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สรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทัวโลก
่
24 ชัวโมง
่ (AIG Travel Asia Pacific) +662-6491346
เอกสารฉบับนี้มใิ ช่สญ
ั ญาประกันภัย และไม่ถอื เป็ นสัญญาประกันภัย ความคุม้ ครองและผลประโยชน์ทบ่ี ุคคลผูเ้ อาประกันภัยจะ
ได้รบั ขึน้ อยู่กบั คําจํากัดความ เงือ่ นไข และข้อยกเว้นทีร่ ะบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุม้ ครองทีไ่ ด้เลือกซือ้ ไว้
หากข้อความในเอกสารนี้ขดั แย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ใช้ขอ้ ความในกรมธรรม์แทน
จานวนเงิ นผลประโยชน์
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6. ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณี ฉุกเฉิ น (TA 28)
เฉพาะค่าโทรศัพท์มอื ถือทีโ่ ทรเข้าศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัวโมง
่ (AIG Travel Asia Pacific 662-649 1346)
ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการชัน้ นําระดับโลก โดยมีแพทย์, พยาบาล, ผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถพูดได้หลายภาษา

500

300

200

100

7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลาเนา/
ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลาเนา (TA 7 & TA8)
 การเคลื่อนย้ายจะเป็ นไปตามคําแนะนําของแพทย์จากศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัวโมง
่ (AIG Travel Asia
Pacific)
 ค่าใช้จา่ ยในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับภูมลิ ําเนาคุม้ ครองเมื่อได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บปว่ ยระหว่างการเดินทาง มีผลให้เสียชีวติ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีบ่ าดเจ็บหรือเจ็บปว่ ย
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8. ผลประโยชน์ ความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก (TA 27)
เมื่อคุณเป็ นต้นเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุหรือทําความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ต่อผูอ้ ่นื ซึง่ ไม่ใช่ญาติทพ่ี กั อาศัยด้วยกัน รวมถึงลูกจ้างและ
หุน้ ส่วน ของผูอ้ ่นื ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้ปรึกษาTravel Guard ทันทีทเ่ี กิดเหตุ
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1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ (TA 6)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยจากการสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบตั เิ หตุ ภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิด
อุบตั เิ หตุ โดยความคุม้ ครองเริม่ ต้น 2 ชม. ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย และ สิน้ สุด หลังกลับมาถึงประเทศไทย 2 ชม.
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (TA 1)
คุม้ ครองการเจ็บปว่ ยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั เิ หตุในระยะเวลาเอาประกันภัย ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอก/ใน ยกเว้นโรคประจําตัว
และโรคทีเ่ ป็ นมาก่อนการเดินทาง
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทย (TA 2)
 หากผูเ้ อาประกันภัยเจ็บปว่ ย หรือได้รบั อุบตั เิ หตุ และไม่เคยรับการรักษาทีต่ ่างประเทศ สามารถกลับมารักษาทีเ่ มืองไทย
ได้ โดยต้องรักษาภายใน 7 วันนับจากวันทีก่ ลับถึงประเทศไทย และยังสามารถรักษาต่อเนื่องไปได้อกี 21 วัน นับจาก
วันทีไ่ ด้รบั การรักษาเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย
 หรือหากผูเ้ อาประกันภัยเจ็บปว่ ยหรือได้รบั อุบตั เิ หตุได้ทาํ การรักษาทีต่ า่ งประเทศแล้วแต่ยงั ไม่หาย ก็สามารถกลับมา
รักษาต่อทีเ่ มืองไทยได้ โดยต้องมาเข้ารับการรักษาภายใน 21 วัน นับจากวันทีม่ าถึงเมืองไทย
4. ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางเพื่อเยี่ยมผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาล (TA 11)
สําหรับการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มสี มาชิกในครอบครัวทีบ่ รรลุนิตภิ าวะคอยดูแล
บริษทั จะจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าเดินทางอื่นๆ, ค่าทีพ่ กั และค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท ให้กบั ญาติหรือเพื่อนของผูเ้ อา
ประกันภัยสูงสุด 2 คน เพื่อไปดูแลผูเ้ อาประกันภัย
5. ผลประโยชน์ รายวันสาหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (TA 12)
หากผูเ้ อาประกันภัยจําเป็ นต้องรักษาตัวในฐานะผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ บริษทั จะจ่ายเงินชดเชยรายวันให้วนั ละ
3,000 บาท และหากต้องรักษาตัวต่อเนื่องในฐานะผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลในประเทศไทย บริษทั จะจ่ายเงินชดเชยรายวันให้วนั
ละ 1,000 บาท
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9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิ กการเดิ นทาง (TA 16)
บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัยสําหรับเงินมัดจําค่าเดินทาง ค่าซือ้ ตั ๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าทีพ่ กั ค่าอาหารที่ผเู้ อา
ประกันภัยได้จา่ ยไปล่วงหน้า สําหรับกรมธรรม์ทซ่ี อ้ื ก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีทก่ี ารเลื่อนหรือบอกเลิกการ
เดินทางนัน้ เกิดจาก
 การเสียชีวติ บาดเจ็บหรือเจ็บปว่ ยของผูเ้ อาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว, การจลาจล, หรือได้รบั หมายศาล
ภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง
 และ กรณีทอ่ี ยู่อาศัยถาวรประสบภัยธรรมชาติ ภายใน 7วันก่อนวันออกเดินทาง,
10. ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดิ นทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิ น (TA 17)
คุม้ ครองค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่น ค่าทีพ่ กั และอาหาร ระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าปรับหรือค่าใช้จา่ ยทีต่ ามมาเนื่องจากต้อง
เดินทางกลับก่อนกําหนด เนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ ได้แก่ บาดเจ็บ/ เจ็บปว่ ย, เครือ่ งบินถูกจี,้ สมาชิกในครอบครัวบาดเจ็บ/
เจ็บปว่ ย, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ถูกกักตัว ณ ด่านกักกันเชือ้ โรค
11. ผลประโยชน์ การสูญหายของเงิ นส่วนตัว (TA 19)
เนื่องจากถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือถูกกรีดกระเป๋า ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ Travel Guard จะคุม้ ครองเงินสด
ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุน้ ตั ๋วเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน โดยผูเ้ อา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท โดยต้องแจ้งความกับตํารวจภายใน 24 ชม.
ไม่คมุ้ ครองกรณีหลงลืม การละเลยของผูเ้ อาประกันภัย ทําหายโดยไม่รตู้ วั ถูกล้วงกระเป๋า ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรมหรือ
ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุราหรือยาเสพติด
12. ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดิ นทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA 20)
กรณีทก่ี ระเป๋าเดินทางสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศ, ถูกชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์ เพื่อเอา
กระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวไป ซึง่ 1.อยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั ขนส่ง หรือ 2. เป็ นผลจาก
การถูกกรีดกระเป๋า ถูกบังคับอย่างรุนแรง ข่มขูห่ รือขูเ่ ข็ญเพื่อเอาทรัพย์ไป บริษทั จะชดเชยเป็ นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดย
จํากัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชุด โดยต้องมีเอกสารยืนยันจากทางโรงแรมหรือสายการบิน หรือตํารวจภายใน
24 ชม. (ไม่คมุ้ ครองการถูกยึดทรัพย์ หลงลืม ถูกล้วงกระเป๋า และ ของทีร่ ะลึก ของประดับมีคา่ )
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16. ผลประโยชน์ การพลาดการต่อเที่ยวบิ น (TA 25)
เนื่องจากการล่าช้าของการมาถึงของเทีย่ วบิน รถไฟ หรือเทีย่ วเรือ มายังจุดเปลีย่ นถ่ายการเดินทางนัน้ ทําให้พลาดการเดินทาง
ต่อในต่างประเทศและไม่สามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได้ ภายใน 8 ชัวโมง
่
Travel Guard จะชดเชยค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นตั ๋วเครื่องบิน) โดยเก็บใบเสร็จรับเงินและขอหนังสือรับรองจากสายการบิน
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17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดิ นทาง (TA 32)
ในกรณีการล่าช้าหรือถูกยกเลิกของเทีย่ วบินในต่างประเทศทีผ่ เู้ อาประกันภัยเตรียมไว้ อย่างน้อย 6 ชัวโมง
่
เนื่ องจากสภาพ
อากาศไม่อาํ นวย สภาพเครื่องหรืออุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ มีการนัดหยุดงานของลูกจ้างยานพาหนะนัน้ โดยต้องขอหนังสือรับรอง
จากสายการบิน
Travel Guard จะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัวโมงที
่
ล่ ่าช้า

35,000

25,000

2,500

-

13. ผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายของประเป๋าเดิ นทาง ทรัพย์สินรวมถึงคอมพิ วเตอร์โน้ ตบุค๊ อัน
เนื่ องมาจากภัยธรรมชาติ (TA 21)
บริษทั จะชดใช้ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยตามทีส่ ูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจากภัยธรรมชาติ (เช่น
พายุ แผ่นดินไหว เป็ นต้น) ณ ต่างประเทศ โดยต้องแจ้งความกับตํารวจภายใน 24 ชม.
ไม่คมุ้ ครองการเสียหาย อัญมณี ฟนั ปลอม เลนส์ รถยนต์ ข้อมูลในโน้ตบุ๊ค หรือ จากสาเหตุ หลงลืม วางทิง้ ไว้
14. ผลประโยชน์ ความคุ้มครองเอกสารการเดิ นทาง (TA 23)
ชดเชยค่าใช้จา่ ย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าทีพ่ กั ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ) เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า ตั ๋วเดินทางใหม่ แทน
เอกสารทีส่ ญ
ู หายจากการถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ โจรกรรม ถูกกรีดกระเป๋า หรือ เสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยต้องแจ้งความกับ
ตํารวจภายใน 24 ชม.
ไม่คมุ้ ครองกรณีหลงลืม ทําหาย โดยไม่รตู้ วั ถูกล้วงกระเป๋า
15. ผลประโยชน์ การล่าช้าของกระเป๋าเดิ นทาง (TA 24)
กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าตัง้ แต่ 8 ชม.ขึน้ ไป บริษทั จะชดใช้เงินคืนแก่ผเู้ อาประกันภัย สําหรับการซือ้ เสือ้ ผ้า หรือเครื่องใช้
ส่วนตัว ทีจ่ าํ เป็ น โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องเก็บใบเสร็จในการซือ้ สินค้าเหล่านัน้ และ ขอหนังสือรับรองจากสายการบิน
 ล่าช้าตัง้ แต่ 8 ชม. แต่ไม่ถงึ 16 ชม. =ไม่เกิน 20% ของทุนประกัน
 ล่าช้าตัง้ แต่ 16 ชม. แต่ไม่ถงึ 24 ชม. = ชดเชยเพิม่ อีกไม่เกิน 30% ของทุนประกัน
 ตัง้ แต่ 24 ชม. เป็ นต้นไป = ชดเชยเพิม่ อีกไม่เกิน 50% ของทุนประกัน
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18. ผลประโยชน์ ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิ น-วัน (TA 29)
• กรณีอปุ กรณ์กอล์ฟสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศโดยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ หรือผูม้ อี าํ นาจ
หน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสายการบิน โรงแรม หรือสนามกอล์ฟ ภายใน 24 ชม. ไม่คมุ้ ครองกรณีหลงลืม ทําหาย โดย
ไม่รตู้ วั และ ระหว่างการฝึก หรือเล่นจริงในสนาม
• กรณีตโี ฮล-อิน-วันได้ Travel Guard ร่วมฉลองกับคุณสําหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยผูเ้ อาประกันภัยสามารถเก็บใบเสร็จ
มาเคลมได้สูงสุดตามวงเงินระบุตามหน้าตารางโดยเป็ นสนามกอล์ฟ 18 หลุม และต้องขอหนังสือรับรองจากสนามกอล์ฟ
19. ผลประโยชน์ ความรับผิ ดส่วนแรกสาหรับรถเช่า (TA 30)
ให้ความคุม้ ครองความรับผิดชอบส่วนแรกใดๆ ทีร่ ะบุอยู่ในกรมธรรม์รถเช่าทีผ่ เู้ อาประกันภัยซือ้ เพื่อคุม้ ครองรถเช่า สัญญาเช่า
รถต้องกําหนดให้ผเู้ อาประกันภัยซือ้ ประกันภัยรถยนต์ชนั ้ หนึ่ง ในกรณีน้ตี อ้ งเช่ารถจากบริษทั ทีใ่ บอนุญาติประกอบธุรกิจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
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-
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ระยะเวลาคุ้มครอง
- ในกรณี ที่เป็ นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว
ความคุม้ ครองเริม่ ต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมง*
่
และดําเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทังผู
่ เ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมง*
่
นับแต่กลับ
ถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวั
่ นสิน้ สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
* หมายเหตุ: 2 ชม. ก่อนออกเดินทาง และ 2 ชม.หลังกลับมาถึงประเทศไทย จะคุม้ ครองเฉพาะ ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (TA1)
และ ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ (TA6)
- ในกรณี ที่เป็ นความคุ้มครองแบบรายปี
เพือ่ คุม้ ครองการเดินทางหลายครัง้ โดยให้มรี ะยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง้ เช่นเดียวกับความคุม้ ครองแบบรายเทีย่ ว
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง้ สูงสุดไม่เกิน 120 วัน

ข้อยกเว้นทัวไป
่
การประกันภัยนี้ “ไม่ค้มุ ครอง” การบาดเจ็บ การเจ็บปว่ ย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือ
ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้
1. การเดินทางไปยังประเทศทีไ่ ม่คมุ้ ครอง ได้แก่ สาธารณรัฐคิวบา, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, สาธารณรัฐซูดาน,
อัฟกานิสถาน, สาธารณรัฐไลบิเรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐอิรกั , สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย, ไครเมีย
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
3. สภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing)
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพือ่ บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
5. สงคราม การรุกราน การกระทําทีม่ งุ่ ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีม่ งุ่ ร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆซึง่ จะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศ หรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการ
ศึก
6. การก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และ/ หรือ อาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธใดๆ
7. การกระทําโดยเจตนาทีผ่ ดิ กฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทําลายโดยศุลกากร หรือ
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ การฝา่ ฝื นกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของผูเ้ อาประกันภัยทีจ่ ะดําเนินการป้องกันตาม
สมควรเพือ่ หลีกเลีย่ งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากได้รบั การเตือนผ่านหรือโดย
สือ่ มวลชนทัวไปเกี
่
ย่ วกับเจตนานัดหยุดงาน การจราจล หรือสงครามกลางเมือง
8. เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคําแนะนําของแพทย์ผไู้ ด้รบั อนุญาต
ให้รกั ษาโรค
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9.
10.
11.
12.

ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท
ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพือ่ เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด
การสูญเสียหรือความเสียหายจากการหลงลืม สูญหายโดยไม่รตู้ วั การวางทิง้ ไว้ของผูเ้ อาประกันภัยเอง
การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึง่ ดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นอืน่ ๆในแต่ละความคุม้ ครองจากกรมธรรม์
ตรวจสอบรายละเอียด เงือ่ นไข และข้อยกเว้นกรมธรรม์เพิม่ เติมได้ที ่ www.travelguard.in.th

การเคลม
1. กรอกแบบฟอร์มการเคลม
2. ส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกแล้ว และเอกสารประกอบมาทีบ่ ริษทั ฯ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุอยู่ในแบบฟอร์ม
การเคลม และบริษทั จะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันหลังจากได้รบั เอกสารครบถ้วน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูเอกสารประกอบการเคลมได้ที ่ www.travelguard.in.th
เอกสารประกอบการเคลมกรณี ผเ้ ู อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
 รายงานแพทย์ผทู้ าํ การรักษา
 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับทุกครัง้ ทีท่ าํ การรักษา หากเป็นคนไข้ในต้องมีใบแสดงรายการคิดค่า
รักษาพยาบาลด้วย
 สําเนาหนังสือเดินทาง หน้า passport และหน้าทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบตั เิ หตุ
ภายในประเทศ)
หมายเหตุ: สาหรับการเคลมอืน่ ๆ สามารถดูเอกสารประกอบการเคลมได้ที ่ www.travelguard.in.th

ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์
โทร.: 0-2649-1999 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. – 17.00น.)
โทรสาร: 0-2649-1998
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