บริ ษทั ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรีตดั ใหม่ (NZI)
Safety Insurance Public Company Limited – New Petchburi Road Branch (NZI)
เลขที 1550 ชัน 24 อาคารธนภูม ิ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2207 0266 โทรสาร 0 2652 8898
24th Floor Thanapoom Tower, 1550 New Petchaburi Road, Makkasan, Ratchtevi, Bangkok 10400 T 66 2 207 0266 F 0 2652 8898

ใบเสนอราคา
ประเภท
:
การประกันภัยการเดินทางสําหรับธุรกิจท่องเทียว
ผูเ้ อาประกันภัย
:
รายชือนักท่องเทียวตามทีแจ้งเอาประกันภัยบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ผูถ้ ือกรมธรรม์
:
ระยะเวลาประกันภัย :
1 ปี (นับแต่วนั เริมทําประกันภัย)
ความคุ้มครอง
:
การประกันภัยนีให้ความคุม้ ครองในกรณีผเู้ อาประกันภัย เสียชีวติ , สูญเสียอวัยวะ
แขนขา สายตา รวมถึงทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบตั เิ หตุทมิี ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ความคุม้ ครอง
1.Personal Accident
(การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบตั เิ หตุ)
2.Accidental Medical Expenses
(การรักษาพยาบาลเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ)
3.Personal Liability
(ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)
Premium/Person/Trip
(เบียประกัน / คน / การเดินทาง 1 เทียว)
เบีJยประกันภัยขันJ ตําK ต่อกรมธรรม์ (จํานวนผูเ้ อาประกันภัยขันJ ตําK 100 คน )
(Minimum Deposit Premium / Policy) ( Minimum Insured 100 persons )

จํานวนเงิน
ประกันภัย (บาท)
1,000,000
500,000
200,000
32
3,200

หมายเหตุ : เบีJยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากร (0.4%) และภาษี มูลค่าเพิKม (7%) แล้ว (Included VAT & Stamp)
สาระสําคัญ
1. ระยะเวลาคุม้ ครอง
:
ตามระยะเวลาการเดินทางซึงจัดโดยผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยและได้แจ้งเอา
ประกันภัยไว้กบั บริษทั ฯ ทังนีระยะเวลาการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 15 วัน
2. กําหนดอายุของผูเ้ อาประกัน :
สูงสุดไม่เกิน 75 ปี ในวันทําสัญญา ยกเว้นเสียแต่ว่าได้มกี ารแจ้งเอาประ
กันภัยกับบริษทั ฯ ไว้ล่วงหน้า และบริษทั ฯได้ทาํ การตกลงอนุมตั ไิ ปยังผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีทผูี เ้ อาประ
กันภัยทีมีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี (สําหรับผูเ้ อาประกันทีบริษทั ฯ ได้ทําการตกลงอนุมตั ิ ) ในวันทํา
สัญญา จํานวนเงินผลประโยชน์ของการประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลจะท่ากับ 50% ของจํานวนเงินสูงสุดทีปรากฏในตา
รางผลประโยชน์
3. กําหนดความรับผิดชอบสูงสุด :
ไม่เกิน 150,000,000 บาท ( หนึงร้อยห้าสิบล้านบาท ) ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ขอบเขตอํานาจศาล
:
การตีความภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนีให้ตี
ความตามกฎหมายไทย
5. เบียประกันภัยขันตําต่อกรมธรรม์
:
จะเรียกเก็บทันทีทออกกรมธรรม์
ี
และทางบริษทั ฯ จะทําการปรับ
ปรุงเบียประกันภัยตาม จํานวนผูเ้ อาประกันภัยทีได้แจ้งเอาประกันภัยกับบริษทั ฯ เป็ นรายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

เดือน / รายปี หากจํานวนผูเ้ อาประกันภัยทีท่านแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบมีจาํ นวนเกินผูเ้ อาประกันภัยขันตํา บริษทั ฯจักทํา
การเก็บเบียประกันภัยเพิม หากจํานวนผูเ้ อาประกันภัยทีท่านแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบมีจาํ นวนตํากว่าจํานวนผูเ้ อาประ
กันภัยขันตํา เบียประกันภัยจักไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งรายละเอียดทุกการเดินทางทีจัด เช่น สถานที,จํานวนวันเดินทาง, Flight No. (ใน
กรณีของการเดินทางโดยเครืองบิน), Cruise's Name (ในกรณีของการเดินทางโดยเรือ) และจํานวนผูเ้ อาประกันภัยใน
แต่ละครัง ให้บริษทั ฯทราบทุกครังก่อนการเดิ นทาง
บริษทั ฯไม่สามารถขยายความคุม้ ครองหากมีการแจ้งเอาประกันภัยเผือไว้โดยไม่แจ้งชือผูเ้ อาประกันให้บริษทั ฯทราบ
ในกรณีทอุี บตั เิ หตุเกิดขึนกับผูเ้ อาประกันภัยในขณะเดินทางออกนอกเขตราชอาณาจักรไทยเป็ นผลทําให้มกี ารบาดเจ็บ
และ/หรือสูญเสียทางร่างกาย ผูเ้ อาประกันภัยอาจรอกลับมาทําการรักษาทีประเทศไทย แต่ผเู้ อาประกันภัยจะต้องเข้าทํา
การรักษาภายใน 24 ชม. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ในกรณีทเกิ
ี ดอุบตั เิ หตุ แต่ผเู้ อาประกันภัยยังไม่สามารถรวบรวมเอกสารตัวจริงในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพือจัด
ส่งให้กบั ทางบริษทั ฯได้ในทันที แต่ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าทีจะต้องแจ้งให้บริษทั ฯทราบเบืองต้นภายใน 7 วันนับจากวัน
เกิดเหตุ
การประกันภัยนี ไม่คุม้ ครอง การบาดเจ็บและเสียชีวติ ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยกําลังขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ขณะแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม(เว้นแต่การโดดร่ม
เพือรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน เล่นบันจีจัมพ์
o ดํานําทีต้องใช้ถงั
อากาศและเครืองช่วยหายใจใต้นํา ทังนีไม่รวมเครืองช่วยหายใจใต้นํา สําหรับการดํานําตืน(สน็อกเกิลลิง)
ข้อตกลงคุม้ ครอง ,ข้อยกเว้น,เงือนไข และข้อกําหนดทัวไป ให้เป็ นไปตามทีระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย
อุบตั เิ หตุเดินทางสําหรับธุรกิจท่องเทียว

ข้อตกลงคุ้มครองและผลประโยชน์การชดเชย
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิJ นเชิ งเนืK องจากอุบตั ิ เหตุ(Personal Accident)
คํานิ ยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตังแต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถ
ภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสินเชิง และมีขอ้ บ่งชี ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอด
ไป
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิJนเชิ ง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอืนๆ
ได้โดยสินเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนีคุม้ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั เิ หตุ
และทําให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือ
การบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ว่ ยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสีย
ชีวติ เพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี
100%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการเสียชีวติ
100%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง และการทุพพลภาพถาวรสินเชิงนันได้เป็ น
ไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง
100%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับมือ 2 ข้างตังแต่ขอ้ มือ หรือเท้า 2 ข้างตังแต่ขอ้ เท้า หรือสายตา 2 ข้าง
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100%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับมือ 1 ข้างตังแต่ขอ้ มือ และเท้า 1 ข้างตังแต่ขอ้ เท้า
100%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับมือ 1 ข้างตังแต่ขอ้ มือ และสายตา 1 ข้าง
100%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับเท้า 1 ข้างตังแต่ขอ้ เท้า และสายตา 1 ข้าง
60%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับมือ 1 ข้างตังแต่ขอ้ มือ
60%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับเท้า 1 ข้างตังแต่ขอ้ เท้า
60%ของจํานวนเงินเอาประกันสําหรับสายตา 1 ข้าง
2. การรักษาพยาบาลเนืK องจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิ เหตุ(Accident Medical Expense)
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทเกิ
ี ดขึนอย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึงเกิดขึนในระหว่างการเดินทาง จนเป็ นเหตุ
ให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ทมีี ใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รบั การพยาบาลโดย
พยาบาลทีมีใบอนุ ญาต ซึงเกิดขึนภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับ ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและ
สมควร ซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สําหรับค่าห้องสําหรับผูป้ ่วยใน
ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริง ทังนีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอืนใด หรือจากการประกันภัยอืนมาแล้ว บริษทั จะรับ
ผิดชอบเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนทีขาดเท่านัน
***** ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเข้าทําการรักษาพยาบาลในทันทีหรือไม่เกิ น 24 ชม.จากเวลาเกิ ดเหตุ
3. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability Insurance)
บริษทั ฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้ อาประกัน สําหรับความเสียหายทีผูเ้ อาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันเป็ น
สาเหตุให้เกิด
1. การบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุแก่บุคคลภายนอก
2. ความเสียหายโดยอุบตั เิ หตุแก่ทรัพย์ทสามารถจั
ี
บต้องได้ของบุคคลภายนอก
ทังนีจํานวนเงินจํากัดความรับผิดจะไม่เกินจํานวนเงินทีระบุในตารางกรมธรรม์ไม่ว่าจะจํานวนผูม้ สี ทิ ธิได้
q รบั ค่าสินไหมทดแทนกีรายก็ตาม
การดําเนิ นการเรียกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สญ
ั ญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั
บริษทั มีสทิ ธิเข้าดําเนินการต่อสูค้ ดีทาํ การประนีประนอมในการเรียกร้องใดๆ หรือฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพือประโยชน์ของ
บริษทั ในนามของผูเ้ อาประกันภัยรวมทังมีดุลยพินิจในการดําเนินคดีและทําการประนีประนอมในการเรียกร้องใดๆ ในการนีผูเ้ อาประ
กันภัยต้องให้ความช่วยเหลือตามทีบริษทั ต้องการ
*******************************

