สรุปสาระสํ าคัญกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศ พลัส (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
Summary of Global Travel Insurance Plus (Self through electronic channel (Online))
แผนประกันภัย Asia Plus และ Worldwide Plus
• คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือว่ามีความหมายเดียวกัน
ทั-งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
1. บริษทั
หมายถึง บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
2. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง ผูท้ ีระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ หนังสื อรับรอง
การเอาประกันภัยซึงเป็ นบุคคลทีมีถนิ พํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน
ใน 1 ปี
3. บริษทั ทีไG ด้รับมอบอํานาจ หมายถึง นิติบุคคลทีได้รับมอบอํานาจจากบริ ษทั ในการให้บริ การความช่วยเหลือกรณี ฉุกเฉิ นแต่
เพียงผูเ้ ดียวแก่ผเู ้ อาประกันภัย
4. อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ที เ กิ ด ขึ- น อย่ า งฉั บ พลัน จากปั จ จัย ภายนอกร่ า งกาย และทํา ให้เ กิ ด ผลที
ผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุง่ หวัง
5. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ ึ งเกิดขึ-นโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากเหตุอืน
6. การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการติดโรคทีเกิดขึ-นกับผูเ้ อาประกันภัย
7.

ต่ างประเทศ

หมายถึง

8.

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

9.

ความจําเป็ นทาง
การแพทย์

หมายถึง

บริ เวณอาณาเขตนอกประเทศไทย และไม่รวมถึงประเทศทีผูเ้ อาประกันภัยมีถินพํานัก
อาศัยถาวรนอกเหนือจากประเทศไทย
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์ทีเป็ นสากล และนํามาซึ งแผนการรักษาที
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทางการเเพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติ
การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรื ออืนๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ตา่ งๆ ทีมีเงือนไขดังนี1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะความเจ็บป่ วยของ
ผูร้ ับบริ การ
2) ต้องมีขอ้ บ่งชี-ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
3) ต้องมิใช่เพือความสะดวกของผูร้ ับบริ การหรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อ
ของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยทีเหมาะสมตาม
ความจําเป็ นของภาวะเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยของผูบ้ ริ การนั-นๆ
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10. ค่ าใช้ จ่ายทีจG ําเป็ นและ
สมควร

หมายถึง

11. สภาพทีGเป็ นมาก่ อน
การเอาประกันภัย

หมายถึง

ค่ารั กษาพยาบาล และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ น เมื อเที ยบกับการให้บริ การที
โรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลิ นิก เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว ไปของ
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึงผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษา
เท่านั-น
สภาพของผูเ้ อาประกันภัยทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี1) กรณี การประกันภัยรายเทียว (Single Trip) ให้หมายความถึง โรค (รวมทั-งโรคแทรก
ซ้อน) อาการ หรื อความผิดปกติทีเกิดขึ-นกับผูเ้ อาประกันภัยภายใน 24 ชัว โมง ก่อนวันที
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี-จะมีผลบังคับ ซึ งมีนยั สําคัญเพียงพอทีทาํ ให้
บุคคลทัว ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรื อรักษา หรื อทําให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย
ดูแล หรื อรักษา
2) กรณี การประกันภัยรายปี (Annual Trip) ให้หมายความถึง ภาวะทางการแพทย์ที
ผูเ้ อาประกันภัยได้เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครั-งก่อน หรื อภาวะ
ทางการแพทย์ทีผเู ้ อาประกันภัยขอรับการบําบัดรักษา หรื อวินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา
12 เดื อน ก่อนการเดิ นทางของผูเ้ อาประกันภัย โดยถือว่าภาวะดังกล่าวเป็ นสภาพทาง
การแพทย์ทีเป็ นอยูก่ ่อนสําหรับการเดินทางครั-งต่อไป

• เงืGอนไขทัวG ไปและข้ อกําหนด
1. การชําระเบียP ประกันภัย
เบี- ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันที ก่ อนการเดิ นทางจะเริ มต้น และความคุม้ ครองจะเริ มในวันที กรมธรรม์ประกันภัย
เริ มต้นมีผลบังคับตามระยะเวลาเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี- จะให้ความคุม้ ครอง เมือมีการซื- อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี-ก่อนการเดิ นทางออกจาก
ประเทศไทยเท่านั-น
2.1 ความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single-trip Policy)
2.1.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี-จะเริ มต้นและสิ-นสุด เมือผูเ้ อาประกันภัยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Passport Control) ณ จุดขา
ออก หรื อขาเข้าประเทศไทย ตามหมายกําหนดการเดิ นทาง (วันและเวลา) หรื อสิ- นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ-นก่อน
2.1.2 ความคุม้ ครองการยกเลิกการเดินทางเริ มต้นตั-งแต่วนั ทีออกใบรับรองการเดินทางหรื อตารางกรมธรรม์ประกันภัยและสิ-นสุ ด
เมือผูเ้ อาประกันภัยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรื อ Passport Control ณ จุดขาออกนอกประเทศไทย
2.1.3 บริ ษทั จะขยายระยะเวลาความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุเดิ นทางส่ วนบุคคลในช่วงระยะเวลา 2 ชัว โมงก่อน
ระยะเวลาเดินทางทีระบุในตัว^ โดยสารทีใช้เดินทางออกจากประเทศไทยต่อเนืองไปจนถึงระยะเวลา 2 ชัว โมง หลังจากทีผเู ้ อาประกันภัย
เดินทางกลับมาถึงยังประเทศไทย หรื อสิ-นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ-นก่อน
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2.2 ความคุม้ ครองแบบเทียวรายปี (Annual Multi-trip Policy)
กรมธรรม์ประกันภัยนี- มีผลบังคับใช้คุม้ ครองทุกรอบการเดิ นทางไปต่างประเทศในระยะเวลาทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย โดยให้เวลาเริ มต้นและสิ-นสุดความคุม้ ครองในแต่ละเทียว การเดินทางเป็ นไปตามข้อ 2.1
และระยะเวลาแต่ละเทียวของการเดิ นทางไม่เกินระยะเวลาสูงสุ ดต่อการเดินทางทีได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อหนังสื อ
รับรองการประกันภัย
ทั-งนี- สามารถขยายไปเกิ นกว่าระยะเวลาตามทีได้ตกลงกันไว้ได้ในกรณี ทีการเดินทางต้องเลือนออกไปโดยมีสาเหตุจาก
เหตุก ารณ์ ที ผู ้เ อาประกัน ภัย ที ไ ม่ส ามารถควบคุ มสถานการณ์ ไ ด้ ตามเงื อ นไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์ป ระกันภัย โดยให้
ผูเ้ อาประกันเดินทางกลับโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะทําได้
3. การเรียกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน
เมือมีเหตุการณ์ทีอาจเป็ นเหตุในการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าที
3.1 ไม่กระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดค่าใช้จา่ ยทีเพิม ขึ-นโดยไม่จาํ เป็ น
3.2 แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสู ญเสียหรื อความเสี ยหายทีเกิดขึ-นโดยไม่ชกั ช้า
3.3 จะต้องไม่ตกลง ปฏิเสธ หรื อเจรจาเกียวกับการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
3.4 อนุ ญ าตให้บริ ษทั ดํา เนิ น การตามสมควรในการสื บ สวนถึ งสาเหตุที เ กิ ด ขึ- นและกํา หนดขอบเขตความรั บผิด ชอบใน
การชําระหนี- มอบข้อมูลอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อความมุ่งหมายข้างต้นด้วยความซื อสัตย์ จัดหาเอกสารอันเป็ นประโยชน์ในการลด
ภาระหน้าทีของแพทย์ทีกาํ ลังทําการรักษาตามจรรยาแพทย์เท่าทีจะเป็ นไปได้
3.5 กรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยไม่ปฏิบตั ิตามทีกล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบในการชําระค่าสิ นไหมทดแทน แต่
ข้อผูก พันในการชําระค่าสิ นไหมทดแทนจะยังคงอยู่ หากความละเลยในการปฏิบตั ิ ตามที กล่าวมาข้างต้นมิ ไ ด้เ กิ ด จากเจตนาหรื อ
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง บริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบใน
การชําระค่าสิ นไหมทดแทน
4. การส่ งหลักฐานเรียกร้ อง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐาน
ตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเกิ ดเหตุการณ์ใดๆ แต่การไม่
เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายใน
กําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
สําหรับการเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่งใบเสร็ จแสดงรายการค่าใช้จา่ ยต้นฉบับและบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จทีรับรอง
ยอดเงิ นทีจ่ายไปเพือให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที ขาดจากผูร้ ับประกันภัยอืน แต่ถา้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก
สวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอืนใดมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็ จ พร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินทีจา่ ยจากสวัสดิการ
ของรัฐหรื อหน่วยงานอืนเพือเรี ยกร้องส่วนทีขาดจากบริ ษทั ได้
5. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
5.1 ในกรณี ทีเป็ นความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single-trip Policy) ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ ภายหลังจากบริ ษทั ได้ออกหนังสื อรับรองการประกันภัย และ/หรื อ กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เว้นแต่ในกรณีทีผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้
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รับการอนุมตั ิ VISA ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันที โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูต และนําส่งต้นฉบับกรมธรรม์
ประกันภัยคืนให้บริ ษทั
5.2 ในกรณี ทีเป็ นความคุม้ ครองแบบเทียวรายปี (Annual Multi-trip Policy) ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประกันภัยต่างสามารถใช้
สิ ทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขทีระบุไว้ดงั นีก) บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี-ได้ดว้ ยการส่งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยูค่ รั-งสุ ดท้ายทีแจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น- ี บริ ษทั จะคืนเบี-ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี-ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี-ได้ใช้บงั คับแล้วออกตามส่วน
ข) ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ฉบับนี- ได้โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อและมี สิทธิ ได้รับเบี-ย
ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี-ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี-ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี-ย
ประกันภัย ระยะสั-นตามตารางทีระบุไว้ดงั ต่อไปนีตารางอัตราเบียP ประกันภัยระยะสัP น
ร้ อยละของเบียP ประกันภัยเต็มปี
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่ เกิน/เดือน)
ตามความเหมาะสม
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขในข้อนี-ไม่วา่ จะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิกทั-งฉบับเท่านั-น ไม่
สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึงส่วนใดระหว่างปี ได้
• ข้ อยกเว้นทัGวไป
ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนีP ไม่ ค้ มุ ครองความสู ญเสี ยหรือเสี ยหาย หรือความรับผิดทัPงโดยตรงหรือโดยอ้ อม ซึGงเกิดจาก
หรือเนืGองจาก
1. ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ ทีเG กิดขึนP ในเวลาต่ อไปนีP
1.1 ขณะเดินทางผู้เอาประกันภัยไม่ ได้ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ คําชีPแนะ หรือ คําแนะนําของรัฐบาล หรือ หน่ วยงานของ
รัฐบาล
1.2 ขณะทีGผ้เู อาประกันภัยปฏิบัติหน้ าทีเG ป็ น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรือ
ปราบปราม
1.3 ขณะทีGผ้เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัGวยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
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1.4 ขณะทีGผ้เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนืGองจากสาเหตุดังต่ อไปนีP
2.1 สงคราม การรุ กราน การกระทําทีGมุ่งร้ ายของศั ตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีGม่ ุงร้ ายคล้ ายสงครามไม่ ว่าจะได้ มี
การประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึG งหมายถึง สงครามระหว่ างชนทีGอาศัยอยู่ ในประเทศเดียวกัน
การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ซึG ง จะเป็ นเหตุ ใ ห้ มี ก ารประกาศหรื อ คงไว้ ซึG ง กฎอั ย การศึ ก การจีPเ ครืG อ งบิ น อย่ า งไรก็ ต าม หาก
ผู้เอาประกันภัยอยู่ในระหว่ างการเดินทางในประเทศนัPนหรือสถานทีGนPันก่ อนทีGจะเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าวบริ ษัทโดยบริ ษัททีGรับ
มอบอํานาจจะให้ ความช่ วยเหลือตามความเหมาะสมเพืGอให้ ผู้ เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศ โดยจะทําการช่ วยเหลือ
ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันทีGเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่ าว
2.2 การก่ อการร้ าย
2.3 อาวุ ธ นิ วเคลี ยร์ การแผ่ รั ง สี หรื อ กั มมั นตภาพรั ง สี จากเชืP อ เพลิ งนิ ว เคลียร์ หรื อจากกากนิ ว เคลีย ร์ ใดๆ อัน
เนืGองมาจากการเผาไหม้ ของเชืPอเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึGงดําเนินการติดต่ อกันไป
โดยตัวของมันเอง หรือความเสีG ยงภัยต่ างๆ ทีGเกีGยวข้องกับอุปกรณ์ นิวเคลียร์
2.4 การเปลีGยนแปลงกฏ ข้ อบังคับ คําสัG ง หรือ การควบคุมของรัฐบาล
2.5 สภาพทีGเป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย
2.6 โรคเอดส์ (AIDS) หรือ โรคใดๆ ทีGเป็ นผลมาจากโรคเอดส์ กามโรค โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2.7 การฆ่ าตัวตาย การตัPงใจทําร้ ายตนเอง หรือการตัPงใจทีGจะตกอยู่ในความเสีG ยงภัยอันตรายหรือการถูกฆาตกรรม
2.8 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิeสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติ
ได้ คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิeสุรา” นัPน ในกรณีทมีG ีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตัPงแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์ เซ็นต์ ขนึP ไป
• ข้ อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้าย
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยนี-มีผลบังคับ บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายทีแนบ
ติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี- และมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั-น
1. การประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางส่วนบุคคล
2. การรักษาพยาบาล
3. การเคลือนย้ายผูป้ ่ วยและการจัดการศพในต่างประเทศ
4. การบริ การความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิ นและช่วยเหลือการเดินทาง
5. การยกเลิกการเดินทาง
6. การลดจํานวนวันเดินทาง
7. ความสูญหายหรื อความเสี ยหายของสัมภาระในการเดินทาง
8. การล่าช้าของการเดินทาง
9. ความสูญหายหรื อความเสี ยหายของเงินพกติดตัวและหนังสื อเดินทาง
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10.
11.
12.
13.
14.

ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่า
ความคุม้ ครองผูเ้ ล่นกอล์ฟ
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
เอกสารแนบท้ายการให้ความคุม้ ครองสําหรับแผนครอบครัว

*** ความคุ้มครองและเงืGอนไขอืGนๆ ทีGละเอียดครบถ้วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศ พลัส
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ทีGได้ รับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ***
หมายเหตุ:
1. เอกสารนี-เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงือนไขทัว ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนั-น ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยทีได้รับอย่างถีถว้ น
2. บริ ษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง หรื อเอกสารแนบท้ายเพือจัดทําแผนประกันภัยได้
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