แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสํ าหรับธุรกิจนําเทีย วและมัคคุเทศก์ (TAG) ปี 2560
Travel Accident Insurance for the Tourists Application Form
ข้าพเจ้าในนาม บริ ษทั / ห้างหุน้ ส่วน....................................................................................................................................................................
เลขทะเบียน 13 หลัก ........................................................................ทีอยู่ (ตามใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ).....................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................ต่อ.......................โทรสาร..........................................อีเมล์..................................................................
สถานทีทาํ การ*……………................................................................................................................................................................................
ทีอยูส่ าํ นักงาใหญ่*..............................................................................................................................................................................................
*(กรณี นิติบุคคลต่างชาติให้ระบุรายละเอียดทั3งสถานทีทาํ การและทีต3 งั สํานักงานใหญ่)
เจ้าหน้าทีผปู ้ ระสานงานของบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน ชือ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................
โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้..........................................................ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนําเทียวจากการท่องเทียวแห่งประเทศไทย
ตามใบอนุญาตประกอบการ เลขที......................................มีความประสงค์จะขอทําประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับนักท่องเทียวและคณะ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั จํานวน..................................................คนต่อปี ตามโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี ตามแบบความคุม้ ครองและอัตราเบี3ยประกันภัย ดังนี3

ความคุ้มครองต่ อการเดินทางแต่ ละครัAง
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่ อคน (บาท)
รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1
(พิเศษไม่ มี
ลูกทัวร์ )

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

การเสี ยชีวติ ทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิง
สูญเสี ยอวัยวะ( มือ เท้า ) สายตา จากอุบตั ิเหตุ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาล จากอุบตั ิเหตุแต่ละครั3ง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

จํานวนผูเ้ อาประกันภัยขั3นตําต่อกรมธรรม์

30 คน

100 คน

200 คน

300 คน

400 คน

500 คน

1,000 คนขึ3นไป

เบียA ประกันภัยต่ อคนรวมภาษีอากร (บาท)

40

30

30

30

30

30

28

เบียA ประกันภัยรวมภาษีอากรต่ อปี (บาท)

1,200

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

28,000

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด สู งสุ ดไม่ เกิน

70,000,000.-บาทต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครัAง / หรือต่ อเทีย วการเดินทาง

หมายเหตุ หากมีจํานวนผู้เอาประกันภัยมากกว่าแผนข้ างต้ น กรุณาติดต่ อบริษัท ฯ โดยตรงเพือ พิจารณาให้ ส่วนลดพิเศษ

โปรดอ่านสาระสําคัญข้ อ 10 เบียA ประกันภัยดังกล่าวไม่ รวมความคุ้มครองกีฬาอันตรายต่ าง ๆ
กรณีต้องการความคุ้มครองเพิม เติมกรุ ณาติดต่ อบริษทั
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนี3ให้ความคุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ ซึงเกิดขึ3นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทางและทําให้เกิดผลดังต่อไปนี3
ข้ อ 1. การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิAนเชิง
ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่
วันทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ใน ในโรงพยาบาลและเสี ยชีวติ เพราะ
ความบาดเจ็บนั3นเมือใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี3
1.1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสี ยชีวติ
1.2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิงนั3นได้
เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี3ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคล ทุพพลภาพ
ถาวรสิ3นเชิง
1.3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตั3งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั3งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
1.4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตั3งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึงข้างตั3งแต่ขอ้ เท้า
1.5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตั3งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึงข้าง
1.6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้างตั3งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
1.7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตั3งแต่ขอ้ มือ
1.8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้างตั3งแต่ขอ้ เท้า
1.9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึงข้าง
การสู ญเสียอวัยวะโดยถาวรสิAนเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั3งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้ หมายความรวมถึงการ
สูญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีขอ้ บ่งชี3ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ตามข้อนี3 เพียง
รายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านั3น
ข้ อ 2. การรักษาพยาบาล
ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ทีมีใบอนุญาตประกอบ โรคศิลป์ ตามกฎหมาย
หรื อต้องได้รับการพยาบาล โดยพยาบาลทีมีใบอนุญาต บริ ษทั จะชดเชย ค่าใช้จ่ายทีผเู ้ อาประกันภัย ได้จ่ายไปจริ งซึงเกิดขึ3นภายใน
52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ สําหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาลแต่ไม่รวม ถึงการจ้าง พยาบาลพิเศษ ทั3งนี3ไม่เกินจํานวนเงินที
บริ ษทั ต้องรับผิดทีระบุไว้ในตาราง แต่หากผูเ้ อาประกันภัย ได้รับการ ชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอืนใดหรื อจากการประกันภัย
อืนมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดเพียงจํานวนเงินค่ารักษา พยาบาลและค่าการพยาบาลส่วนทีขาดเท่านั3น
ข้ อยกเว้ นทัว ไป การเดินทางไปยังประเทศทีไม่คุม้ ครอง ได้แก่ Canada, United States of America , Afghanistan, The Democratic
Republic The Congo, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Arab Republic Syria รวมถึงประเทศทีถูกต้องห้ามโดย EU, United

Kingdom , United States of America (Sanction Limitation and Exclusions)
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สาระสํ าคัญ
1. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องเข้ าทําการรักษาพยาบาลในทันทีหรือไม่ เกิน 24 ชัวโมง จากเวลาเกิดเหตุ
2. ต้ องแจ้ งรายชือผู้เอาประกัน (นักท่ องเทีย ว) ให้ บริษัท ฯ ทราบทุกครัAงก่ อนการเดินทาง อย่ างน้ อย 24 ชัวโมง
3. ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งรายละเอียดทุกการเดินทางทีจดั เช่น รายชือนักท่องเทียวทีเดินทาง , สถานที , จํานวนวันเดินทาง
4. กําหนดอายุผ้เู อาประกันภัย ให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยทีมีอายุต3 งั แต่ 1 เดือนขึ3นไป
แต่ผเู ้ อาประกันภัยทีมีอายุระหว่าง 1 เดือน - 15 ปี และมากกว่า 75 ปี ขึ3นไปจะได้รับความคุม้ ครองเพียง 50 % ของผลประโยชน์คา่ ทดแทน
5. คุม้ ครองการเดินทางท่องเทียวภายในประเทศไทยและการเดินทางท่องเทียวไปต่างประเทศ
6. คุม้ ครองสูงสุด 30 วันต่อการเดินทางแต่ละครั3ง
7. ทั3งนี3 กําหนดให้ผรู ้ ับผลประโยชน์ของบุคคลทีเอาประกันภัย คือ ทายาทตามกฎหมาย
8. เบี3ยประกันภัยขั3นตําต่อกรมธรรม์ จะเรี ยกเก็บทันทีทีออกกรมธรรม์ หากจํานวนผูเ้ อาประกันภัยทีท่านแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบมีจาํ นวนเกิน
ผู ้ เอาประกันภัยขั3นตํา บริ ษทั ฯ จักทําการเก็บเบี3ยประกันภัยเพิม , หากจํานวนผูเ้ อาประกันภัยทีท่านแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบมีจาํ นวนตํากว่า
จํานวนผูเ้ อาประกันภัยขั3นตํา เบี3ยประกันภัยจักไม่สามารถเรี ยกคืนได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั3งสิ3น
9. บริ ษทั ไม่สามารถขยายความคุม้ ครองหากมีการแจ้งเอาประกันภัยเผือไว้โดยไม่แจ้งชือผูเ้ อาประกันภัยให้บริ ษทั ทราบ
10. การประกันภัยนี3 ไม่ ค้ มุ ครอง การบาดเจ็บขณะทีผเู ้ อาประกันภัยกําลังขึ3นหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานทีมิได้จด
ทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์, ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยขับขี หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์,
ขณะทีแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรื อแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพือรักษาชีวติ ) ,
ขณะกําลังขึ3นหรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื องร่ อน เล่นบันจี3จมlั พ์ ปี นหรื อไต่เขา , ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยดํานํ3าทีตอ้ งใช้
ถังอากาศและเครื องช่วยหายใจใต้น3 าํ รวมถึงการดํานําA ตืนA (สน็อกเกิลA ลิง ) , ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว ยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท , ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะทีถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม , ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยเข้ามา
หรื อพํานักอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย
ข้าพเจ้า ในฐานะผูข้ อเอาประกันภัย ขอรับรองว่าคําแถลงตามรายการข้างบนเป็ นความจริ ง และให้ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญา
ประกันภัยระหว่างข้าพเจ้ากับบริ ษทั ฯ
ลงชือ..............................................................
ประทับตรา
(
)
บริ ษทั / ห้างหุน้ ส่วน
กรมการ / ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทน
วันที ..............................................................
ชือตัวแทนผูส้ ่งงาน..........................................................รหัสตัวแทน..........................................เบอร์โทร.....................................................
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.)
ผูเ้ อาประกันภัยต้องตอบคําถามในใบคําขอให้ตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ มิฉะนั3นบริ ษทั ฯ อาจถือเป็ นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบตาม
สัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
เอกสารประกอบการแจ้ งทําประกันภัย
1. กรอกใบคําขอ เลือกแผน ............................. เบี3ยประกัน..........................บาท/คน
2. แนบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทียว (ปี ปั จจุบนั )
3. แนบหนังสื อรับรองบริ ษทั , แนบสําเนาบัตรประชาชน
4. แจ้งวันคุม้ ครอง วันที ................ เดือน ............................... พ.ศ. ........................
5. รหัสตัวแทน ....................................... เบอร์โทร ..................................................
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