
OASIS แผนโอเอซ�ส
Oasis Plan

จัดพ�มพเมื่อ เมษายน 2560 (60201)

คำเตือน
• เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรมกำหนด 
• เอกสารนี้มืใชเปนเอกสารที่จัดทำใหแกผูขอเอาประกันภัยเปนการเฉพาะเจาะจง
 ผูขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษา และทำความเขาใจ โดยละเอียดกอนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

Remarks
• The conditions are subjected to the policy wordings
• This document is not specific designated for the proposer;  the proposer should
 study the document in details before deciding to submit the insurance application.

บมจ. อลิอันซ ประกันภัย
Allianz General Insurance Pcl.

ภาคกลาง
สาขานครสวรรค : 056 882 233
สาขาอยุธยา : 035 329 088

ภาคตะวันออก
สาขาชลบุร� : 038 398 520-2
สาขาระยอง : 038 996 966-9

ภาคเหนือ
สาขาเช�ยงใหม : 053 280 922
สาขาพ�ษณุโลก : 055 986 234-7

ภาคตะวันตก
สาขาหัวหิน : 032 522 983-6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาขอนแกน : 043 472 579
สาขาอุบลราชธานี : 045 240 777
สาขาอุดรธานี : 042 214 977

ภาคใต
สาขาภูเก็ต : 076 223 633
สาขาสุราษฎรธานี : 077 287 234
สาขาหาดใหญ : 074 559 570-3

เวลาทำการทุกสาขา : 08.30-17.30 น.

Allianz General Insurance Pcl.  l  บมจ. อลิอันซ ประกันภัย
313 อาคาร ซ�.พ�. ทาวเวอร ชั�น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนยแจงเหตุและบร�การลูกคา โทร. 0 2638 9333  โทรสาร 0 2638 9030

         www.allianz.co.th    l                     AZTHOfficial

AZTH
TRAVEL PLUS
ประกันภัย

การเดินทางไปตางประเทศ

• ใหความคุมครอง 24 ชั�วโมงทั�วโลก ระหวางการเดินทาง
 (24 hours worldwide cover during the trip)
• ไมตองตรวจสุขภาพกอนทำประกันภัย
 (Not required for physical checkup prior to insuring) 
• สามารถเลือกทำประกันไดทั�งแบบรายเที่ยว หร�อรายป
 (Be able to select coverage single trip or annual trip)
• อบอุนใจตลอดการเดินทาง ดวยบร�การ Travel Assistance
 พรอมใหคำปร�กษาหากทานเจ�บปวย หร�ออุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
 (Feeling safe and convenience with Travel Assistance provided
 for your sickness or accidental injury during the trip) 
• สามารถนำไปยื่นขอ VISA สำหรับการเดินทางไปประเทศ
 ในกลุมเชงเกนได (Can be applied for VISA application
 for the countries in Schengen group) 



TRAVEL SENSE แผนทราเวล เซนส
Travel Sense Plan

บร�การความชวยเหลือฉุกเฉินโดย
บร�ษัท เอ ดับเบิลยู พ� เซอรว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด

Assistance Services provided by
AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

แจงอุบัติเหตุตลอด 24 ชั�วโมง
24Hrs Assistance Hotline

+66 (0) 2305 8533

อัฟกานิสถาน เอริเทรีย แม็กซิโก สโลวเนีย

Afghanistan Eritrea Mexico Slovenia 

แอลจีเรีย กินี มาซิโดเนีย ซูดาน

Algeria Guinea Macedonia Sudan

เบลารุส เฮติ มอลโดวา ซีเรีย

Belarus HAITI Moldova Syria

บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา อิหราน มอนเตเนโกร ตูนีเซีย

Bosnia-Herzegovina Iran Montenegro Tunisia

บุรุนดี อิรัค ไนเจอร เยเมน

Burundi Iraq Niger Yemen

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อิสราเอล ไนจีเรีย ซูดานใต

Central African Republic Israel Nigeria Republic of South Sudan

ชาด เกาหลีเหนือ ปากีสถาน เวสแบงคและฉนวนกาซา

Chad Korea (North) Pakistan The West Bank and Gaza

โคลัมเบีย เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย ยูเครน

Colombia Lebanon Saudi Arabia Ukraine

คองโก ลิเบีย เซอรเบีย คอซอวอ

Congo Libya Serbia Kosovo

ไอวอรีโคสต มาลี เซอรเบียและมอนเตเนโกร ไลบีเรีย

Cote D'Ivoire (Ivory Coast) Mali Serbia & Montenegro Liberia  

คิวบา มอริเตเนีย โซมาเลีย

Cuba Mauritania Somalia

2) บริการอ�นๆ Concierge Services 

• การแจงขอความเรงดวน Urgent Message Relay

• ขอมูลการรักษาพยาบาล Medical Information

• คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวของ Legal Referral

• การจัดเตรียมการเดินทางใหครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน Emergency Family Travel Arrangements

• การสำรองที่พัก Hotel Reservations

• การสำรองรถเชา Car Rental Reservations

• การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย Lost Luggage Retrieval

• การใหความชวยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย Lost Passport Assistance

• การจัดหาเจาหนาที่แปลภาษา / ลามภาษา Translator / Interpreter Service

• การใหขอมูลในการใชบริการโทรศัพทขามแดนอัตโนมัติ Roaming Information

• การเก็บสำเนาเอกสารสวนตัวตางๆ Personal Data Services

หมายเหตุ / Notes: ไมมีความเสียหายสวนแรก No Excesses

*การใหบริการสายดวนตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับความชวยเหลือระหวางการเดินทาง

Hotline 24 Hours Worldwide Travel Assistance Services 

1) การใหบริการความชวยเหลือในดานการเดินทาง Travel Assistance Services 

• บริการใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเบื้องตนตามแผน การเดินทางและขอมูลเกี่ยวกับจุดหมาย

 ปลายทางของผูเอาประกันภัย Basic Travel Advice concerning the Insured persons planned

 trip and information about your intended destination

• ขอมูลสถานทูตไทย หรือตางประเทศที่เกี่ยวของ Embassy Referral

• ตารางเที่ยวบิน Flight Schedules

• ขอมูลการขอวีซา Visa Information 

• ขอมูลสภาพภูมิอากาศ Weather Information

• ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน Exchange Rate Information

• ขอมูลกฎระเบียบขอบังคับสายการบิน Airline Regulation Information

หมายเหตุ / Notes:
ความคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 16 ป หรือสูงกวา 65 ป 

(สำหรับแผนทราเวลเซนส) และบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 16 ป หรือสูงกวา 75 ป (สำหรับแผนโอเอซิส) เทากับครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัย

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability caused by accident, For persons under 16 or over 65 years old 
(for Travel Sense Plan) and person under 16 or over 75 years old (for Oasis plan) will be received a half of benefit of sum insured 

เง�อนไขการรับประกันภัย (Insurance conditions)

• สำหรับผูท่ีมีอายุระหวาง 1-80 ป (Available for persons aged between 1-80 years old)

• กรณีเลือกซื้อแบบรายป คุมครองระยะเวลาการเดินทางสูงสุด ไมเกิน 90 วัน ตอการ 

 เดินทางแตละคร้ัง (For annual trip, cover for maximum duration up to 90 days 

 per trip)

• เบ้ียประกันภัยข้ันต่ำตอ 1 กรมธรรม 323 บาท (รวมภาษีและอากรแสตมปแลว) มีผลบังคับ 

 ท้ังแผน Oasis และ Sense (Minimum premium per policy is 323 Bath, including 

 VAT and Stamp Duty) This minimum premium is applicable for both Oasis 

 and Sense Plan.

• บริษัทสงวนสิทธิ์ไมรับประกันภัยสำหรับการเดินทางไปยังประเทศ ดังตอไปนี้   

 (The Company reserves the right to refuse to underwrite for travelling

 to the following countries)


