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ປະກັນໄພເດີນທາງ-ທ່ອງທ່ຽວ



ປະກັນໄພເດີນທາງ-ທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໃນທຸກໆທີ່ ທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປ ດ້ວຍການຄຸ້ມກັນທີ່ຄອບຄຸມ

ປະກັນໄພເດີນທາງຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານໃນຍາມເຈັບປ່ວຍ ຈາກພະຍາດສຸກເສີນ, ອປຸະຕິເຫດ ຫຼື
ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານກຳລັງເດີນ ທາງໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໄປເຮັດວຽກ. ດ້ວຍການປະກັນໄພເດີນທາງຂອງ
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ, ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ທຸກຄັ້ງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເດີນທາງໄປເພື່ອພັກຜ່ອນ, ເພື່ອທຸລະກິດ, ເດີນທາງເປັນ
ໝ ່ຄະນະ ຫຼື ເດີນທາງຄົນດຽວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍການບໍລິການຂອງ Allianz Worldwide
Partner (AWP).

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ແລະ Allianz Worldwide partner (AWP)
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ຮ່ວມມຼືກັບ Allianz Worldwide Partner (AWP) ຊຶ່ງເປັນຜ ້ໃຫ້ບລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກ ້
ໄພທົ່ວໄລກ ຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາການບໍລິການຂອງ AWP ເຂົ້າໃນແຜນການຄຸ້ມກັນ. ດ້ວຍປະສົບການຂອງ AWP ທີ່ຄອບຄຸມທຸກມ ມໂລກ,
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການແພດ ແລະ ການສົ່ງຕົວກັບຄຼືນປະເທດ ຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/7 ວັນ.

ສາຍດ່ວນ: +66 (0) 2 305 8555 ທົ່ວໂລກ (ໂທຟຣີ)
+856 (21) 222 222 ສຳລັບ ສປປລາວ

ລາຍລະອຽດ ແລະ ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ (ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ)
ລາຍລະອຽດການຄຸຸ້ມກັນ ແຜນເປັນກຸ່ມ 

5 ຄົນຂຶ້ນໄປ
ແຜນ

Silver
ແຜນ Gold

ສຳລັບປະເທດຢ ໂຣບ
ແຜນ

Platinum

ຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຈາກພະຍາດ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດ
ຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຈາກອຸປະຕິເຫດ

-
2,000

17,500
-

40,000
-

60,000
-

ສິນທົດແທນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
ສຳລັບຜ ້ທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີ ຫຼື ສ ງກ່ວາ 75 ປີ
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ຄຸ້ມກັນ 17,500 40,000 60,000

ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມກັນອັດຕະໂນມັດຈົນກ່ວາຈະສິ້ນສຸດການເດີນທາງ ເນື່ອງຈາກການ
ເສຍຊີວິດ, ບາດເຈັບ, ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ການຫ້າຊ້າຂອງພາຫະນະຂົນສົ່ງມວນຊົນ. ບໍ່ຄຸ້ມກັນ ຄຸ້ມກັນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດ ແລະ ສົ່ງຕົວກັບຄຼືນປະເທດ ບໍ່ຄຸ້ມກັນ 30,000 ບໍ່ຈຳກັດ

ການເພີ່ມການຄຸ້ມກັນຖ້ຽວບິນຂາກັບ ບໍ່ຄຸ້ມກັນ ຖ້ຽວບິນຂາກັບຊັ້ນປະຢັດ

ການສ ນເສຍກະເປົາເດີນທາງ
- ສິ່ງຂອງແຕ່ລະສິ້ນສ່ວນ 
- ສິ່ງຂອງມີຄ່າ

ບໍ່ຄຸ້ມກັນ
ສ ງສຸດ 700

100/ສິ້ນສ່ວນ
ບໍ່ຄຸ້ມກັນ

ສ ງສຸດ 1,000
500/ສິ້ນສ່ວນ
100/ສິ້ນສ່ວນ

ສ ງສຸດ 1,500
700/ສິ້ນສ່ວນ
150/ສິ້ນສ່ວນ

ຖ້ຽວບິນຫ້າຊ້າ
- ສຳລັບການຫ້າຊ້າແຕ່ລະ 12 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ຄຸ້ມກັນ ສ ງສຸດ 400

100
ສ ງສຸດ 400

100
ສ ງສຸດ 600

150

ການຄາດເຄື່ອນການຕໍ່ຖ້ຽວບິນ
- ສຳລັບການຫ້າຊ້າແຕ່ລະ 12 ຊົ່ວໂມງ
- ຄ່າພັກຄ້າງຄຼືນໃນໂຮງແຮມ

ບໍ່ຄຸ້ມກັນ
400
100

ສ ງສຸດ 100

600
150

ສ ງສຸດ 150

ການຍົກເລີກການເດີນທາງ / ການຫຼຸດຈຳນວນມື້ເດີນທາງ ບໍ່ຄຸ້ມກັນ ຈ່າຍຕາມຕົວຈີິງ

ບໍລິການເງິນຄັງສຳຮອງລ່ວງໜ້າ ບໍ່ຄຸ້ມກັນ 750

ບໍລິການສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ/7ວັນ ຄຸ້ມກັນ

ໄລຍະການຄຸ້ມກັນ ແຜນກຸ່ມ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ ແຜນ Silver ແຜນ Gold
(ສຳກຸ່ມປະເທດຢ ໂຣບ) ແຜນ Platinum

1-7 ວັນ 5.00 10.00 38.00 54.00

8-14 ວັນ 7.00 15.00 54.00 80.00

15-30 ວັນ 10.00 20.00 75.00 106.00

31-60 ວັນ ບໍ່ມີ 30.00 106.00 159.00

61-90 ວັນ ບໍ່ມີ 45.00 137.00 237.00

ຄ່າທຳນຽມລາຍປີ (ທຸກໆການເດີນທາງບໍ່ເກີນ 90 ວັນ) ບໍ່ມີ 60.00 211.00 315.00

50% ສຳລັບເດັກນອ້ຍ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 16 ປີ ທີີ່ເດີນທາງນຳພໍ່ແມ່.
30% ສຳລັບແຜນ Silver ຂ ຶ້ນໄປເມ ີ່ອເດີນທາງເປັນກຸ່ມແຕ່ 5 ຄົນຂ ຶ້ນໄປ.

ຮັບສ່ວນຫ ຼຸດ
ສູງສຸດ!

ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ (ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ)

ແຜ່ນພັບນີ້ໃຊສ້ະເພາະເປັນຄ ມ່ຼືການຂາຍເທົ່ານັ້ນ.



ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດໃກ້ບ້ານທ່ານ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ
ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕ ້ ປ. ນ. 4223, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457, (021) 21 5903
ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, 021 222 222, 020 5524 4222
E-mai: agl@agl-allianz.com
www. azlaos.com
fb: allianzinsurancelaos
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