อ งกาหนดให้ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ชนั ้ หนึ่ง ในกรณีนี้ต้อ งเช่ารถจากบริษัทที่ มีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจที่ถูกต้อ งตามกฎหมาย
24. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย (TA 24)
• คุ้มครองความสูญเสียหรือ ความเสียหายของสิ่งของภายในบ้านทีเ่ กิดขึน้ จากไฟไหม้ ซึ่ง ไม่มีผู้ดูแล ในขณะที่ผู้เอา
100,000
ประกันภัยอยู่ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดเชยเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง หรือ ซ่อ มแซม หรือ จัดหา
ทรัพย์ส ินที่คล้ายคลึง มาทดแทน โดยต้อ งมีเอกสารการแจ้ง ความกับตารวจ
25. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน (TA 25)
• กรณีอ ุปกรณ์กอล์ฟสูญเสีย หรือ เสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศโดยต้องแจ้ง ความต่อเจ้าหน้าที่ ตารวจ หรือ ผู้มี
อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ ง ได้แก่ ผู้บริหารสายการบิน โรงแรม หรือ สนามกอล์ฟ ภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม
20,000
ทาหาย โดยไม่รู้ตัว และ ระหว่างการฝึก หรือ เล่นจริง ในสนาม
• กรณีตีโฮล-อิน-วันได้ ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ร ับเงินรางวัลสูง สุดตามวงเงินระบุตามหน้าตารางกรมธรรม์โดยเป็นสนาม
กอล์ฟ 18 หลุม และต้อ งมีหนัง สือ รับรองจากสนามกอล์ฟ
26. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (TA 26)
บริษัทจะชดใช้จานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายให้แก่บุคคลภายนอก ส าหรับผลของความสูญเสียหรือ
เสียหายที่เกิดขึ้นดัง ต่อ ไปนี้
• การเสียชีวิตหรือ ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันภัย
• ความสูญเสียหรือ ความเสียหายของทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่อ งหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากผู้เอา
4,000,000
ประกันภัย
หมายเหตุ: 1. กรณีเกิดเหตุผู้เอาประกันภัยต้อ งติดต่อ ศูนย์บริการช่วยเหลือ ฉุกเฉินเครือข่ายทัว่ โลก 24 ชัว่ โมง
AIG Travel Asia Pacific (ATAP) +662-649-1346
2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทาการอันเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ บุคคลอื่น หรือ
ผู้เสียหาย หรือ กระทาการที่อ าจก่อให้เกิดหรือ ก่อ ให้เกิดการฟ้อ งร้อ ง หรือ ต่อ สูค้ ดี โดยไม่ได้ร ับการยินยอมเป็น
หนัง สือ จากบริษัท

3,000,000 1,000,000

ระยะเวลาเอาประกันภัย
- ในกรณีที่เป็ นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว
ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั ่วโมง* และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั ่งผู้เอาประกันภัย
เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั ่วโมง* นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั ่งวันสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
* หมายเหตุ: 2 ชั ่วโมง ก่อนออกเดินทาง และ 2 ชั ่วโมง หลังกลับมาถึงประเทศไทย จะคุ้มครองเฉพาะ ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
(TA2) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในประเทศไทย (TA3) และ ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (TA1) เท่านั้น
- ในกรณีที่เป็ นความคุ้มครองแบบรายปี
เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครัง้ โดยให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครัง้ เช่น เดีย วกับ ความคุ้ ม ครองแบบรายเที่ ยว ระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 184 วัน
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ข้อยกเว้นทั ่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสา เหตุ
หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีการระบุคุ้มครองไว้ในข้อตกลงคุ้มครองเป็นการเฉพาะ)
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัต รูต่ างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้า ยคล้ ายสงคราม (ไม่ว่าจะมี ก าร
ประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัย อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็ง
ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก
หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3. การก่อการร้าย
4. การกระทาโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย การยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทาลาย โดยศุลกากร หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ๆ การฝ่ าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล
5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจ ากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
6. การระเบิดของกั ม มันตภาพรัง สี หรือส่วนประกอบของนิ ว เคลี ยร์ หรือวัตถุอันตรายอื่น ใดที่อาจเกิ ด การระเบิ ด ใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ ยกเว้น ความคุ้ม ครองตามที่ร ะบุไ ว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย และ
เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
9. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดิน
10. เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ ในสภาพที่ เหมาะสมแก่ก ารเดินทาง และเดินทางโดยขัด ต่อค าแนะนาของแพทย์ ผู้ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้รักษาโรค
11. ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด
12. การเดินทางที่มีกิจกรรมการปีนเขา การไต่เขา การเดินป่ า การเที่ยวป่ า หรืออื่น ๆ รวมอยู่ในการเดินทาง ที่อยู่บน
ระดับความสูงเท่า กับ หรือสูงกว่า 3,000 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง เว้นแต่ว่าผู้เอาประกัน ภัยจะสามารถ
จัดหาหลักฐานจากพยานที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ เอาประกันภั ย บริษัททัวร์ หรือไกด์นาเที่ยวที่พิสูจ น์ได้ว่าเป็นการได้ รั บ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นขณะอยู่บนระดับความสูงที่ต่ากว่า 3,000 เมตรจากระดับน้าทะเลปาน
กลาง
13. การที่ผู้เอาประกันภัยกระทาการเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือการ
ลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติ ด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธ
ชีวภาพ

ข้อยกเว้นทั ่วไปเพิ่มเติม
TG – Exclusion 1
การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรือ
ความรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก หรือมีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลมาจาก หรือที่
เกิดขึ้นในเวลาที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ใน หรือเดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศเนปาล
TG – Exclusion 2
1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเดินทางที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า หรือการเดินทางจากภายใน หรือ การ
เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน ประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมิภาคไครเมีย (Crimea Region)
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติหรือถิ่นพานักในประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมิภาคไครเมีย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีภูมิลาเนา
ในประเทศไทย
โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นอืน่ ๆในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันภัย
ตรวจสอบรายละเอียด เงือ่ นไข และข้อยกเว้นกรมธรรม์เพิม่ เติมได้ที ่
https://www.aig.co.th/travelguard
Coverage Summary TG International Extra - 07/20 v.1
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

Travel Guard International Extra
Coverage Summary

การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่กาหนดโดยบริษัท
2. ส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกแล้วและเอกสารประกอบการพิจารณามาที่บริษัททางไปรษณีย์(ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่ระบุอยู่ใน
แบบฟอร์ม และบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
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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