Travel Insurance
Perfect Sense
Perfect Sense

ประกันภัยการเดินทางแผนรายปี

ค่าเบี้ยประกัน

• ไม่จ�ำ กัดจำ�นวนครัง้ ของการเดินทาง
• คุม้ ครองสูงสุดถึง 90 วันต่อหนึง่ การเดินทาง

7,800 บาท

• ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
• ใช้ยน่ื ขอวีซา่ กลุม่ ประเทศเชงเก้นได้

Benefit

Perfect Sense

Insurance

วงเงินความคุ้มครอง

1. การสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ
ผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 16 ปี จนถึง 75 ปี
ผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี

6,000,000 บาท
3,000,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (ต่อเหตุการณ์ส�ำ หรับแผนรายปี)
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่ งในประเทศไทย (ต่อเหตุการณ์ส�ำ หรับแผนรายปี)

2,500,000 บาท
250,000 บาท

3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล

3,500,000 บาท

4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย
สิง่ ของมีคา่
ต่อสิง่ ของหนึง่ ชิน้ หนึง่ คู่ หรือ หนึง่ คู่

สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
5,000 บาท

5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายตามจริง

6. ค่าธรรมเนียมในการลดจำ�นวนวันเดินทาง

ค่าใช้จ่ายตามจริง

7. เงินพกติดตัวและเอกสารสูญหาย

5,000 บาท

8. การพลาดการต่อเทีย่ วบิน (ต่อเหตุการณ์ส�ำ หรับแผนรายปี)

สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
5,000 บาท

9.ผลประโยชน์ความคุม้ ครองอุปกรณ์กอล์ฟ

สูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท

10.การจีเ้ ครือ่ งบิน

สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
5,000 บาท

(สำ�หรับการล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่ โมงเต็ม)

(สำ�หรับการจีเ้ ครือ่ งบินในทุก12 ชัว่ โมงเต็ม)

11.การอำ�นวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพือ่ ประกันตัว

350,000 บาท

12.การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉกุ เฉิน

สูงสุดไม่เกิน 800

13.การชดเชยความรับผิดชอบส่วนแรกสำ�หรับค่าเช่ารถ

สูงสุดไม่เกิน 40,000

14.การนำ�ส่งยารักษาโรค

ค่าใช้จ่ายตามจริง

15.การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพือ่ การศึกษา

สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
การให้บริการความช่วยเหลือ

1. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยและการส่งตัวกลับประเทศ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีการเสียชีวิตและในการทำ�พิธีศพ

ค่าใช้จ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายตามจริง

2. ค่าพาหนะเดินทางเพิม่ เติมสำ�หรับญาติสนิทของผูเ้ อาประกันภัยหนึง่ ท่าน หรือ
ผูท้ เ่ี ดินทางมากับท่าน กรณีทท่ี า่ นต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ (ค่าพาหนะเดินทางเพิม่ เติม)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ / ชั้นประหยัด

3. ค่าพาหนะเดินทางเพิม่ เติมสำ�หรับหนึง่ ท่านซึง่ จะเป็นผูเ้ ดินทางไปรับ และกลับ
มาพร้อมกับบุตรของท่าน เนือ่ งจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน (การเดินทางไปดูแลผูเ้ ยาว์)

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
ชั้นประหยัด

4. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง (ต่อเหตุการณ์ส�ำ หรับแผนรายปี)
(สำ�หรับความล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่ โมง)

5. เทีย่ วบินล่าช้า (ต่อเหตุการณ์ส�ำ หรับแผนรายปี)
(สำ�หรับความล่าช้าทุกๆ 6 ชัว่ โมง)

การจำ�กัดอายุของผูส้ มัคร
ความเสียหายส่วนแรก

สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
2,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
5,000 บาท
กำ�หนดอายุต่ำ�สุดไม่ต่ำ�กว่า 6 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเทศที่ไม่อยูใ่ ต้ความคุม้ ครอง: อัฟกานิสถาน , แอลจีเรีย , บุรนุ ดี , คองโก , คิวบา , เอริเทรีย , กินี , เกาหลีเหนือ , อิรกั , คอซอวอ , ไลบีเรีย , ลิเบีย , มอริเตเนีย , ไนเจอร์, ไนจีเรีย , เซอร์เบีย , โซมาเลีย,
ซูดาน, ซีเรีย , เยเมน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่่ี
โทร
02 305 8512
โทรสาร 02 305 8532
อีเมล์ travelinsuance-th@
allianz.com
เวลา 8.30 - 17.30(จันทร์-ศุกร์)

travelinsurance-th@allianz.com
*The amounts stated are in Thai Baht.

