Work & Travel
แผนประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

อายุ 15 - 40 ป

ราคาเบี้ยประกันภัย / 1 ทาน

ระยะเวลาเดินทาง

Period of Insurance (Month)

2 Months
3 Months
4 Months
5 Months
6 Months
7 Months
8 Months
9 Months
10 Months
11 Months
12 Months

Total Premium

Basic plan

Silver Plan

Gold Plan

2,700.00
3,900.00
4,700.00
5,500.00
7,100.00
8,300.00
9,300.00
10,200.00
11,100.00
11,900.00
12,450.00

3,900.00
5,700.00
6,900.00
8,100.00
10,300.00
11,900.00
13,400.00
14,700.00
15,700.00
16,700.00
17,450.00

4,500.00
6,750.00
8,250.00
9,950.00
12,500.00
14,600.00
16,300.00
17,850.00
19,100.00
20,100.00
21,100.00

หมายเหตุ : เบี ้ ยประกันภัย รวมภาษีและอากรแสตมป แ ล ว

Work & Travel
แผนประกันภัยการเดินทางตางประเทศ

อายุ 15 - 40 ป

ความคุมครอง Coverages

แผน Work and Travel Plan

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)
Sum Insured (Baht)

Basic Plan

Silver Plan

Gold Plan

1 ผลประโยชนการเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหร�อ

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2 คารักษาพยาบาล (Medical expenses)

1,500,000

2,000,000

2,000,000

75,000

100,000

100,000

1,500,000

2,000,000

3,000,000

20,000

20,000

50,000

ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง (Loss of Life, Dismemberment ,
Loss of Sight or Total Permanent Disability)
อายุ 15-40 ป
รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลัง จากกลับถึงประเทศไทย
(Including medical expenses for case follow-up after
return to Thailand)

3 ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก
(Personal Liability)

4 การสูญเสียหร�อเสียหายของกระเปาเดินทาง และ / หร�อ

ทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปาเดินทาง และ / หร�ออุปกรณ
การเลนกอลฟสูงสุด (Damage or Loss of Baggage and
/ or Personal Belongings and/or Golf Equipments ,
Maximum limit)

จำกัดตอชิ�น
หร�อ ตอคู
สูงสุดไมเกิน
2,500 บาท

จำกัดตอชิ�น
หร�อ ตอคู
สูงสุดไมเกิน
2,500 บาท

จำกัดตอชิ�น
หร�อ ตอคู
สูงสุดไมเกิน
5,000 บาท

5 การยกเลิก หร�อการเลื่อนการเดินทาง

100,000

200,000

300,000

6 การลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment)

100,000

200,000

300,000

7 การจ�้เคร�่องบิน (Hijacking)

20,000

20,000

50,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

10,000

25,000

50,000

(Trip Cancellation or Postpone)

8 การเคลื่อนยายเพ�่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หร�อ

การเคลื่อนยายกลับสูประเทศไทย และการสงศพกลับสู
ประเทศไทย (Emergency Medical Evacuation or
Repatriation and Repatriation of Mortal Remains)

9 การลาชาของเที่ยวบินสูงสุด (Flight Delay Maximum limit)

จายคาชดเชย
จายคาชดเชย
จายคาชดเชย
1,000 บาท
5,000 บาท
2,500 บาท
จายทุกๆ 6 ชั่วโมง จายทุกๆ 6 ชั่วโมง จายทุกๆ 6 ชั่วโมง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง

เง�่อนไขการรับประกันภัย
1. แผนประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 15 - 40 ปบร�บูรณ
2. ผูขอเอาประกันภัยจะตองเร��มตนเดินทางจากประเทศไทย และสิ�นสุดที่ประเทศไทยเทานั้น
3. ผูขอเอาประกันภัยตองมีถิ�นฐานอยู ในประเทศไทย
4. ผูขอเอาประกันจะตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งพ�การ และไม ได
เดินทางไปเพ�่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ

ขอยกเวนสำคัญ
1. ผูเอาประกันภัยฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หร�อการทำรายรางกายตนเอง
2. สภาพที่เปนมากอนเอาประกันภัย ( Pre-existing Conditions )
3. กรณีที่ผูเอาประกันภัยอยูภายใตฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให โทษ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หร�อการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวายหร�อตอตานรัฐบาล
การประกาศอัยการศึก การกอการราย
5. การแผรังสี หร�อการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หร�อจากกากนิวเคลียร ใดๆ
6. การะเบิดของกัมมันตภาพรังสี หร�อสวนประกอบของนิวเคลียร หร�อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจจะเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร ได
7. ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนนักบิน , พนักงานตอนรับบนเคร�่องบิน , ทหาร , ตำรวจ หร�ออาสาสมัคร
และเขาปฏิบัติการในสงคราม หร�อปราบปราม
8. ผูเอาประกันภัยเปนหร�อไดรับการว�นิจฉัยวาเปนโรคหัวใจ , ปอด , ความดัน , เนื้องอกรายแรง
หร�ออาการที่เกี่ยวของ
*** กรมธรรมประกันภัยนี้ ไมคุมครองผูที่เดินทางไปหร�อการเดินทางผานหร�อการเดินทางภายในประเทศตอไปนี้
อัฟกานิสถาน , อาเซอร ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีรกีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ
ปากีสถาน , ปาเลสไตน , ซีเร�ย , ทาจ�กิสถาน , เติรกมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหราน
หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุมครอง เง�่อนไข และขอยกเวน จะระบุในกรมธรรมประกันภัย

MSIG ASSIST - 24 HOURS

24

HOURS

TRAVEL WORLDWIDE ASSISTANCE
ทานจะไดรับสิทธิพ�เศษในการใชบร�การความชวยเหลือ

MSIG Assist ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ระหวางการเดินทางไปตางประเทศ เพ�ยงติดตอหมายเลข

+66 (0) 2039 5704

บร�การใหความชวยเหลือดานการเดินทาง

(Travel Assistance) เชน กระเปาเดินทางสูญหาย ,
หนังสือเดินทางสูญหาย , ขอมูลเกี่ยวกับสถานทูต เปนตน

บร�การใหความชวยเหลือดานการแพทย

( Medical Assistance ) เชน ใหคำปร�กษาดานการแพทย
ทางโทรศัพท หร�อ ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ ได
มาตรฐานทั่วโลก เปนตน

ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรมประกันภัยการเดินทางสำหรับทำงานและทองเที่ยว
Work & Travel Insurance Application Form
คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )
ใหตอบคำถามขางตนตามความจร�งทุกขอ การปกปดขอเท็จจร�งใดๆ หร�อแถลงขอความอันเปนเท็จ
จะมี ผ ลให ส ั ญ ญาประกั น ภั ย นี ้ ตกเป น โมฆี ย ะ อาจจะเป น เหตุ ใ ห บ ร� ษ ั ท ฯ ปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ตาม
สั ญ ญาประกั น ภั ย และ/หร� อ ใช ส ิ ท ธิ ์ บอกล า งสั ญ ญาประกั น ภั ย ได ต ามประมวล กฎหมายแพ ง และ
พาณิชย มาตรา 865
REMINDER FROM THE OFFICE OF INSURANCE COMMISSION : Give answer to all
questions below truthfully otherwise the company may have cause to deny liability
under the policy in accordance with Section 865 of the Civil&Commercial Code.

Work & Travel

รายละเอียดเกี่ยวกับผูขอเอาประกันภัย / Details of The Proposer :
ชื่อผูขอเอาประกันภัย / The Proposer's Name ……………………………………………………………………………………………….
ที่อยูปจจ�บัน / Address …………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่บัตรประชาชน / ID No ……………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่หนังสือเดินทาง / Passport No. …………………………………………………………………………………………………………..
วัน / เดือน / ปเกิด / Date of Birth …………………………………….. อายุ / Age ……………………….. ป / Years
โทรศัพท / Telephone …………………………………. มือถือ / Mobile Phone ……………………………………………………………
อีเมล / Email Address ………………………………………………………………………………………………………………………….
อาชีพ / Occupation …………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผูรับประโยชน และ ที่อยู / The Beneficiary’s Name & Address ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย / Relationship to the Proposer ……………………………………………………………………….

รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง / Details of The Trip :
วัตถุประสงคของการเดินทาง
ทองเที่ยว
ติดตอธุรกิจ
เร�ยน
อื่นๆ………………………………………..
Purpose of the Trip
Travel
Business
Study
Others
ประเทศปลายทาง …………………………………………………………………………………………………………………………………
Destination Countries
วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย ……………….. เวลา ………………. เดินทางโดย
เคร�่องบิน ( เที่ยวบินที่ ………………………. )
Date of Departure from Thailand
Time
Travel By
Airplane Flight No.
อื่นๆ ………………………………………….
Others
วันที่เดินทางกลับสูประเทศไทย ………………… เวลา ………………… เดินทางโดย
เคร�่องบิน ( เที่ยวบินที่ ………………………. )
Date of Arrival to Thailand
Time
Travel By
Airplane Flight No.
อื่นๆ …………………………………………..

Others

รวมระยะเวลาเดินทาง / Period of Travel ……………….. วัน / Days เบี้ยประกันภัย / Premium ………………………….. บาท / Baht

แผนประกันภัยที่เลือก / Insurance Plan Selected
แผนรายเที่ยว ( Single Trip )
Smooth Basic

Smooth Silver

Smooth Gold

ขาพเจาขอรับรองวา มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมมีอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งพ�การ และไม ไดเดินทางไปเพ�่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
คำแถลงตามรายการขางบนเปนความจร�งและใหถือวาสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจากับบร�ษัทฯ
I warrant that: I am in good health,have no any disabilities and not travelling for medical treatment, The above statement are true
and correct and agree that this proposal shall be the basis of the contract between me/us and the company.

……………………………………………………….
ลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย / Proposer’s Signature
(
)

วัน ………… / ………… / …………
Date

นายหนาประกันว�นาศภัย / Broker

ใบอนุญาตเลขที่ / License No. 5404021457

เดินทางครั้งละไมเกิน 12 เดือน จำนวนเดือนที่เดินทาง ………………………………………………………………………. เดือน / Months

