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สรุปสาระสําคญักรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศ พลสั (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 
Summary of Global Travel Insurance Plus (Self through electronic channel (Online)) 

แผนประกนัภัย Asia Plus และ Worldwide Plus 
 

• คําจํากัดความ 
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึ�งมีความหมายเฉพาะที�ไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือวา่มีความหมายเดียวกนั

ทั-งหมด ไมว่า่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แตจ่ะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1. บริษทั หมายถึง บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
2. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง ผูที้�ระบุชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ หนงัสือรับรอง

การเอาประกนัภยัซึ�งเป็นบุคคลที�มีถิ�นพาํนกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั
ใน 1 ปี 

3. บริษทัทีGได้รับมอบอํานาจ หมายถึง นิติบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทัในการใหบ้ริการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแต่
เพียงผูเ้ดียวแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

4. อบัุติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที� เ กิดขึ- นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทําให้เกิดผลที�                 
ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

5. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซึ� งเกิดขึ-นโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากเหตุอื�น 

6. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผดิปกติ การป่วยไข ้หรือการติดโรคที�เกิดขึ-นกบัผูเ้อาประกนัภยั  

7. ต่างประเทศ หมายถึง บริเวณอาณาเขตนอกประเทศไทย และไม่รวมถึงประเทศที�ผูเ้อาประกนัภยัมีถิ�นพาํนกั
อาศยัถาวรนอกเหนือจากประเทศไทย 

8. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยที์�เป็นสากล และนาํมาซึ�งแผนการรักษาที�
เหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการเเพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติั
การบาดเจบ็ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออื�นๆ (ถา้มี) 

9. ความจําเป็นทาง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต์า่งๆ ที�มีเงื�อนไขดงันี-  
      1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวะความเจบ็ป่วยของ
ผูรั้บบริการ 
      2) ตอ้งมีขอ้บ่งชี-ทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
      3) ตอ้งมิใช่เพื�อความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัวผูรั้บบริการ หรือ
ของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
      4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยที�เหมาะสมตาม
ความจาํเป็นของภาวะเจบ็ป่วยของผูป่้วยของผูบ้ริการนั-นๆ 
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10. ค่าใช้จ่ายทีGจําเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�ควรจะเป็น เมื�อเทียบกบัการใหบ้ริการที�
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูป่้วยทั�วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ�งผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษา
เท่านั-น 

11. สภาพทีGเป็นมาก่อน      
การเอาประกนัภัย 

หมายถึง สภาพของผูเ้อาประกนัภยัที�มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี-  
1) กรณีการประกนัภยัรายเที�ยว (Single Trip) ใหห้มายความถึง โรค (รวมทั-งโรคแทรก
ซอ้น) อาการ หรือความผิดปกติที�เกิดขึ-นกบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 24 ชั�วโมง ก่อนวนัที�
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี-จะมีผลบงัคบั ซึ� งมีนยัสําคญัเพียงพอที�ทาํให้
บุคคลทั�วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทาํให้แพทยพ์ึงใหก้ารวินิจฉัย 
ดูแล หรือรักษา 
 2) กรณีการประกนัภยัรายปี (Annual Trip) ใหห้มายความถึง ภาวะทางการแพทยที์�       
ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้รียกร้องคา่สินไหมทดแทนระหวา่งการเดินทางครั- งก่อน หรือภาวะ
ทางการแพทยที์�ผูเ้อาประกนัภยัขอรับการบาํบดัรักษา หรือวินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 
12 เดือน ก่อนการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั โดยถือว่าภาวะดงักล่าวเป็นสภาพทาง
การแพทยที์�เป็นอยูก่่อนสาํหรับการเดินทางครั- งตอ่ไป 

 

• เงืGอนไขทัGวไปและข้อกําหนด 
1. การชําระเบีPยประกันภัย  

เบี- ยประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัที ก่อนการเดินทางจะเริ�มตน้ และความคุม้ครองจะเริ�มในวนัที�กรมธรรม์ประกนัภยั
เริ�มตน้มีผลบงัคบัตามระยะเวลาเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. ระยะเวลาเอาประกนัภัย  

กรมธรรมป์ระกนัภยันี- จะใหค้วามคุม้ครอง เมื�อมีการซื-อความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี- ก่อนการเดินทางออกจาก
ประเทศไทยเท่านั-น 
2.1 ความคุม้ครองแบบรายเที�ยว (Single-trip Policy)  

2.1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยันี-จะเริ�มตน้และสิ-นสุด เมื�อผูเ้อาประกนัภยัผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง (Passport Control) ณ จุดขา
ออก หรือขาเขา้ประเทศไทย ตามหมายกาํหนดการเดินทาง (วนัและเวลา) หรือสิ-นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แตเ่หตุการณ์ใดจะเกิดขึ-นก่อน 

2.1.2 ความคุม้ครองการยกเลิกการเดินทางเริ�มตน้ตั-งแต่วนัที�ออกใบรับรองการเดินทางหรือตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและสิ-นสุด 
เมื�อผูเ้อาประกนัภยัผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองหรือ Passport Control ณ จุดขาออกนอกประเทศไทย 

2.1.3 บริษทัจะขยายระยะเวลาความคุม้ครองการประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลา 2 ชั�วโมงก่อน
ระยะเวลาเดินทางที�ระบุในตัว̂โดยสารที�ใชเ้ดินทางออกจากประเทศไทยตอ่เนื�องไปจนถึงระยะเวลา 2 ชั�วโมง หลงัจากที�ผูเ้อาประกนัภยั
เดินทางกลบัมาถึงยงัประเทศไทย หรือสิ-นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ-นก่อน 
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2.2 ความคุม้ครองแบบเที�ยวรายปี (Annual Multi-trip Policy)  
กรมธรรม์ประกนัภยันี-มีผลบงัคบัใชคุ้ม้ครองทุกรอบการเดินทางไปต่างประเทศในระยะเวลาที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั หรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั โดยใหเ้วลาเริ�มตน้และสิ-นสุดความคุม้ครองในแตล่ะเที�ยว การเดินทางเป็นไปตามขอ้ 2.1 
และระยะเวลาแต่ละเที�ยวของการเดินทางไม่เกินระยะเวลาสูงสุดต่อการเดินทางที�ไดร้ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือหนงัสือ
รับรองการประกนัภยั 

ทั-งนี-  สามารถขยายไปเกินกวา่ระยะเวลาตามที�ไดต้กลงกนัไวไ้ดใ้นกรณีที�การเดินทางตอ้งเลื�อนออกไปโดยมีสาเหตุจาก
เหตุการณ์ ที�ผู ้เอาประกนัภัย ที�ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ตามเงื�อนไขความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกันภัย โดยให ้                 
ผูเ้อาประกนัเดินทางกลบัโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

เมื�อมีเหตกุารณ์ที�อาจเป็นเหตใุนการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ที� 
3.1 ไมก่ระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดคา่ใชจ่้ายที�เพิ�มขึ-นโดยไม่จาํเป็น 
3.2 แจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ-นโดยไมช่กัชา้ 
3.3 จะตอ้งไมต่กลง ปฏิเสธ หรือเจรจาเกี�ยวกบัการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
3.4 อนุญาตให้บริษทัดําเนินการตามสมควรในการสืบสวนถึงสาเหตุที� เกิดขึ-นและกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบใน            

การชาํระหนี-  มอบขอ้มูลอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อความมุ่งหมายขา้งตน้ดว้ยความซื�อสัตย ์จดัหาเอกสารอนัเป็นประโยชน์ในการลด
ภาระหนา้ที�ของแพทยที์�กาํลงัทาํการรักษาตามจรรยาแพทยเ์ท่าที�จะเป็นไปได ้

3.5 กรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัไมป่ฏิบติัตามที�กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งรับผิดชอบในการชาํระค่าสินไหมทดแทน แต่
ขอ้ผูกพนัในการชาํระค่าสินไหมทดแทนจะยงัคงอยู่ หากความละเลยในการปฏิบติัตามที�กล่าวมาขา้งต้นมิได้เกิดจากเจตนาหรือ          
การประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง   

อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ระบุไวใ้นแตล่ะขอ้ตกลงคุม้ครอง บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งรับผิดชอบใน
การชาํระค่าสินไหมทดแทน 
4. การส่งหลักฐานเรียกร้อง 

ในกรณีเรียกร้องคา่ทดแทนผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐาน
ตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�เกิดเหตุการณ์ใดๆ แต่การไม่
เรียกร้องภายในกาํหนดดงักลา่วไม่ทาํใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายใน
กาํหนด และไดท้าํการเรียกร้องโดยเร็วที�สุดเท่าที�สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

สาํหรับการเรียกร้องคา่รักษาพยาบาลตอ้งส่งใบเสร็จแสดงรายการคา่ใชจ่้ายตน้ฉบบัและบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จที�รับรอง
ยอดเงินที�จ่ายไปเพื�อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนที�ขาดจากผูรั้บประกนัภยัอื�น แต่ถา้หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้าก
สวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใดมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งสาํเนาใบเสร็จ พร้อมตน้ฉบบัการรับรองยอดเงินที�จ่ายจากสวสัดิการ
ของรัฐหรือหน่วยงานอื�นเพื�อเรียกร้องส่วนที�ขาดจากบริษทัได ้
5. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภัย 

5.1 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบรายเที�ยว (Single-trip Policy) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันี-

ได ้ภายหลงัจากบริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองการประกนัภยั และ/หรือ กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ เวน้แตใ่นกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัไมไ่ด้
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รับการอนุมติั VISA ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัที โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานฑูต และนาํส่งตน้ฉบบักรมธรรม์

ประกนัภยัคืนใหบ้ริษทั 

5.2 ในกรณีที�เป็นความคุม้ครองแบบเที�ยวรายปี (Annual Multi-trip Policy) ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประกนัภยัตา่งสามารถใช้
สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขที�ระบุไวด้งันี-  

ก) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี-ไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกลา่วลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามที�อยูค่รั- งสุดทา้ยที�แจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีนี-บริษทัจะคืนเบี- ยประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบี-ยประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี-ไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

ข) ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบบันี- ไดโ้ดยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือและมีสิทธิได้รับเบี- ย
ประกนัภยัคืนหลงัจากหกัเบี-ยประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาที�กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี-ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบี-ย
ประกนัภยั ระยะสั-นตามตารางที�ระบุไวด้งัตอ่ไปนี-  

ตารางอัตราเบีPยประกันภัยระยะสัPน 

ระยะเวลาประกันภยั (ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของเบีPยประกันภยัเต็มปี 

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 

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงื�อนไขในขอ้นี-ไมว่า่จะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็นการบอกเลิกทั-งฉบบัเทา่นั-น ไม่
สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพยีงส่วนหนึ�งส่วนใดระหวา่งปีได ้

 

• ข้อยกเว้นทัGวไป 
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีP ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความรับผิดทัPงโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึGงเกิดจาก

หรือเนืGองจาก 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีGเกิดขึPนในเวลาต่อไปนีP 

1.1 ขณะเดินทางผู้เอาประกันภัยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคบั คําชีPแนะ หรือ คาํแนะนําของรัฐบาล หรือ หน่วยงานของ
รัฐบาล 

1.2 ขณะทีGผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าทีGเป็น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม 

1.3 ขณะทีGผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัGวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
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1.4 ขณะทีGผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกมุ หรือหลบหนีการจับกมุ          
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนืGองจากสาเหตุดังต่อไปนีP  

2.1 สงคราม การรุกราน การกระทําทีGมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีGมุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มี    
การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึGงหมายถึง สงครามระหว่างชนทีGอาศัยอยู่ ในประเทศเดียวกัน 
การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก 
หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึG งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึG งกฎอัยการศึก การจีPเครืG องบิน อย่างไรก็ตาม หาก                      
ผู้เอาประกันภัยอยู่ในระหว่างการเดนิทางในประเทศนัPนหรือสถานทีGนัPนก่อนทีGจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทโดยบริษัททีGรับ
มอบอํานาจจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพืGอให้ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศ โดยจะทําการช่วยเหลือ
ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันทีGเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว  

2.2 การก่อการร้าย 
2.3 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชืPอเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เนืGองมาจากการเผาไหม้ของเชืPอเพลิงนิวเคลยีร์ และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึGงดําเนินการติดต่อกันไป
โดยตัวของมันเอง หรือความเสีGยงภัยต่างๆ ทีGเกีGยวข้องกับอปุกรณ์นิวเคลียร์ 

2.4 การเปลีGยนแปลงกฏ ข้อบังคับ คําสัGง หรือ การควบคมุของรัฐบาล  
2.5 สภาพทีGเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  
2.6 โรคเอดส์ (AIDS) หรือ โรคใดๆ ทีGเป็นผลมาจากโรคเอดส์ กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
2.7 การฆ่าตัวตาย การตัPงใจทาํร้ายตนเอง หรือการตัPงใจทีGจะตกอยู่ในความเสีGยงภัยอันตรายหรือการถูกฆาตกรรม 
2.8 การกระทําของผู้เอาประกันภยัขณะอยู่ภายใต้ฤทธิeสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ

ได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิeสุรา” นัPน ในกรณีทีGมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืด ตัPงแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึPนไป 

 

• ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้าย 

ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยันี- มีผลบงัคบั บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยที�แนบ
ติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี-  และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั-น 

1. การประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล 
2. การรักษาพยาบาล 
3. การเคลื�อนยา้ยผูป่้วยและการจดัการศพในตา่งประเทศ 
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทยฉุ์กเฉินและช่วยเหลือการเดินทาง 
5. การยกเลิกการเดินทาง 
6. การลดจาํนวนวนัเดินทาง 
7. ความสูญหายหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง 
8. การลา่ชา้ของการเดินทาง 
9. ความสูญหายหรือความเสียหายของเงินพกติดตวัและหนงัสือเดินทาง 
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10. ความคุม้ครองความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก 
11. ความรับผิดส่วนแรกสาํหรับรถเช่า 
12. ความคุม้ครองผูเ้ลน่กอลฟ์ 
13. ผลประโยชนเ์งินชดเชยรายไดร้ายวนัระหวา่งรักษาตวัในโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
14. เอกสารแนบทา้ยการใหค้วามคุม้ครองสาํหรับแผนครอบครัว 

 
*** ความคุ้มครองและเงืGอนไขอืGนๆ ทีGละเอียดครบถ้วน  ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดนิทางต่างประเทศ พลสั 

(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ทีGได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) *** 
 
หมายเหตุ:    
1. เอกสารนี- เป็นเพียงเอกสารสรุปเงื�อนไขทั�วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันั-น ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษารายละเอียดของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัที�ไดรั้บอยา่งถี�ถว้น  
2. บริษทัสามารถเลือกขอ้ตกลงคุม้ครอง หรือเอกสารแนบทา้ยเพื�อจดัทาํแผนประกนัภยัได ้
 


