เอกสารเสนอประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเทีย
่ วและมัคคุเทศก
(Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides)

บริษัทรับประกันภัย :

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู (Address) :

----------------------------------------------------------------------------------------

ผูถือกรมธรรม(Policy Holder) :

----------------------------------------------------------------------------------------

ระยะเวลาเอาประกันภัย ( Period of Insurance): 1 ป
ผูเอาประกันภัย (Insurance Person) :

ผูทองเที่ยวทีไ
่ ดลงทะเบียนบันทึกลวงหนาเปนนักทองเทีย
่ วภายใต

อายุที่รบ
ั ประกัน (Age of Insurance) :

1-75 ป

ความคุมครอง (Coverage):

ความคุมครอง

การดูแลและบริการของผูถือกรมธรรม

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองผูที่เอาประกันภัยทีไ
่ ดรบ
ั บาดเจ็บ
เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง โดยใหความ
คุมครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว
่ โลก

1. การเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิง อัน
เนือ
่ งมาจากอุบัตเิ หตุ

(Accidental Benefit Loss of life caused by accident)

2. คารักษาพยาบาลเนือ
่ งจากอุบัตเิ หตุ (ตออุบัตเิ หตุแตละครัง้ )
(Medical Expense Due to Accident)

3. วงเงินความรับผิดชอบสูงสุด (ตออุบต
ั เิ หตุแตละครัง้ )
( Limit of Liability per accident)

4. คาใชจา ยการสงศพกลับภูมล
ิ าํ เนา

(Repatriation of Mortal Remains)

5. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
(Personal Liability)
-

ระยะเวลาในการเดินทางตอครัง้

-

จํานวนผูเ อาประกันขั้นต่าํ ตอกรมธรรม

(Duration of travel)

(Minimum of insured persons per policy)
จํานวนนักทองเทีย
่ วตอ ป (คน)
200-3,000

3,001-10,000

10,001-30,000
30,001 ขึ้นไป
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แผน 1

แผน 2

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

50,000,000

50,000,000

ไมคม
ุ ครอง

100,000

ไมคม
ุ ครอง

100,000

ไมเกิน 15 วัน

ไมเกิน 15 วัน

200 ทาน

200 ทาน

จํานวนเบีย
้ ประกันภัย
(ไมรวมภาษีอากร)

จํานวนเบีย
้ ประกันภัย
(ไมรวมภาษีอากร)

30 บาท

35 บาท

31 บาท

24 บาท

20 บาท

36 บาท

29 บาท

25 บาท
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หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ จะขยายความคุมครองใหเปนพิเศษสําหรับทานสมาชิกคือ

1.1 การเลนสกี, การดําน้ําแบบ Snorkeling, ผูโดยสารเรือเร็ว (Speed Boat), บานานาโบท, เจ็ทสกี,เรือลากรม

, และชีวอรกเกอร ที่อยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของผูถือกรมธรรม

1.2 ขยายความคุมครองคารักษาพยาบาลเนือ
่ งจากอาหารเปนพิษเปนจํานวนเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท ตอทาน
2. อัตราเบี้ยประกันขางตน ยังไมรวมอากร 0.04% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
3. เบี้ยประกันที่ขยายความคุม
 ครองถึงการดําน้าํ ลึก (Scuba Diving) เปนดังนี้
จํานวนนักทองเทีย
่ วตอป (คน)

จํานวนเบีย
้ ประกันภัย
(ไมรวมภาษีอากร)

จํานวนเบีย
้ ประกันภัย
(ไมรวมภาษีอากร)

60 บาท

70 บาท

62 บาท

200-3,000

3,001-10,000

72 บาท

48 บาท

10,001-30,000
30,001 ขึน
้ ไป

58 บาท

40 บาท

50 บาท

เงือ
่ นไขการรับประกันภัย (Conditions):

1. ผูถือกรมธรรมตองสงรายชื่อของนักทองเที่ยวทั้งหมดที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม เปนลายลักษณอก
ั ษรให

บริษัทเก็บไว เพื่อเปนหลักฐานลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนการเดินทาง โดยนําสงขอมูลเปนไฟล Excel มีขอมูล ชื่อนามสกุล,

PASSPORT

No,

ID

No,

AGE,

DOB,

ปลายทาง

และ

วันที่เดินทาง

uwgroup@lmginsurance.co.th หากไมนาํ สงรายชื่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ
์ มคุมครอง

มาที่

E-mail

:

2. อายุที่รบ
ั ประกัน 1-75 ป และที่อายุ 71-75 ใหความคุม
 ครอง 50 % ของทุนประกันภัย
3. ผูเอาประกันภัยตองมี หนังสือจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก จาก ททท.
2. การคํานวณเบีย
้ ประกันภัยและการปรับปรุงเบีย
้ ประกันภัย


การคํานวณเบี้ยประกันภัย – บริษัทฯจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจํานวน xxxxx บาท

ซึง่ คิดจากอัตราคาเบี้ย



การปรับปรุงเบีย
้ ประกันภัย – บริษัทฯ จะทําการสรุปจํานวนผูเดินทางที่แทจริง และปรับปรุงเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน

ประกันภัย ตามจํานวนนักทองเที่ยวขั้นต่ํา xxx คน ที่ไดทําการตกลงกันไว ณ วันสงมอบกรมธรรม

 ในกรณีที่จํานวนนักทองเที่ยวมากกวาจํานวนทีไ่ ดตกลงกันไว บริษท
ั ฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
ตามจํานวนนักทองเที่ยวที่เกินจากจํานวนขั้นต่ําทีไ
่ ดตกลงไว ในอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกัน
ไวเมื่อเริ่มตนสัญญา
 ในกรณีที่จํานวนนักทองเที่ยวนอยกวาจํานวนขัน
้ ต่ําทีไ
่ ดตกลงกันไว บริษัทฯ สงวนสิทธิไ
์ มคืนเบีย
้
ประกันภัยสวนตางนั้นๆ

ขอจํากัดอายุ :

ผูรับผลประโยชน :
ขอยกเวน :

ผูเอาประกันภัยที่มอ
ี ายุระหวาง 1 เดือน ถึง 75 ป

กองมรดกหรือผูมส
ี ิทธิ์อันชอบดวยกฎหมายของผูเอาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครองอุบัติเหตุทเี่ กิดขึ้นใน

ขณะที่ผูเอาประกันภัยตกอยูภายใตฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดให
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โทษรายแรง อาการเจ็บปวย การแทงลูก การทะเลาะ วิวาท การกออาชญากรรม การฆาตัว
ตายหรือทํารายรางกายตนเอง การเลนหรือแขงขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่
ไมใชสายการบินพาณิชย การจลาจล นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร ฆาตกรรมและ
ลอบทํารายรางกาย ขณะขับขีห
่ รือ โดยสารรถจักรยานยนต (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูใน
กรมธรรม)
*ทัวรกจ
ิ กรรมเสีย
่ งภัย(Adventure) คือ การนําเที่ยวทีใ
่ หนักทองเที่ยวมีสวนรวมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการ

บาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุสงู กวาทัวรทั่วไป อาทิเชน คายัค, การเลนกระดานโตคลื่น, วินดเซิรฟ
 , แล นเรือ, เจ็ตสกี, ลอง
แกง, ลองแพ, การดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจ, การไตหนาผา, การปนเขา, การเดินบนสะพาน
เชือกจากภูเขา หนาผา หรือตนไม (Spider Web Climbing), การเดินปาที่ตองคางแรม, จักรยานเสือภูเขา, การขี่มา
หรือ ขีช
่ าง, การขับขี่รถ ATV, การโหนตัวจากที่สงู (Sky Slider by rope or sling) หรือ กระเชาลอยฟา, บันจี้จั๊มพ
ยืนยันขอทําประกันภัยตามขอเสนอดังกลาวขางตน

โดย...................................................... ผูมอ
ี ํานาจลงนาม และประทับตราบริษท
ั (ถามี)
(..............................................................)

วันที่................................................................

สําหรับเจาหนาที่
รหัสตัวแทน/บริษท
ั ทัวร (Agency Code)__________________________________________
วันเริ่มคุมครอง (Effective Date)________________________________________________
เอกสารประกอบการออกกรมธรรม
1.สําเนาหนังสือจดทะเบียนประกอบธุรกิจนําเที่ยว
2.สําเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคล)
3.สําเนาหนังสือรับรองบริษท
ั ฯ (กรณีนต
ิ ิบค
ุ คล)
4.สําเนา ภพ.20 (กรณีนิติบค
ุ คล)
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