รวมคำถำมทีพ่ บบ่อย (FAQ)
เกีย่ วกับ ประกันกำรเดินทำง DTAC x Sunday
1. ประเทศที่ค้มุ ครอง
Q: ประกันกำรเดินทำงนี้คมุ้ ครองกำรเดินทำงไปยังประเทศใดบ้ำง
 เอเชีย
บรูไน, กัมพูชำ, สำธำรณรัฐประชำชนจีน, คำซัคสถำน, ลำว, มำเลเซีย, พม่ำ, ไต้หวัน, บังกลำเทศ, อินโดนีเซีย, อิสรำเอล, ปำกีสถำน, กำตำร์, ฟิลปิ ปิ นส์, ซำอุดอี ำระเบีย, ศรีลงั กำ, สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์, ฮ่องกง, ญี่ป่นุ , เกำหลีใต้, มำเก๊ำ, สิงคโปร์
 ยุโรป
อัลบำเนีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สำธำรณรัฐเช็ก, เดนมำร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรังเศส,
่
เยอรมนี, กรีซ, ฮังกำรี, ไอร์แลนด์, อิตำลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทวั เนีย,
ลักเซมเบิรก์ , มัลตำ, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, โรมำเนีย, รัสเซีย, ซำนมำริโน, เซอร์เบีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน, อังกฤษ,
นครรัฐวำติกนั
 แอฟริ กา
อียปิ ต์, กำนำ, อัฟริกำใต้
 โอเชียเนี ย
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
 อเมริ กาเหนื อ/ใต้
แคนำดำ, เปอโตริโก, หมู่เกำะเวอร์จนิ ของสหรัฐอเมริกำ, สหรัฐอเมริกำ, บรำซิล
หมำยเหตุ: ประเทศทีบ่ ริกำร data roaming ของซิม GO! อินเตอร์ พลัส สำมำรถให้บริกำรได้จะแตกต่ำงจำกรำยกำรประเทศข้ำงต้น รำยละเอียดของประเทศทีส่ ำมำรถใช้งำน ซิม GO! อินเตอร์
พลัส ได้สำมำรถดูได้ท่ี http://www.dtac.co.th/gointer/

Q: ประเทศทีป่ ระกันเดินทำงนี้ “ไม่คมุ้ ครอง” กำรเดินทำงไปยังประเทศใดบ้ำง
ประกันเดินทำงนี้ไม่คมุ้ ครองกำรเดินทำงและกำรแวะต่อเครื่องบินใน 27 ประเทศได้แก่ อัฟกำนิสถำน เชชเนีย อิรกั อิสรำเอล ปำเลสไตน์ ซู ดำน อุซเบกิสถำน แอลจีเรีย บุรุนดี สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยคองโก อิหร่ำน เลบำนอน บอสเนีย เอริเทริ เอธิโอเปี ย กินีบสิ เซำ เฮติ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ ไอเวอรี่โคส ไลบีเรีย ลิเบีย รวันดำ เซอร์รำลีโอน โซมำเลีย ติมอร์ ยูกนั ดำ และ
เกำหลีเหนือ

2. ระยะเวลาความคุ้มครอง
Q: ระยะเวลำคุม้ ครองสูงสุดกีว่ นั
ระยะเวลำคุม้ ครองสูงสุด 10 วันต่อ 1 กรมธรรม์ (โดยประกันเดินทำงจะคุม้ ครองจนถึงเวลำเทีย่ งคืนของวันที่ 10)

Q: ควำมคุม้ ครองเริม่ ต้นเมื่อใด
วิธกี ำรลงทะเบียนรับสิทธิ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประกันเดินทำงต่ำงประเทศ กด *424*เลขทีบ่ ตั รประชำชน 13 หลัก*DDMMYY# โทรออก (ฟรี)
ตัวอย่ำง : สมมติเลขทีบ่ ตั รประชำชนของคุณคือ 1234567890123 DDMMYY = วันเริม่ เดินทำง (ปี ค.ศ.) เช่น 1 ต.ค. 2018 = 011018
กด*424*1234567890123*011018# โทรออก (ฟรี)
แนะนำให้ใส่ซมิ และกดรับสิทธิในวั
์ นเริม่ เดินทำง เพื่อรับควำมคุม้ ครองได้อย่ำงสมบูรณ์
 เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิก่์ อนออกเดินทำง
o หำกคุณลงทะเบียนรับสิทธิประกันกำรเดินทำงก่อนเครื่องบินออก 2 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป ควำมคุม้ ครองจะเริม่ ต้นก่อนเครื่องบินออก 2 ชัวโมง
่ (ตำมตำรำงกำรบิน)
o หำกคุณลงทะเบียนรับสิทธิประกันกำรเดินทำงในช่วง 2 ชัวโมงก่
่
อนเครื่องบินออก ควำมคุม้ ครองจะเริม่ ต้นทันที ณ เวลำทีล่ งทะเบียน
 เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิหลั
์ งถึงประเทศปลำยทำง
o หำกคุณลงทะเบียนรับสิทธิประกันกำรเดินทำงหลังเดินทำงออกจำกประเทศไทย โดยพิมพ์ขอ้ ควำมรับสิทธิหลั
์ งจำกทีเ่ ดินทำงถึงประเทศปลำยทำง ควำมคุม้ ครองจะ
เริม่ ต้นทันที ณ เวลำทีล่ งทะเบียน โปรดทรำบว่ำกำรลงทะเบียนรับสิทธิหลังจำกทีเ่ ดินทำงถึงประเทศปลำยทำง จะทำให้คุณไม่ได้รบั ควำมคุม้ ครองครบถ้วนตำม
ั
กรมธรรม์กรณีเกิดเหตุไม่คำดฝนระหว่
ำงกำรเดินทำงขำไป

Q: หำกใส่ซมิ และกดรับสิทธิ ์โดยระบุวนั เดินทำงก่อนวันเดินทำงจริงมำกกว่ำ 2 วัน จะเริม่ นับควำมคุม้ ครอง 10 วันอย่ำงไร
เริม่ นับวันเริม่ คุม้ ครองตำมทีร่ ะบุตอนทีล่ งทะเบียนรับสิทธิ คุณสำมำรถแจ้งเปลีย่ นวันเดินทำงได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ซนั เดย์ทรำบทำงโทรศัพท์ อีเมล หรือไลน์ก่อนกำรเดินทำงจริงอย่ำงน้อย 24
ชัวโมง
่ ไม่เช่นนัน้ ซันเดย์จะเริม่ นับวันคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ตำมทีร่ ะบุในขัน้ ตอนกำรลงทะเบียนรับสิทธิ ์

Q: ควำมคุม้ ครองสิน้ สุดเมื่อใด
ควำมคุม้ ครองจะสิน้ สุดลงเมื่อระยะเวลำคุม้ ครองครบ 10 วัน (โดยประกันเดินทำงจะคุม้ ครองจนถึงเวลำเทีย่ งคืนของวันที่ 10) หรือหลังจำกคุณเดินทำงกลับถึงประเทศไทยแล้ว 2 ชัวโมง
่

Q: หำกซือ้ ซิม GO! อินเตอร์ พลัส จำนวน 2 ซิมและต้องกำรรับสิทธิประกันกำรเดินทำงทัง้ 2 ครัง้ จะสำมำรถได้รบั ควำมคุม้ ครองต่อเนื่องเกิน 10 วันหรือไม่


ได้รบั ควำมคุม้ ครอง โดยมีเงื่อนไขคือ วันทีเ่ ริม่ คุม้ ครองของกรมธรรม์ท่ี 2 จะต่อเนื่องจำกวันคุม้ ครองสุดท้ำยของกรมธรรม์แรกทันที โดยกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีอำยุ 10 วัน

Q: กรณีทค่ี ณ
ุ ต้องกำรเดินทำงมำกกว่ำ 10 วัน และซือ้ ซิม GO! อินเตอร์ พลัสมำกกว่ำ 1 ซิม จะมีวธิ นี บั วันคุม้ ครองอย่ำงไร



ให้คุณใส่ซมิ แรกเมื่อเดินทำงออกจำกประเทศไทย และในวันที่ 11 ของกำรเดินทำง ให้ใส่ซมิ ที่ 2 พร้อมพิมพ์ขอ้ ควำมลงทะเบียนรับสิทธิประกันกำรดินทำงต่ำงประเทศอีกครัง้
เพื่อให้ได้รบั ควำมคุม้ ครองต่อเนื่อง
ในกรณีทค่ี ุณลืมพิมพ์ขอ้ ควำมลงทะเบียนรับสิทธิประกันกำรเดินทำงของซิมทีส่ อง หรือไม่ใส่ซมิ ทีส่ องภำยใน 24 ชัวโมงหลั
่
งควำมคุ้มครองของซิมแรกสิน้ สุดลง คุณจะไม่ได้รบั
สิทธิควำมคุม้ ครองในช่วงคำบเกีย่ วระหว่ำงกำรรับสิทธิซมิ แรกและซิมทีส่ อง อย่ำงไรก็ตำม กำรนับวันคุม้ ครองจะนับวันต่อเนื่องจำกวันที่ควำมคุม้ ครองในซิมแรกหมดอำยุ

Q: กรณีทพ่ี มิ พ์ขอ้ ควำมลงทะเบียนรับสิทธิประกันเดินทำงแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั กรมธรรม์ทำงข้อควำมบนมือถือ (SMS) จะต้องทำอย่ำงไร



กำรไม่ได้รบั กรมธรรม์ผำ่ นทำงข้อควำมบนมือถืออำจเกิดจำกเหตุขดั ข้องของกำรส่ง SMS คุณสำมำรถค้นหำกรมธรรม์ของตนเองได้ท่ี dtac.easysunday.com
กรณีทค่ี น้ หำกรมธรรม์ไม่พบ อำจเกิดจำกกำรลงทะเบียนผ่ำนมือถือ (USSD) ไม่สมบูรณ์ กรุณำลองลงทะเบียนอีกครัง้ หำกยังพบปญั หำในกำรลงทะเบียนรับสิทธิ ติดต่อซันเดย์
ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่

3. ขอบเขตและเงื่อนไขความคุ้มครอง
Q: ผูเ้ อำประกันจะต้องมีอำยุเท่ำใดจึงจะรับสิทธิประกันกำรเดินทำงนี้ได้




ผูเ้ อำประกันจะต้องมีอำยุระหว่ำง 1 เดือน – 70 ปี ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นเดินทำง
เด็กอำยุไม่เกิน 15 ปี จะต้องสมัครและเดินทำงพร้อมกับผูใ้ หญ่เท่ำนัน้
เด็กทำรกอำยุระหว่ำง 1 เดือน - 1 ปี ตอ้ งเดินทำงพร้อมผูใ้ หญ่ โดยทำรก 1 คนต้องมีผใู้ หญ่เดินทำงไปด้วยอย่ำงน้อย 1 คน

Q: ซือ้ ซิม GO! อินเตอร์ พลัสแล้ว และได้เดินทำงออกจำกประเทศไทยและได้เปิ ดใช้งำนซิมกำร์ดแล้ว แต่ยงั ไม่ได้พมิ พ์ขอ้ ควำมเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประกันกำรเดินทำง
หำกต้องกำรจะรับสิทธิประกันกำรเดินทำง ยังสำมำรถทำได้หรือไม่


สำมำรถรับสิทธิได้ เฉพำะกรณีทย่ี งั อยู่ในช่วงเวลำหลังจำกกำรโรมมิง่ มีผลใช้งำน (ซิม GO! อินเตอร์ พลัสจับสัญญำณโรมมิง่ ที่ต่ำงประเทศ) โดยควำมคุม้ ครองจะไม่มผี ลคุม้ ครอง
ย้อนหลัง

Q: หำกจำนวนวันใช้งำนในซิม GO! อินเตอร์ พลัสหมดอำยุก่อนคุณจะเดินทำงกลับถึงประเทศไทย และเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ หลังจำกนัน้ คุณจะได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกประกัน
กำรเดินทำงนี้หรือไม่



ได้รบั ควำมคุม้ ครองเป็ นเวลำ 10 วันนับจำกวันทีเ่ ดินทำงออกจำกประเทศไทย (โดยเริม่ นับจำก 2 ชัวโมงก่
่
อนเครื่องบินออก ตำมตำรำงบิน) และควำมคุม้ ครองจะสิน้ สุดลงทันที
เมื่อจำนวนวันควำมคุม้ ครอง 10 วันหมดอำยุลง (โดยประกันเดินทำงจะคุม้ ครองจนถึงเวลำเทีย่ งคืนของวันที่ 10)
หมำยควำมว่ำ จำนวนวันทีไ่ ด้รบั ควำมคุม้ ครองจำกประกันเดินทำงไม่ขน้ึ อยู่กบั จำนวนวันใช้งำนของซิม GO! อินเตอร์ พลัส

Q: ควำมคุม้ ครองกรณียกเลิกกำรเดินทำงจะเริม่ คุม้ ครองเมื่อใด


ควำมคุม้ ครองกำรยกเลิกกำรเดินทำง เริม่ ต้นคุม้ ครองทันที ณ วันที่ลกู ค้ำทำกำรซือ้ ซิม GO! อินเตอร์ พลัส ซึง่ ให้ควำมคุม้ ครองกำรถูกยกเลิกก่อนออกเดินทำงจำกประเทศไทย

Q: หำกคุณมีโรคซึง่ เป็ นมำก่อนกำรทำประกัน กำรรักษำเนื่องจำกโรคดังกล่ำวจะได้รบั ควำมคุม้ ครองหรือไม่


กำรรักษำโรคใดๆ ก็ตำมทีเ่ ป็ นมำก่อนกำรทำประกันจะไม่ได้รบั ควำมคุม้ ครอง

Q:
หำกขณะทีค่ ณ
ุ เดินทำงท่องเทีย่ วในต่ำงประเทศ มีกำรก่อกบฏหรือกำรปฏิวตั ใิ นพืน้ ทีแ่ ละคุณได้รบั บำดเจ็บ หรือมีผลทำให้ตอ้ งเลื่อนกำรเดินทำงออกไปเนื่องจำก
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำว ค่ำรักษำพยำบำลหรือค่ำใช้จำ่ ยอันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์น้จี ะได้รบั ควำมคุม้ ครองหรือไม่


ประกันภัยกำรเดินทำงนี้ไม่คมุ้ ครองควำมเสียหำยใดๆ ก็ตำมอันเกิดมำจำกสงครำม (ไม่วำ่ จะมีกำรประกำศสงครำมหรือไม่กต็ ำม) กำรรุกรำน กำรกระทำของศัตรูต่ำงชำติ
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวตั ิ กำรกบฏ กำรทีป่ ระชำชนลุกฮือต่อต้ำนรัฐบำล กำรจลำจล และกำรนัดหยุดงำน

Q: หำกคุณวำงแผนจะไปโดดร่มในขณะเดินทำงท่องเทีย่ วในต่ำงประเทศ แต่กงั วลว่ำจะเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ กำรซือ้ ประกันกำรเดินทำงนี้จะคุ้มครองในกรณีดงั กล่ำวหรือไม่



ประกันภัยกำรเดินทำงนี้ ไม่คมุ้ ครองควำมเสียหำยใดๆ ก็ตำมอันเกิดขึน้ ขณะที่ผเู้ อำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ต
สกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวติ ) ขึน้ หรือลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน เล่นเครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ มพ์
ั ๊ ปี นหรือไต่เขำทีต่ อ้ งใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่
ต้องใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ำ

Q: หำกคุณวำงแผนจะเช่ำรถขับเพื่อท่องเทีย่ วในต่ำงประเทศ ในกรณีทก่ี ระเป๋ำเดินทำงถูกขโมยไปจำกรถ กำรสูญหำยของกระเป๋ำเดินทำงนี้จะได้รบั ควำมคุม้ ครองหรือไม่


ไม่ได้รบั ควำมคุม้ ครอง เนื่องจำกกำรคุม้ ครองกำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อำประกันภัยจะครอบคลุมเฉพำะกรณีต่อไปนี้เท่ำนัน้
o ขณะทีท่ รัพย์สนิ ดังกล่ำวอยู่ในควำมควบคุมดูแลของพนักงำนโรงแรมหรือบริษทั ผูข้ นส่ง หรือ
o กรณีทค่ี ุณถูกบังคับอย่ำงรุนแรง ข่มขู่ หรือขูเ่ ข็ญซึง่ หน้ำเพื่อเอำทรัพย์สนิ ดังกล่ำว

Q: หำกคุณมีอำกำรปวดฟนั ขณะเดินทำงในต่ำงประเทศ ประกันเดินทำงนี้จะคุม้ ครองกรณีดงั กล่ำวหรือไม่


ประกันภัยกำรเดินทำงนี้ไม่คมุ้ ครองอำกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับฟนั ยกเว้นกรณีเกิดจำกอุบตั เิ หตุแล้วทำให้ฟนั หักและจำเป็ นต้องรักษำ โดยกำรรักษำนัน้ จะต้องเกิดขึน้ ภำยใน 7 วันนับ
จำกวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ทัง้ นี้ กำรเปลีย่ นหรือใส่ฟนั ปลอม กำรครอบฟนั และทันตกรรมประดิษฐ์ไม่อยู่ในควำมคุม้ ครอง

Q: หำกคุณยังไม่สำมำรถระบุวนั ทีจ่ ะเดินทำงออกจำกประเทศไทยหรือต้องกำรเปลีย่ นวันเดินทำง สำมำรถทำได้หรือไม่


ทำได้ โดยคุณต้องแจ้งเปลีย่ นวันเดินทำงหรือระบุวนั ทีจ่ ะเดินทำงด้วยกำรโทร.มำทีซ่ นั เดย์คอลเซ็นเตอร์ 02-026-3355 หรือติดต่อซันเดย์ผำ่ น LINE @sundaygointer ก่อนวัน
ออกเดินทำง

4.

การเคลม (การเรียกร้องค่าชดเชย)

Q: หำกต้องกำรเคลมค่ำชดเชย จะต้องทำอย่ำงไรบ้ำง


รักษำพยำบำลหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีอ่ ยู่ในควำมคุม้ ครอง คุณจำเป็ นต้องสำรองจ่ำยก่อนและ ดำเนินกำรเรียกร้องค่ำชดเชย พร้อมทัง้ ส่งเอกสำรประกอบกำรเรียกร้องค่ำชดเชยให้
บริษทั พิจำรณำ ด้วยกำรอัปโหลดสำเนำหรือรูปถ่ำยของเอกสำรบนลงเว็บไซต์ dtac.easysunday.com/claim หลังจำกนัน้ ซันเดย์จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้คุณทรำบ คุณ
จำเป็ นต้องส่งเอกสำรตัวจริงมำยังบริษทั และบริษทั จะดำเนินกำรจ่ำยเงินคืนหลังจำกได้รบั เอกสำรตัวจริงครบถ้วน ไม่เกิน 14 วันทำกำร

Q: บริษทั ใช้เวลำในกำรพิจำรณำค่ำชดเชยกีว่ นั ?


ซันเดย์ใช้เวลำในกำรดำเนินกำรและพิจำรณำค่ำชดเชยประมำณ 14 วันทำกำร

Q: ในกรณีทผ่ี เู้ อำประกันเกิดเจ็บปว่ ยและได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลทีต่ ำ่ งประเทศ (กรณีผปู้ ว่ ยใน) หลังจำกนัน้ เมื่อกลับมำยังประเทศไทยแล้วยังจำเป็ นต้องเข้ำรับกำร
รักษำต่อเนื่อง (เฉพำะกรณีทอ่ี ยู่ในควำมคุม้ ครอง) จะสำมำรถทำกำรรักษำต่อเนื่องได้หรือไม่


ทำได้ แต่จะต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลภำยใน 12 ชัวโมง
่
หลังจำกเดินทำงกลับประเทศไทยแล้ว โดยค่ำรักษำพยำบำลจะต้องไม่เกิน 10% ของวงเงินสูงสุดของกำรรับ
ประกันภัย (25,000 บำท) และเมื่อรวมกับค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศแล้ว ทัง้ หมดไม่เกินวงเงินสูงสุดของกำรรับประกันภัย (250,000 บำท)

Q: ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยเกิดเจ็บปว่ ยในต่ำงประเทศแล้วซือ้ ยำมำรับประทำนเอง จะสำมำรถนำใบเสร็จค่ำยำมำเรียกร้องค่ำชดเชยได้หรือไม่


ทำได้ แต่จะต้องมีใบสังยำจำกแพทย์
่
ในต่ างประเทศด้วยเท่ำนัน้

Q: ถ้ำหำกผูเ้ อำประกันภัยเดินทำงกลับมำถึงประเทศไทยแล้ว พบว่ำกระเป๋ำเดินทำงของตนเกิดควำมเสียหำยจำกกำรขนส่งของสำยกำรบิน จะสำมำรถเรียกร้องค่ำชดเชยได้
หรือไม่


ทำได้ ทัง้ นี้ผเู้ อำประกันจะต้องเรียกร้องค่ำเสียหำยกับทำงสำยกำรบินก่อน

Q: คุณจะได้รบั ควำมคุม้ ครองกรณีกำรยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจำเป็ นเมื่อใด


คุณจะได้รบั ควำมคุม้ ครองกรณีกำรยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจำเป็ นทันทีท่ซี อ้ื ซิม GO! อินเตอร์ พลัส (พร้อมลงทะเบียนซิมกำร์ด ณ ศูนย์บริกำรดีแทคทุกสำขำ)

หำกมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรือพบปญั หำจำกกำรใช้งำน กรุณำซันเดย์ได้ตลอด 24 ชัวโมงทำง
่
ซันเดย์คอลเซ็นเตอร์ 02-026-3355 อีเมล travel.support@easysunday.com หรือ LINE: @sundaygointer

