
 
SCB แลกเงนิอุน่ใจ 

สรุปเงือ่นไขความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางไปตา่งประเทศส าหรบัลกูคา้ SCB 
 

คณุสมบตั ิ : 

1.ลกูคา้ทีซ่ ือ้เงนิตราตา่งประเทศ  ณ  ศนูยแ์ลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศของธนาคาร (Exchange 

Booth) เชน่ สนามบนิสวุรรณภูม ิ, สนามบนิดอนเมอืง ฯลฯ และทีส่าขาของธนาคาร 

2.คุม้ครองผูเ้อาประกนัภัยทีช่ ือ่-นามสกลุตรงตาม หนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอืบตัรประชาชนทีต่รงกับ

หลกัฐานการซือ้เงนิตราตา่งประเทศกบัธนาคาร เทา่นัน้  
 

ระยะเวลาความคุม้ครอง  : 

1.กรณีทีล่กูคา้ซือ้เงนิตราตา่งประเทศและเดนิทางในวนัเดยีวกัน 

วนัเริม่คุม้ครองจะเป็นวนัและเวลาเดยีวกบัวนัทีซ่ ือ้เงนิตราตา่งประเทศกอ่นผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางออกจาก

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง และสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วนั นับจากวนัทีเ่ริม่คุม้ครอง หรอื เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยเดนิทาง

กลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอื ภายใน 2 ชัว่โมง นับแตก่ลับถงึประเทศไทย แลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะ

เกดิขึน้กอ่น 

2.กรณีทีล่กูคา้ซือ้เงนิตราตา่งประเทศ โดยก าหนดวนัเดนิทางภายหลงั 

วนัเริม่คุม้ครองจะเป็นวนัเดนิทางทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีซ่ ือ้เงนิตราตา่งประเทศเทา่นัน้ โดย

เริม่คุม้ครองกอ่นผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง และจะสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วนั นับจาก

วนัทีเ่ริม่คุม้ครอง หรอื เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอื ภายใน 2 ชัว่โมงนับ

แตก่ลบัถงึประเทศไทย แลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น 
 

ขอบเขตความคุม้ครอง  : 

ความคุม้ครอง วงเงนิคุม้ครอง 

1. การชดเชยอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในตา่งประเทศ 

1.1 การเสยีชวีติเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

1.2 การสญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตาเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

1.3 การตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

ใหค้วามคุม้ครองสงูสดุ 50,000 บาท ตาม

เงือ่นไขการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนที่
บรษัิทประกนัภัยก าหนด 

2. ค่ารักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศ เนื่องจากการเจ็บป่วย 

หรอืบาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุ

ใหค้วามคุม้ครองตามคา่ใชจ้่ายที ่

เกดิขึน้จรงิสงูสดุไมเ่กนิ 5,000 บาท 

ตอ่ครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย 

3. การเดนิทางล่าชา้ในต่างประเทศ อย่างนอ้ย 6 ชั่วโมงตดิต่อกัน   

(ไม่คุม้ครองกรณีการเดนิทางล่าชา้ หากจุดทีอ่อกเดนิทาง คอื 

ประเทศไทย  และการยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ)   

ส าหรับความลา่ชา้ของการเดนิทาง 

ในตา่งประเทศทกุ ๆ 6 ชัว่โมง จา่ยครัง้ละ 

5,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 50,000 บาท 

 
ตารางการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน  : 

ความคุม้ครอง 
% ของจ านวน 

เงนิเอาประกนัภยั 

1. ส าหรับการสญูเสยี 

1.1 การเสยีชวีติหรอืตามความเห็นแพทย ์

1.2 ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน 

1.3 มอืสองขา้งตัง้แตข่อ้มอื หรอื เทา้สองขา้งตัง้แตข่อ้เทา้หรอืสายตาสองขา้ง 

1.4 มอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และ เทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

1.5 มอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื และ สายตาหนึง่ขา้ง 

1.6 เทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ และ สายตาหนึง่ขา้ง 

100% 

2. ส าหรับการสญูเสยี 

2.1 มอืหนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้มอื 

2.2 เทา้หนึง่ขา้งตัง้แตข่อ้เทา้ 

2.3 สายตาหนึง่ขา้ง 

60% 

หมายเหต ุ: บรษัิทฯ จะจา่ยคา่สนิไหมทดแทนสงูสดุเพยีงรายการเดยีวเทา่นัน้ 

 

*  รับประกนัภัยโดยบรษัิท เทเวศประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ลกูคา้ของธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ทีซ่ ือ้

เงนิตราตา่งประเทศจะเป็นผูเ้อาประกนัภัย จงึควรท าความเขา้ใจรายละเอยีดความคุม้ครองและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ก าหนด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. +66 (0) 2-080-1599 กด 2 หรอืโทร. 1291 , WWW.deves.co.th 

  



 

SCB แลกเงนิอุน่ใจ 

สรปุเงือ่นไขความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางไปตา่งประเทศส าหรบัลกูคา้ SCB 

เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั  : 

1.ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกันภัยทีช่ ือ่-นามสกลุตรงตามหนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอื บัตรประชาชนทีต่รงกับหลักฐาน

การซือ้เงนิตราตา่งประเทศกับธนาคาร เทา่นัน้ 

2.เริม่คุม้ครองวันทีอ่อกเดนิทาง และสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วันนับจากวันทีเ่ร ิม่คุม้ครอง 

3.ผูเ้อาประกันภัย 1 รายสามารถรับความคุม้ครองตอ่กรมธรรมไ์มเ่กนิ 50,000 บาทตอ่การเดนิทาง 1 ครัง้ โดยตอ้งมหีลักฐาน

การซือ้เงนิตราตา่งประเทศกับธนาคาร เทา่นัน้ 

4.ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัยการเดนิทางกลุม่เทเวศทราเวลพลัส 

5.ใหค้วามคุม้ครองการเสยีชวีติเนือ่งจากอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในตา่งประเทศ โดยเริม่ตน้คุม้ครองกอ่นออกเดนิทางจาก

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง ตอ่เนือ่งไปจนกลับถงึประเทศไทย และคุม้ครองตอ่ไปอกี 2 ชัว่โมงหลังจากกลับถงึประเทศไทยหรอื

กลับถงึทีอ่ยูอ่าศัยในประเทศไทยแลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น 

6.ส าหรับความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศเนือ่งจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยตามทีจ่่ายจรงิสงูสดุไม่

เกนิ 5,000 บาท ตอ่ครัง้ โดย ผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งส ารองจ่ายคา่รักษาพยาบาลและน าหลักฐานการรักษาทีเ่กดิขึน้ใน

ตา่งประเทศมาแสดงเพือ่เบกิคา่สนิไหมทดแทนภายใน 30 วัน นับจากวันทีอ่อกจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล 

7.การเดนิทางลา่ชา้ในตา่งประเทศ กรณีก าหนดเดนิทางโดยเครือ่งบนิของผูเ้อาประกันภัยตอ้งลา่ชา้ออกไปจาก ก าหนดการ

เดนิทางตามปกตทิีร่ะบไุวใ้นตารางการบนิ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงตดิตอ่กัน เนือ่งจากสภาพอากาศ, ความผดิพลาด

ของอปุกรณ์การบนิ , การนัดหยุดงานหรอืการประทว้งของลกูจา้งสายการบนิ บรษัิทฯ จะชดเชยใหแ้กผู่เ้อาประกันภัยเป็น

จ านวน 5,000 บาท ส าหรับทกุ ๆ 6 ชัว่โมงของการลา่ชา้ในตา่งประเทศ แตร่วมกันไมเ่กนิ 50,000 บาท ตามทีร่ะบไุวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกันภัย (ไมคุ่ม้ครองกรณีการเดนิทางลา่ชา้ หากจุดทีอ่อกเดนิทาง คอื ประเทศไทย และการยกเลกิการเดนิทาง

ของสายการบนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ)   
 

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะไมคุ่ม้ครอง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย รวมถงึภาวะแทรกซอ้นอนัเนือ่งมาจากสภาพทีเ่ป็นมากอ่นการ

เอาประกนัภยันี ้(Pre-existing Condition)  (ควรเพิม่ขอ้ยกเวน้อืน่ๆ) 
 

วธิกีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน : 

1.แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษัิทฯ 

2.ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) , ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูเ้อาประกันภัย พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.บัตรโดยสารของสายการบนิทีแ่สดงชือ่-นามสกลุ ตรงกับหนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอื Boarding Pass หรอืหลักฐานการ

จองบัตรโดยสารและไดเ้ดนิทางตามก าหนดการ  

4.หลักฐานการซือ้เงนิตราตา่งประเทศกับธนาคาร 

5.บัตรประกันเดนิทางโครงการ SCB แลกเงนิอุน่ใจ  

6.กรณีเกดิอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางตา่งประเทศ  

6.1 กรณีผูเ้อาประกันภัยเสยีชวีติ เนือ่งจากอบัุตเิหต ุ 

- ส าเนาใบมรณบัตร  

- ส าเนารายงานการชนัสตูรพลกิศพ  

- ส าเนาบันทกึประจ าวันของต ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิอบัุตเิหต ุ 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น (ประทับตายของผูเ้อาประกันภัย)  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น , ส าเนาบัตรประชาชน ผูรั้บประโยชน ์ 

- แบบฟอรม์แสดงตนของผูร้ับประโยชนท์ีก่ าหนดโดยบรษัิทฯ  

6.2 กรณีการสญูเสยีอวัยวะโดยสิน้เชงิ สญูเสยีสายตา หรอืการตกเป็นบคุคลทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ เนือ่งจาก

อบัุตเิหต ุ

- ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยันการทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอืสญูเสยีอวัยวะ 

- ภาพถา่ยทีย่นืยันการทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ (ถา้ม)ี 

7.กรณีคา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศ 

- ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบอุาการส าคัญ ผลวนิจิฉัย และการรักษา 

- ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับทีแ่สดงรายการคา่ใชจ้่าย 

- ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับการจ่ายชดเชยคา่สนิไหมทดแทน 

8.กรณีการเดนิทางลา่ชา้ในตา่งประเทศ อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงตดิตอ่กัน 

- หลักฐานยนืยันจากสายการบนิสาเหตใุนการลา่ชา้ของการเดนิทางในตา่งประเทศ 

- หลักฐานการจองบัตรโดยสาร 

- ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับการจ่ายชดเชยคา่สนิไหมทดแทน 

9.ด าเนนิการจัดสง่เอกสารการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่กดิเหตกุารณ์ หรอืหลังจากเดนิทางกลับสู่

ประเทศไทย สง่เอกสารการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนมายัง บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
 

แผนกสนิไหมอบุตัเิหตแุละสขุภาพ  บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

97 และ 99 อาคารเทเวศประกนัภยั ถ.ราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

โทร. +66 (0) 2-080-1599 กด 2 หรอืโทร. 1291  



FAQ : SCB TA แลกเงนิอุน่ใจ 
1.ลกูคา้กลุม่ใดเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง?  

 ลกูคา้ธนาคารไทยพาณชิย ์ จ ากดั (มหาชน) ทีท่ าธรุกรรมแลกเปลีย่นเงนิ ณ  ศนูยแ์ลกเปลีย่นเงนิของ

ธนาคาร (Exchange Booth) โดยแลกเงนิตัง้แต ่ 10,000 บาท ขึน้ไป ที ่ สนามบนิดอนเมอืง,สนามบนิ
สวุรรณภมู ิและทีส่าขาของธนาคาร 

 คุม้ครองใคร : ผูเ้อาประกนัภัย คอื ลกูคา้ธนาคารทีม่าแลกเงนิและมชีือ่ทีต่รงกับหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

หรอืบตัรประชาชน และแสดงวา่เป็นผูท้ีแ่ลกเงนิเทา่นัน้ 
 

2.เสยีคา่ใชจ้่ายเทา่ไร   

 ฟร ีเมือ่แลกเงนิตัง้แต ่10,000 บาท ขึน้ไป จะแลกเป็นสกลุเงนิตา่งประเทศสกลุใดก็ได  ้

 รับความคุม้ครองประกนัภัยเดนิทาง 50,000 บาท ระยะเวลา 10 วนั 
 

3.ระยะเวลาความคุม้ครองเริม่จากไหน และ จ านวนกีว่นั 
 คุม้ครอง 10 วนั 

 ระยะเวลาความคุม้ครอง 

1.กรณีท าธรุกรรมแลกเงนิในวันเดยีวกับการเดนิทาง 

1.1 วนัเริม่คุม้ครองจะเป็นวนัและเวลาเดยีวกบัวนัทีท่ าธรุกรรม และสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วัน 

     นับจากวนัทีเ่ริม่คุม้ครอง หรอื 
1.2 เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอื ภายใน 2 ชัว่โมง 

     นับแตก่ลับถงึประเทศไทย แลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น 
2.กรณีผูเ้อาประกนัภัยท าธรุกรรมการแลกเงนิโดยมกี าหนดวนัเดนิทางภายหลงัการท าธรุกรรม 

2.1 วนัเริม่คุม้ครองจะเป็นวนัเดนิทางทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนันับจากวนัทีท่ าธรุกรรมแลกเงนิเทา่นัน้   

     โดยเริม่คุม้ครองกอ่นผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
     และจะสิน้สดุความคุม้ครอง 10 วนั นับจากวนัทีเ่ริม่คุม้ครอง หรอื  

1.2 เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยเดนิทางกลับถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอื ภายใน 2 ชัว่โมง 
      นับแตก่ลับถงึประเทศไทย แลว้แตเ่หตกุารณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น 

 ความคุม้ครองในขอ้ที ่1และขอ้ที ่2  ขา้งตน้หากเกดิอบุตัเิหตุเสยีชวีติ  การสญูเสยีอวัยะ สายตา หรอืทพุพล

ภาพถาวรสิน้เชงิ กอ่นเดนิทาง 2 ชม. เชน่ ตกลฟิทท์ีส่นามบนิเป็นเหตใุหเ้สยีชวีติกรมธรรมค์ุม้ครอง  

 

4.คุม้ครองอะไรบา้ง 
  เทวเศ ทราเวล พลสั 

ความคุม้ครอง ทนุประกนัภยั 

คุม้ครองอบุตัเิหตเุสยีชวีติ  การสญูเสยีอวัยะ สายตา หรอื

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ เนือ่งจากอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ 

50,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย หรอืบาดเจ็บจาก

อบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ 

5,000 บาท 

ชดเชยการเดนิทางลา่ชา้ในตา่งประเทศ อยา่งนอ้ย 6 
ชัว่โมงตดิตอ่กนั  (ไมคุ่ม้ครองกรณีการเดนิทางลา่ชา้หาก

จดุทีอ่อกเดนิทาง คอืประเทศไทย) 

จา่ยครัง้ละ  5,000 บาท รวม
สงูสดุไมเ่กนิ 50,000 บาท 

จดุเดน่ของความคุม้ครอง 

ความคุม้ครอง เทเวศ ทราเวล พลสั  ความคุม้ครองปจัจบุนัของธนาคาร 

1.อาย ุ 1.ไมจ่ ากัดอาย ุ 1.ไมจ่ ากัดอาย ุ

2.ประเทศยกเวน้ 2.คุม้ครองท ัว่โลกทกุประเทศ 2.ประเทศยกเวน้ไมคุ่ม้ครอง 5 ประเทศ 

3.ระยะเวลาความคุม้ครอง 3.เริม่คุม้ครองกอ่นผูเ้อาประกันภัยเดนิทางออก
จากประเทศไทย 2 ช ัว่โมง และสิน้สดุความ
คุม้ครอง เมือ่เดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยั
ภายในประเทศไทยภายใน 2 ช ัว่โมง หรอืกลบั
ถงึทีพ่กัอาศยัทีป่ระเทศไทยแลว้แตเ่หตกุารณ์
ใดเกดิข ึน้กอ่น 
 

   ตัวอยา่ง : ลกูคา้เดนิทางระหว่าง วันที ่ 1 – 10  
โดยวันที ่10    เวลากลับถงึประเทศไทยเวลา 17.00 
น ความคุม้ครองสิน้สดุลงในเวลา 19.00 น. 

3.ความคุม้ครอง เริม่ในวันและเวลาท า
ธุรกรรมและสิน้สดุ 10 วันนับจากวันเริม่
คุม้ครอง เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

   ตัวอยา่ง : ลกูคา้เดนิทางระหว่างวันที ่1 – 
10  โดยวันที ่ 10 เวลากลับถงึประเทศไทย
เวลา 17.00 น  
ความคุม้ครองสิน้สดุลงในเวลา 16.30 น.
ความคุม้ครองหมดกอ่นเวลาทีล่กูคา้เดนิทาง
ถงึประเทศไทย  

4.ชดเชยการเดนิทาง
ลา่ชา้ในต่างประเทศ 

4. มคีวามคุม้ครองทกุ ๆ 6 ชม.จา่ยคร ัง้ละ 
5,000 บาท  (ไมคุ่ม้ครองกรณีการเดนิทางลา่ชา้
หากจุดทีอ่อกเดนิทาง คอืประเทศไทย) 

4.ไมคุ่ม้ครอง 

 

  



การเดนิทางลา่ชา้ในตา่งประเทศคุม้ครองอะไรบา้ง  
 เครือ่งบนิของผูเ้อาประกนัภัยตอ้งลา่ชา้ออกไปจาก ก าหนดการเดนิทางตามปกตทิีร่ะบไุวใ้นตาราง

การบนิเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงตดิตอ่กนั เนื่องจาก 

o สภาพอากาศ 
o ความผดิพลาดของอปุกณ์การบนิ 

o การนัดหยดุงานหรอืการประทว้งของลกูจา้งสายการบนิ  

บรษัิทจะชดเชยใหแ้กผู่เ้อาประกนัภัยเป็นจ านวน 5,000 บาทส าหรับทกุๆ 6 ชัว่โมงของการลา่ชา้ในตา่งประเทศ  
แตร่วมกนัไมเ่กนิ 50,000 บาท ตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย (ไมคุ่ม้ครองกรณีการเดนิทางลา่ชา้

หากจดุทีอ่อกเดนิทาง คอื ประเทศไทย) 
 

ตวัอยา่งความคุม้ครอง 

 กรณีที ่ 1 ลกูคา้เดนิทางไปตา่งประเทศก าหนดการเดนิทางจากประเทศไทยเครือ่งบนิออกเวลา 11.00 น. สายการ
บนิประกาศเลือ่นก าหนดการเดนิทางลา่ชา้เนื่องจากสภาพอากาศ เวลาเดนิทางใหมอ่อกจากสนามบนิกทม.เป็น

เวลา 18.00 น. ลา่ชา้กวา่ก าหนด 7 ชม. 
  ตอบ : ลกูคา้ในกรณีที ่1 ไมไ่ดรั้บความคุม้ครองกรณีการเดนิทางลา่ชา้หากจดุทีอ่อกเดนิทาง คอื ประเทศ

ไทย 
 

 กรณีที ่2 ลกูคา้เดนิทางไปตา่งประเทศก าหนดการเดนิทางจากประเทศไทยเครือ่งบนิออกเวลา 11.00 น. และออก

เดนิทางตามก าหนดการแตเ่ครือ่งบนิมสีาเหตทุีต่อ้งบนิกลบัมาลงยังสนามบนิกทม.โดยเครือ่งบนิยงับนิไมพ่น้นา่น
ฟ้าประเทศไทย 

  ตอบ : ลกูคา้ในกรณีที ่2 ไมไ่ดรั้บความคุม้ครองเพราะการออกเดนิทางยังอยูภ่ายในประเทศไทย 
 

กรณีที ่3 ลกูคา้เดนิทางไปฮาวายก าหนดการเดนิทางจากประเทศไทยเครือ่งบนิออกเวลา 11.00 น. และออกเดนิทาง

ตามก าหนดการตรงเวลาจากกทม.ถงึญีปุ่่ น  โดย Fight บนินีต้อ่เครือ่งทีป่ระเทศญีปุ่่ นไปยงัฮาวายก าหนดการ
เดนิทางไปฮาวายลา่ชา้ดว้ยสภาพอากาศเป็นจ านวน 8 ชม. ก าหนดการเดมิ 21.00 น. เปลีย่นเป็น 05.00 น. 

 ตอบ : ลกูคา้ในกรณีที ่3 คุม้ครองเพราะถอืเป็นการออกเดนิทางไปตา่งประเทศแลว้ ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งเก็บ
หลกัฐานทีแ่สดงถงึการลา่ชา้กวา่ก าหนดการทีแ่จง้ไวห้รอืขอหลกัฐานการลา่ชา้จากสายการบนิ การจ่ายสนิไหม

ทดแทนจะตอ้งพจิารณาตามความเหมาะสม โดยหลักของกรมธรรมจ์ านวน 5,000 บาทส าหรับทกุๆ 6 ชัว่โมงของการ
ลา่ชา้ในตา่งประเทศ แตร่วมกนัไมเ่กนิ 50,000 บาท 

 

 หากการลา่ชา้จากญีปุ่่ นไปฮาวายลา่ชา้จ านวน 4 ชม. ผูเ้อาประกนัภัยจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองเพราะไมต่รง
กบัเงือ่นไขการรับประกนัภัย 

 
กรณีที ่ 4 ลกูคา้เดนิทางไปตา่งประเทศก าหนดการเดนิทางกลบัจากฮาวายเครือ่งบนิออกเวลา 11.00 น. และออก

เดนิทางตามก าหนดการ  โดย Fight บนินีต้อ่เครือ่งทีป่ระเทศญีปุ่่ นกลบัมายงัประเทศไทยก าหนดการเดนิทาง

จากญีปุ่่ นเวลา 23.00 น. ลา่ชา้เป็นจ านวน 8 ชม.  เพราะพายุเขา้เวลาเครือ่งออกจากญีปุ่่ น คอื 05.00 น.  
 ตอบ : ลกูคา้ในกรณีที ่4 คุม้ครองเพราะถอืเป็นการออกเดนิทางไปตา่งประเทศแลว้ ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งเก็บ

หลกัฐานทีแ่สดงถงึการลา่ชา้กวา่ก าหนดการทีแ่จง้ไวห้รอืขอหลกัฐานการลา่ชา้จากสายการบนิ การจ่ายสนิไหม
ทดแทนจะตอ้งพจิารณาตามความเหมาะสม โดยหลักของกรมธรรมจ์ านวน 5,000 บาทส าหรับทกุๆ 6 ชัว่โมงของการ

ลา่ชา้ในตา่งประเทศ แตร่วมกนัไมเ่กนิ 50,000 บาท 

 
 

  



5.หากเกดิเหตกุารณ์ทีต่อ้งขอความชว่ยเหลอืควรท าอยา่งไร 
 เมือ่ลกูคา้เขา้เงือ่นไขแลกเงนิ 10,000 บาทขึน้ไป เจา้หนา้ทีธ่นาคารจะใหเ้อกสาร 

1.สรุปสาระส าคัญความคุม้ครอง 

2.TA Card SCB แลกเงนิอุน่ใจ 
 จากนัน้เจา้หนา้ทีธ่นาคารแนะน าใหล้กูคา้ธนาคาร Add Line Deves Insurance โดย Scan QR Code 

      ทีป่รากฏอยูบ่นเอกสารจะมเีจา้หนา้ทีเ่ทเวศประกนัภัยคอ่ยใหค้วามชว่ยเหลอืตลอด 24 ชม. 

                   
 

6.ถา้ตอ้งรักษาพยาบาลในตา่งประเทศจะตอ้งท าอยา่งไร 
ลกูคา้ส ารองคา่ใชจ้่ายและเก็บเอกสารแสดงคา่รักษาพยาบาลและใบรังรองแพทยม์าด าเนนิการจัดสง่เอกสารการ 

เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนภายใน 30 วนันับจากวนัทีเ่กดิเหตกุารณ์ หรอื หลงัจากเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
สง่เอกสารการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนมายัง บมจ. เทเวศประกนัภัย 

 

 
 

  

Scan QR Code : Add Line Deves Insurance 



7.วธิเีรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนท าอย่างไรบา้ง? 
1.แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษัิท 

2.ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภัยพรอ้มรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

3.บตัรโดยสารของสายการบนิทีแ่สดงชือ่ – นามสกลุ ตรงกับหนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอื Boarding 

Pass หรอืหลกัฐานการจองบตัรโดยสารและไดเ้ดนิทางตามก าหนดการ  
4.หลักฐานสลปิการแลกเงนิกับธนาคารไทยพาณชิย ์ 

5.บตัรประกนัเดนิทางโครงการ SCB แลกเงนิอุน่ใจ  
6.การชดเชยอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางตา่งประเทศ  

6.1 กรณีผูเ้อาประกนัภัยเสยีชวีติ เนือ่งจากอบุตัเิหต ุ 

- ส าเนาใบมรณบตัร  
- ส าเนารายงานการชนัสตูรพลกิศพ  

- ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิอบุตัเิหต ุ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (ประทบัตายของผูเ้อาประกนัภัย)  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น , ส าเนาบตัรประชาชน ผูรั้บประโยชน ์ 
- แบบฟอรม์แสดงตนของผูรั้บประโยชน์ทีก่ าหนดโดยบรษัิท  

6.2 กรณีการสญูเสยีอวยัวะโดยสิน้เชงิ สญูเสยีสายตา หรอืการตกเป็นบคุคล  

     ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิเนื่องจากอบุตัเิหต ุ
- ส าเนาใบรายงานแพทยท์ีร่ะบอุาการส าคญั 

- ภาพถา่ยทีย่นืยันการทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ (ถา้ม)ี 
- ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิเหต ุ

7.กรณีคา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศ 

- ส าเนาใบรายงานแพทยท์ีร่ะบอุาการส าคญั ผลวนิจิฉัย และการรักษา 
- ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับทีแ่สดงรายการคา่ใชจ้่าย 

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับการจา่ยชดเชยคา่สนิไหมทดแทน 
8.กรณีการเดนิทางลา่ชา้ในตา่งประเทศ อย่างนอ้ย 6 ชัว่โมงตดิตอ่กนั 

- หลกัฐานยนืยันจากสายการบนิสาเหตใุนการลา่ชา้ของการเดนิทางในตา่งประเทศ 
- หลกัฐานการจองบตัรโดยสาร 

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับการจา่ยชดเชยคา่สนิไหมทดแทน 

9.ด าเนนิการจัดสง่เอกสารการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนภายใน 30 วนันับจากวนัทีเ่กดิเหตกุารณ์  
หรอืหลงัจากเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย สง่เอกสารการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนมายัง บมจ. เทเวศประกนัภัย 

 
สง่เอกสารการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนมายัง บมจ. เทเวศประกนัภัย 

แผนกสนิไหมอบุตัเิหตแุละสขุภาพ  บมจ. เทเวศประกนัภัย 

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กทม. 10200 
โทร. +66 (0) 2-080-1599 กด 2 หรอืโทร. 1291 

 

  



8.รับประกนัภัยโดบรษัิทอะไร และ เขาเป็นใคร 
  Company Profile 

• บรษัิทประกนัภัยของประเทศไทยกอ่ตัง้ 72 ปี 

• การด าเนนิการดา้นธรุกจิ 
• เริม่ตน้จากประกนัอคัคภีัยทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์

• ขยายความคุม้ครองประกนัอคัคภีัยทัว่ไป , ประกนัภัยทางทะเลและขนสง่ , ประกนัภัย
รถยนต ์, ประกนัภัยอบุตัเิหตแุละสขุภาพ 

• ปี 2548 มกีาร Re-Branding และเปลีย่นแปลงการบรหิารจัดการ , เทคโนโลยใีหมใ่หร้องรับกับ
ธรุกจิ สามารถรองรับตลาดรายยอ่ยไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ 

 

Brand Promise : Pride In Protection  เทเวศประกนัภยั คุม้ครองเคยีงขา้งคณุ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  



9.Slip แลกเงนิส าคญัอยา่งไรกับโครงการแลกเงนิอุน่ใจ 
ขอ้มลูส าคัญจาก Slip คอื วนัทีแ่ละเวลาท ารายการ , Trans = Ref.No. ทีอ่อกจากระบบ FEB , Total 

Purchase มากกวา่หรอืเทา่กับ 10,000 บาทขึน้ไป , Customer Information = ชือ่นามสกลุลกูคา้ตรงกบั passport 
/ ID = ID บัตรปชช. 13 หลัก หรอื Passport No.  สญัชาตไิทย (THA) 

 

 
 

  



10.สือ่โฆษณามอีะไรบา้ง  ระยะเวลาแคมเปญเริม่เมือ่ไร 
 ระยะเวลาแคมเปญเริม่ 1 ม.ิย 2562 ถงึ 31 ก.ค.2563 

10.1 Plate Mate : Booth Exchange , สาขา 

 
 

 
 

10.2 ธงราวตกแตง่สถานที ่

 

 

 

10.3 Board Rate 

 

      


