ที อบ.

/
วันที

พฤษภาคม

แผนความคุ้มครองสําหรั บกรมธรรม์ ประกันอุบัตเิ หตุเดินทาง สําหรั บธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์
(Open Policy for Inbound-Outbound-Domestic Travel Agency)
For Khun Phattanasak Saisri

1. ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง / Coverage
1. เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ %นเชิง
Personal Accident - Loss of Life, Dismemberment,
Loss of Sight or Total Permanent Disability
2. ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั ิเหตุ ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง%
Medical Expenses Each Accident

ทุนประกันภัย / Sum Insured
1,000,000
500,000

2. อัตราเบียL ประกันภัยต่ อกรมธรรม์ ต่อปี
จํานวนผู้เอาประกันภัยขันL ตําต่ อปี
Minimum Insured Person per Year
100 - 3,000
3,001 - 10,000
10,001 – 49,999
50,000 – 99,999
100,000 คนขึ %นไป

เบียL ประกันภัยต่ อคนต่ อเทียว (บาท)
Premium per Trip per Person (Baht)
32.30.27.24.21.-

หมายเหตุ : เบี %ยประกันภัยข้ างต้ นรวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษี มลู ค่าเพิม (7.0%) เรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ระยะเวลาความคุ้มครอง
การประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์ฉบับนี % ให้ ความคุ้มครองต่ออุบตั ิเหตุทกุ ชนิด ตลอด 24 ชัวโมง สําหรับ นักท่องเทียวทุกคน
ซึงได้ ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้ าไว้ เป็ นนักท่องเทียวภายใต้ การดูแลและบริ การของผู้ประกอบการท่องเทียวตลอดเวลาทีลูกค้ า
เดินทางเข้ ามาพัก หรื อเข้ ามาท่องเทียว โดยจํากัดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ` วัน
4. จํานวนผู้เอาประกันภัยขันL ตํา : 100 คนต่อกรมธรรม์ตอ่ ปี

5. กําหนดของอายุผ้ ูเอาประกัน
ให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ เู อาประกันภัยทีมีอายุตงแต่
ั % 1 เดือนขึ %นไป แต่ ผู้เอาประกันภัยทีมีอายุระหว่าง 1 เดือน -15 ปี
และ 70 ปี ขึ %นไป จะได้ รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์คา่ ทดแทน
6. กําหนดความรับผิดชอบสูงสุด
บริ ษัทฯ จํากัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเนืองมาจากอุบตั ิเหตุแต่ละครัง% สําหรับค่าชดเชยต่างๆ ตามกรมธรรม์
รวมกันครัง% ละไม่เกิน `,000,000.- บาท ( ห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน )
7. ทะเบียนรายชือนักท่ องเทียว
ผู้ถือกรมธรรม์จะต้ องแจ้ งรายชือผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาเดินทางให้ บริ ษัททราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ มต้ นการเดินทาง
อย่างน้ อย 1 วันทําการ เพือเก็บรวบรวมและบันทึกไว้ เป็ นหลักฐานในการจ่ายค่าชดเชย ในกรณีทีเกิดอุบตั ิเหตุขึ %น ถ้ ารายชือของ
ผู้เอาประกันภัยทีแจ้ งไว้ ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ผู้ถือกรมธรรม์ หรื อผู้เอาประกันภัยมีหน้ าทีในการพิสจู น์เป็ นข้ อเท็จจริ ง
8. การคํานวณเบียL ประกันภัยและการปรับปรุ งเบียL ประกันภัย
การคํานวณเบีย% ประกันภัย – บริ ษัทฯ จะคํานวณเบีย% ประกันภัยเบื %องต้ น ซึงคิดจากอัตราค่าเบีย% ประกันภัยต่อคน ตาม
จํานวนนักท่องเทียวขันตํ
% าทีได้ ทําการตกลงกันไว้ ณ วันส่งมอบกรมธรรม์
การปรับปรุงเบี %ยประกันภัย – บริ ษัทฯ จะได้ ทําการสรุปจํานวนผู้เดินทางทีแท้ จริ งให้ ทราบ ณ วันสิ %นปี กรมธรรม์
• ในกรณีทีจํานวนนักท่องเทียวมากกว่าจํานวนทีได้ ตกลงกันไว้ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิeทีจะต้ องเรี ยกเก็บเบี %ยประกันภัย
เพิมตามจํานวนนักท่องเทียวทีเกินจากจํานวนขันตํ
% าทีได้ ตกลงไว้ ในอัตราเบี %ยประกันภัยตามทีได้ ตกลงกันไว้ เมือ
เริ มต้ นสัญญา
• ในกรณี ที จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที ยวน้ อยกว่ า จํ า นวนขั น% ตํ าที ได้ ตกลงกั น ไว้ บริ ษั ทฯ สงวนสิ ท ธิe ไ ม่ คื น เบี ย%
ประกันภัยส่วนต่างนันๆ
%
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิeเรี ยกเก็บเบี %ยประกันภัยสําหรับนักท่องเทียวทีมีจํานวนมากกว่าทีตกลงกันไว้ ในทุกสิ %นเดือน
ภายหลังจากทีจํานวนนักท่องเทียวเกินกว่าจํานวนทีตกลงกันไว้
9. ข้ อตกลงคุ้มครองและผลประโยชน์ การชดเชย
9.1 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
การประกันภัยนี % ให้ ความคุ้มครองความสูญเสีย หรื อความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของบุคคล
เอาประกันภัยซึงเกิดจากปั จจัยภายนอกร่างกายของบุคคลผู้เอาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และทําให้ เกิดผลดังต่อไปนี %
9.1.1 การเสียชีวิต ถ้ าอุบตั ิเหตุทีเกิดขึ %นเป็ นผลให้ บุคคลผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิด
อุบตั ิเหตุ บริ ษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์
9.1.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา ถ้ าความบาดเจ็บทีได้ รับ ทําให้ บุคคลผู้เอาประกันภัย สูญเสียอวัยวะ
ภายใน 180 วัน นับ แต่ วัน เกิ ด อุบัติ เหตุบ ริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทน ให้ ต ามจํ า นวนเงิ น เอา
ประกันภัยทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ดงั นี %
100% ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับแขน 2 ข้ าง หรื อขา 2 ข้ าง หรื อตา 2 ข้ าง
100% ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับแขน, ขา และตา ส่วนละ1 ข้ าง ตังแต่
% 2 ส่วนขึ %นไป
60% ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับแขน 1 ข้ าง หรื อขา 1 ข้ าง หรื อตา 1 ข้ าง

9.2

ค่ ารักษาพยาบาล (Medical Expense Each Accident)
การประกันภัยนีใ% ห้ ความคุ้มครองการสูญ เสียหรื อความเสียหายอันเกิ ดจากความบาดเจ็ บของบุคคล
ผู้เอาประกันภัยอันเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ต้องมีการรักษาโดยแพทย์
ทีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายบริ ษัทจะชดเชยค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นสําหรับการรักษาพยาบาลทีบุคคล
ผู้เอาประกันภัยได้ ใช้ จ่ายไปจริ งไม่เกินจํานวนเงินสูงสุดทีเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์

10. ข้ อยกเว้ น การประกันภัยดังกล่าวจะไม่ค้ มุ ครองในกรณีที
10.1 เกิดความเจ็บป่ วยทางร่างกายเช่น การติดต่อของเชื %อแบคทีเรี ย ไวรัส อาการไส้ เลือน ไส้ ติง
10.2 เกิดความบาดเจ็บทางร่ างกายเนืองจาก การทําร้ ายร่ างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม กระทํา
อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท การจลาจลหรื อนัดหยุดงาน ขณะทีผู้เอาประกันตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุราหรื อ
ยาเสพติด ขณะทีผู้เอาประกันล่าสัตว์ในป่ า ขณะทีผู้เอาประกันแข่งกีฬาทุกชนิด ขณะทีผู้เอาประกันขับขีหรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์ การคลอดบุตร การแท้ งบุตร
10.3 ความเสีย หายต่อ ทรั พ ย์ สิน ของผู้เอาประกัน ภัย ญาติ หรื อ ลูก จ้ างของผู้เอาประกัน ภัย การมี ก รรมสิ ท ธิe การ
ครอบครอง การใช้ ยานพาหนะทางอากาศ และทางนํ %าทุกชนิด ความรับผิดทางการค้ า หรื อวิชาชีพของผู้เอาประกัน
การกระทํ าในขณะที ผู้เอาประกันอยู่ภ ายใต้ อํานาจของสุรา หรื อยาเสพติด ทุก ชนิด การกระทํ าทีเกี ยวข้ องกับ
ผู้เอาประกันภัยซึงกระทําโดยจงใจมุง่ ร้ ายหรื อผิดกฎหมาย
10.4 การก่อการร้ าย (Act of Terrorism) อันเนืองมาจากอาวุธชีวภาพ อาวุธเคมีหรื ออาวุธนิวเคลียร์
cc. กิจกรรมทีได้ รับการยกเว้ น:

กีฬาอันตรายทีมีความเสียงภัยสูง เช่น การดํานํ %าแบบ scuba diving, การปี นเขา,
การไต่หน้ าผา, การโหนตัวในทีสูง, กระโดดหอคอย, การกระโดดบันจี %จัมp พ์ เป็ นต้ น

หมายเหตุ

- เงือนไข และอัตราเบี %ยประกันภัยมีผลบังคับใช้ ภายใน q` วัน นับจากวันทีออกหนังสือ
หลังจากนี % บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิeในการเปลียนแปลงเงือนไขและอัตราเบี %ยประกันภัย
ใหม่ หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าว
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิeในการปรับเปลียนเงือนไขความคุ้มครอง อัตราเบี %ยประกันภัย
และการต่ออายุประกันภัยหากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ %น หรื อมีการเปลียนแปลงไป
ของภัยทีทําให้ มีความเสียงภัยสูงขึ %น ภายหลังจากวันทีบริ ษัทฯ ออกหนังสือฉบับนี %
- เอกสารฉบับนี %ไม่ใช่เป็ นกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นเพียงใบเสนอราคาเท่านัน%

:

สําหรับลูกค้ า : โปรดขีดเครืองหมาย ( / ) ลงในช่ องว่ างทีท่ านต้ องการเพียงช่ องเดียว
[ ] อนุมตั ิ
ออกเสร็ จ ในนาม …………………………………………………………………………...
ทีอยู.่ ...........................................................................................................
[ ] ไม่อนุมตั ิ
เนืองจาก .....................................................................................................................
ลงชือ .............................................. ผู้เอาประกันภัย
(
)
วันทีแจ้ ง............................................
กรุณาลงนามพร้ อมประทับตราบริ ษัท

