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VISA

Travel Insurance

FRIENDLY

ความคม
ุ้ ครอง Coverage

COVERS

BUY

COVID-19

ONLINE

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability due to accident

1,500,000 THB

3,000,000 THB

5,000,000 THB

คา่รก
ั ษาพยาบาลขณะอยต
ู่ า่งประเทศ

1,500,000 THB

3,000,000 THB

5,000,000 THB

่ นยา้ยเพ่ื อการรก
่ื นยา้ยกลบ
การเคลือ
ั ษาพยาบาลฉก
ุ เฉน
ิ และการเคลอ
ั ประเทศไทย

1,500,000 THB

3,000,000 THB

5,000,000 THB

1,500,000 THB

1,500,000 THB

2,000,000 THB

20,000 THB

30,000 THB

50,000 THB

100,000 THB

คา่ใชจ
้ า่ยชดเชยความลา่ชา้ในการเดน
ิ ทาง

50,000 THB
(10,000 THB
/ 6 Hrs.)

50,000 THB
(10,000 THB
/ 6 Hrs.)

่ี วบน
คา่ใชจ
้ า่ยชดเชยการพลาดการตอ
่ เทย
ิ

30,000 THB
(6,000 THB
/ 6 Hrs.)

50,000 THB
(10,000 THB
/ 6 Hrs.)

คา่ใชจ
้ า่ยในการลดจาำนวนวน
ั เดน
ิ ทาง

30,000 THB

50,000 THB

ความสญ
ู เสย
ี หรอ
ื เสย
ี หายของกระเปา๋เดน
ิ ทางและทรพ
ั ยส
์ น
ิ สว
่ นตว
ั (ผเู้อาประกน
ั ภย
ั รบ
ั ผด
ิ ชอบความเสย
ี หาย
สว
่ นแรก 600 บาท)

30,000 THB

50,000 THB

่ื งมาจากภย
การสญ
ู เสย
ี หรอ
ื ความเสย
ี หายของกระเปา๋เดน
ิ ทาง ทรพ
ั ยส
์ น
ิ รวมถง
ึ คอมพิ วเตอรโ์นต
้ บค
ุ๊ อน
ั เนอ
ั
ธรรมชาติ (ผเู้อาประกน
ั ภย
ั รบ
ั ผด
ิ ชอบความเสย
ี หายสว
่ นแรก 600 บาท)

25,000 THB

30,000 THB

20,000 THB
(4,000 THB
/ 6 Hrs.)

25,000 THB
(5,000 THB
/ 6 Hrs.)

การสญ
ู หายของเอกสารการเดน
ิ ทาง

10,000 THB

30,000 THB

การสญ
ู หายของบต
ั รเครดต
ิ

5,000 THB

10,000 THB

การสญ
ู หายของเงน
ิ สว
่ นตว
ั (ผเู้อาประกน
ั ภย
ั รบ
ั ผด
ิ ชอบความเสย
ี หายสว
่ นแรก 600 บาท)

5,000 THB

15,000 THB

่ื งจากอบ
ผลประโยชนก
์ ารเสย
ี ชว
ี ต
ิ การสญ
ู เสย
ี อวย
ั วะ สายตา หรอ
ื ทพ
ุ พลภาพถาวรสน
ิ้ เชง
ิ เนอ
ุ ต
ั เิหตุ

Medical Expense Incurred in Overseas
Emergency Medical Evacuation and Repatriation
การชว
่ ยเหลอ
ื ฉก
ุ เฉน
ิ ท่ว
ั โลก 24 ชม.

24 Hours Worldwide Travel Assistant Services

คา่ใชจ
้ า่ยในการสง
่ ศพหรอ
ื อฐ
ั กลบ
ั ประเทศภม
ู ล
ิ าเนา
ำ

Repatriation of Mortal Remains

ผลประโยชนร
์ ายวน
ั สำาหรบ
ั การรก
ั ษาตว
ั ในโรงพยาบาลในฐานะผป
ู้ ว
่ ยใน (1,000 บาท / วน
ั ) สง
ู สด
ุ

Hospital Confinement Benefit (1,000 THB / Day) Max.
Health2Go

่ื นหรอ
คา่ใชจ
้ า่ยการเลอ
ื บอกเลก
ิ การเดน
ิ ทาง

Trip Cancellation or Postponement
Travel Delay

Missed Connection Flight

Trip Curtailment Expenses

Damage or Loss of Baggage or Personal Effects

Damage or Loss of Baggage, Property including Computer Notebook Arising from Natural Disasters
คา่ใชจ
้ า่ยชดเชยการลา่ชา้ของกระเปา๋เดน
ิ ทาง

Baggage Delay

Loss of Travel Document
Loss of Credit Card

Loss of Personal Money

่ี ยอ
การสญ
ู เสย
ี หรอ
ื ความเสย
ี หายของทรพ
ั ยส
์ น
ิ ภายในทอ
ู่ าศย
ั

100,000 THB

Home Protection

คา่ใชจ
้ า่ยในการเดน
ิ ทางเพ่ื อเยี่ยมผป
ู้ ว
่ ยท่โี รงพยาบาล

100,000 THB

300,000 THB

คา่รก
ั ษาพยาบาลในประเทศไทย

300,000 THB

500,000 THB

3,000,000 THB

5,000,000 THB

10,000 THB

30,000 THB

Hospital Visitation

Medical Expense Incurred in Thailand
ความรบ
ั ผด
ิ ตอ
่ บค
ุ คลภายนอก (ผเู้อาประกน
ั ภย
ั รบ
ั ผด
ิ ชอบความเสย
ี หายสว
่ นแรก 1,000 บาท)

Personal Liability

ความรบ
ั ผด
ิ สว
่ นแรกสำาหรบ
ั รถเชา่

Rental Vehicle Excess

Terms and conditions:

Eligibility:
Applicants must be between 1-85 years old.
This travel insurance is available to Thai nationals or foreigners residing in Thailand.
1 person cannot apply for more than one policy with Tune per coverage period.
The Insurer reserves the right not to accept applications for those who work in high-risk locations such as
high-rise buildings, oil or gas rigs, underground mines, or workers in construction, fishery, fruit picking, or heavy
machinery.
Applicants must be in good health.
The applicant gives consent and authorization to the Insurer to disclose information to medical facilities
including hospitals and clinics and to the Office of Insurance Commission.
Single Trip Coverage
This insurance needs to be purchased no later than 1 hour before departure from Thailand.
This insurance is available for purchase up to 8 months in advance before the effective start date.
Annual Trip Coverage
Each trip shall not exceed 180 days.
The coverage duration cannot be extended.
In case the insurance purchase date is the same than the effective start date, the policy will begin only once the
premium payment was made.
Policy cancellation
Single Trip Coverage – There is no refund possible for policies already issued unless the Insured has not been
granted a visa.
Annual Trip Coverage – Policy Cancellation is possible according to the Terms and Conditions of
Excluded countries: Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nepal,
Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Policy holders eligible to Health2Go service are entitled to one session per policy period that can be used the
following day after having received the Policy. the policy.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย:

เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
อายุ 1 ปี – 85 ปี
สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย
สูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายต่อระยะเวลาคุ้มครอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซ
ธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน หรือแรงงานในงานก่อสร้างประมง เก็บผลไม้ หรืองานเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง
ผู้สมัครให้ความยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลและคลินิก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทผู้รับประกันภัย
คุ้มครองการเดินทางรายเที่ยว
ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อประกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
สามารถซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าได้ 8 เดือน
ความคุ้มครองการเดินทางรายปี
คุ้มครองการเดินทางได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาคุ้มครอง
กรณีวันที่ซื้อประกันภัยและวันที่มีผลใช้บังคับเหมือนกัน กรมธรรม์จะเริ่มทันทีหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จ
การยกเลิกกรมธรรม์
ความคุ้มครองการเดินทางครั้งเดียว – ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังจากออกกรมธรรม์แล้ว เบี้ยประกันภัยจะไม่ได้รับคืน เว้นแต่ผู้
เอาประกันภัยจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
ความคุ้มครองการเดินทางรายปี – ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้บริการ Health2Go ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลัง
ได้รับกรมธรรม์
ประเทศที่ยกเว้น: อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล, นิการากัว,
เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน

This brochure is for informational purposes only and is not a policy document. “Luma PAI Schengen” is the marketing name for the travel insurance policy, insured
with Tune Protect and distributed by Luma Care Co. Ltd.
โบรชัวร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย Luma PAI Schengen เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยการเดินทางที่รับประกันภัยบริษัท
Tune Protect และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Luma Care Co., Ltd.

lumahealth.com

