แผนประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ผู้ถือกรมธรรม์ :
ระยะเวลาเอาประกันภัย :
ผู้ได้ รับความคุ้มครอง :
อายุทรี่ ับประกัน :
จานวนผู้เอาประกันภัย :
ความคุ้มครอง :

บริ ษทั นำเที่ยวที่ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
แบบ : ทัวร์ ทวั่ ไป
1 ปี นับจำกวันที่เริ่ มคุม้ ครองของผูถ้ ือกรมธรรม์
นักท่องเที่ยว Inbound-Outbound-Domestic ที่ได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้ำไว้เป็ น
นักท่องเที่ยวภำยใต้กำรดูแลและบริ กำรของผูถ้ ือกรมธรรม์
อำยุ 1 ปี – 75 ปี
ขั้นต่ำ 500 คนต่อปี
กำรประกันภัยนี้ให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยที่ได้รับบำดเจ็บเนื่องจำกอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ในระยะเวลำกำรเดินทำง โดยให้ควำมคุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก

ตารางผลประโยชน์ :
1.
2.
3.
4.
5.
แผนประกันภัยทีเ่ ลือก (โปรดระบุ) :

ข้อตกลงคุม้ ครอง
กำรเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อ ทุพพลภำพถำวร
สิ้นเชิง อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุ
ค่ำรักษำพยำบำลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
ค่ำเคลื่อนย้ำยเพื่อรักษำพยำบำลฉุกเฉิ น
ระยะเวลำในกำรเดินทำงต่อครั้ง
วงเงินควำมรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

□ จำนวน 500-2,999 คนต่อปี
□ จำนวน 3,000-9,999 คนต่อปี
□ จำนวน 10,000 คนขึ้นไปต่อปี

ทุนประกันภัย (บำท)
1,000,000
500,000
รวมอยูใ่ นค่ำรักษำพยำบำล
สูงสุด 30 วัน
100,000,000

เบี้ยประกันภัยต่อคน

35

เบี้ยประกันภัยต่อคน

30

เบี้ยประกันภัยต่อคน
หมำยเหตุ : ค่ำเบี้ยประกันภัยดังกล่ำวยังไม่รวมอำกรแสตมป์ (0.4%)
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เงือ่ นไขการรับประกันภัย :
1. ผูถ้ ือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรำยชื่อผูเ้ ดินทำงล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน เพื่อให้บริ ษทั ฯรับทรำบและยืนยันควำมคุม้ ครองทุกครั้ง
(ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุถำ้ รำยชื่อผูเ้ อำประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง หน้ำที่ในกำรพิสูจน์เป็ นของผูถ้ ือกรมธรรม์หรื อ
ผูเ้ อำประกันภัย) กำรส่งรำยชื่อผูเ้ อำประกันภัย ให้ส่งข้อมูลในรู ปแบบ File Excel แยกช่องชื่อ-นำมสกุล, หมำยเลขบัตรประชำชน,
อำยุ, วันเดือนปี เกิด, วันที่เดินทำง, สถำนที่ท่องเที่ยวปลำยทำง
2. บุคคลผูเ้ อำประกันภัยต้องมีสุขภำพร่ ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่ องหรื อพิกำร
3. ผูเ้ อำประกันภัยที่อำยุนอ้ ยกว่ำ 1 ปี (แต่ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 เดือน) หรื อ อำยุมำกกว่ำ 75 ปี หำกต้องกำรควำมคุม้ ครองนี้จะคิดค่ำเบี้ย
ประกันภัยเป็ น 2 เท่ำและให้ควำมคุม้ ครอง 50% ของทุนประกันภัย
4. ควำมคุม้ ครองและข้อยกเว้นเป็ นไปตำมกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทำงสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับมำตรฐำน
การเรียกเก็บและปรับปรุงค่ าเบีย้ ประกันภัย :
บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยครั้งแรก 1 ปี เต็มตำมที่ตกลงทำประกันภัยไว้ และบริ ษทั ฯจะตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยว
ที่ถูกต้องเมื่อสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณี ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมำกกว่ำจำนวนที่ตกลงทำประกันภัยครั้งแรก บริ ษทั ฯจะเรี ยก
เก็บเบี้ ยประกันภัยเพิ่มตำมจำนวนนักท่องเที่ ยวส่ วนที่ เกิ น หรื อหำกจำนวนนักท่องเที่ ยวน้อยกว่ำจำนวนที่ ตกลงทำประกันภัยไว้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่คืนเบี้ยประกันภัย
เอกสารขอสมัครทาประกันภัย :
1. สำเนำใบอนุญำติประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำก ททท.
2. สำเนำใบ ภพ.20 (กรณี เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ให้ส่งภำยใน 30 วัน)
3. ข้อมูลผูแ้ จ้งทำประกันภัยและผูต้ ิดต่อ ชื่อ-นำมสกุล โทรศัพท์

แจ้ งทาประกันภัยโดย
ผู้มอี านาจลงนาม……………………………………………
บริษัท............................................................................
วันทีต่ กลงทาประกันภัย................................................
ประทับตรำ (ถ้ำมี)

แผนประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
สรุปเงือ่ นไขความคุ้มครองทีส่ าคัญ
ความคุ้มครอง : 100% กรณี เสี ยชีวติ จำกอุบตั ิเหตุ
100% กรณี สูญเสี ยอวัยวะ แขน ขำ สำยตำ รวมกัน 2 อย่ำงขึ้นไป
60% กรณี สูญเสี ยอวัยวะ แขน ขำ สำยตำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ระยะเวลาคุ้มครอง : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัย ตำมคำจำกัดควำม “ ระยะเวลำเดินทำง” ทุกครั้งที่ผเู ้ อำ
ประกันภัยเดินทำงภำยในระยะเวลำประกันภัย และหำกมีกรณี ฉุกเฉิ นทำงกำรแพทย์ กำรจี้เครื่ องบิน เครื่ องบินล่ำช้ำ หรื อขัดข้องของ
เครื่ องบิ น ที่ ผเู ้ อำประกันภัยใช้โดยสำร ซึ่ งทำให้ผูเ้ อำประกันภัยไม่สำมำรถเดิ นทำงกลับบ้ำนได้ภำยในกำหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยำยควำมคุม้ ครองออกไปโดยอัตโนมัติ จนกระทัง่ สิ้นสุด ตำมคำจำกัดควำม “ ระยะเวลำกำรเดินทำง”
คาจากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” หมำยถึง ระยะเวลำกำรเดินทำงแต่ละครั้งของผูเ้ อำประกันภัยที่ได้รับควำมคุม้ ครองซึ่ ง
เริ่ มต้นและสิ้นสุดภำยในระยะเวลำเอำประกันภัย
กรณีการเดินทางท่ องเทีย่ วภายในประเทศไทย (Domestic ) : ระยะเวลำกำรเดินทำง หมำยถึงระยะเวลำกำรเดินทำงท่องเที่ยวซึ่ งจัดให้โดยผูถ้ ือกรมธรรม์
ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรเดินทำงไปกลับที่พกั อำศัยของผูเ้ อำประกันภัยเองทั้งก่อนและหลังกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผูถ้ ือกรมธรรม์
กรณีผ้เู อาประกันภัยเป็ นบุคคลทีเ่ ข้ ามาในราชอาณาจักรไทย ( Inbound ) : ระยะเวลำกำรเดินทำง หมำยถึง ระยะเวลำกำรเดินทำงท่องเที่ยวซึ่ ง
จัดให้โดยผูถ้ ือกรมธรรม์ และเริ่ มต้นตั้งแต่ผเู ้ อำประกันภัยเดินทำงถึงประเทศไทย และดำเนิ นกำรต่อไปจนกระทัง่ ผูเ้ อำประกันภัยเดินทำงออกจำก
ประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมกำรเดินทำงไปกลับที่พกั อำศัยของผูเ้ อำประกันภัยเอง หรื อเที่ยวด้วยตนเองก่อนหรื อหลังจำกกำรกำหนดกำรท่องเที่ ยวซึ่ งจัด
โดยผูถ้ ือกรมธรรม์ กำรเดินทำงถึงประเทศไทยหรื อออกจำกประเทศไทยนั้น ให้ถือกำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็ น
สำคัญ ( ไม่เกิน 30 วัน/ ต่อเที่ยว)
กรณีเดินทางท่ องเทีย่ วไปต่ างประเทศ (Outbound) : ระยะเวลำกำร เดินทำงท่องเที่ยว หมำยถึง ระยะเวลำเดินทำงท่องเที่ยวที่จดั โดยผู ้
ถือกรมธรรม์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรเดินทำงไปกลับที่พกั อำศัยของผูเ้ อำประกันภัยเอง หรื อเที่ยวด้วยตนเองก่อนหรื อหลังจำกกำหนดกำร
ท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผูถ้ ือกรมธรรม์ (ไม่เกิน 30 วัน/ ต่อเที่ยว)
ข้ อยกเว้ นทัว่ ไปโดยสังเขป : สงครำม อำวุธนิวเคลียร์ กำรก่อกำรร้ำย กำรปฏิวตั ิ กำรจลำจล กำรฆ่ำตัวตำยหรื อกำรทำร้ำยร่ ำงกำย
ตนเอง กำรแท้งลูก กำรรักษำฟัน อำหำรเป็ นพิษ ปวดหลังเนื่องจำกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสำท ขณะก่ออำชญำกรรมหรื อ
ขณะหลบหนีกำรจับกุม ขณะเข้ำร่ วมทะเลำะวิวำท ขณะอยูภ่ ำยใต้ฤทธิ์สำรเสพติดหรื อฤทธิ์สุรำ (ระดับแอลกฮอล์ในเลือด 150 มก.%
ขึ้นไป) ขณะเข้ำมำหรื อพำนักอยูใ่ นรำชอำณำจักรไทยโดยผิดกฎหมำย
กิจกรรมทีไ่ ม่ ค้ มุ ครอง : สำหรับ“แบบทัวร์ทวั่ ไป” กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุม้ ครองกิจกรรมต่อไปนี้
กำรขี่มำ้ หรื อ ขี่ชำ้ ง(Horse Riding/Elephant Riding), ขี่ชำ้ งชมวิว, ดำน้ ำตื้น(Snorkeling),กำรไต่หน้ำผำและกำรปี นเขำ
(Rock Climbing),กำรโรยตัวจำกภูเขำหรื อหน้ำผำ(Abseiling),กำรปี นตำข่ำยเชือกจำกภูเขำ,หน้ำผำ หรื อ ต้นไม้(Spider Web
Climbing), กำรเดินบนสะพำนเชือก(Rope Bridge),กำรโหนตัวจำกที่สูง(Sky Slider by rope or sling),กำรเดินป่ ำที่ตอ้ ง
ค้ำงแรม(Trekking – Hike),ล่องแก่ง, สปี ดโบ๊ท, สกีน้ ำ, จักรยำนเสื อภูเขำ( Mountain Bike) และตำมข้อยกเว้นทัว่ ไป
เอกสารเรียกร้ องสินไหม :
1. กรณี เสี ยชีวติ จำกอุบตั ิเหตุ : ใบมรณะบัตร และหลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่ วมเดินทำงท่องเที่ยวกับบริ ษทั นำเที่ยว
2. กรณี สูญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง : ใบรับรองแพทย์
3. กรณี ค่ำรักษำพยำบำล : ใบเสร็ จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลฉบับจริ ง และ ใบรับรองแพทย์

