บร�การดูแลคุณยามพักฟ��น
NURSING CARE SERVICE

พ�เศษ! สำหรับผูที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง Allianz Travel
หากคุณเจ็บปวยจากการทองเที่ยวกลับมา หาคนดูแลไมได
หร�อ หากพอแม คูสมรส หร�อบุตรของคุณ เจ็บปวยขณะที่คุณเดินทาง
เราพรอมชวยเหล�อคุณ ดวยบุคลากรมืออาชีพ
รับบร�การตอเนื่องไดสูงสุดถึง 7 วันตอส�ทธิ์

โดยไมมีคาใชจาย

‘เราดูแลทั้งคุณและคนที่คุณรัก’
สำหรับกรมธรรมทซี่ อื้ ตัง้ แตวันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
*เง�่อนไขเปนไปตามทีบ่ ร�ษทั กำหนด

บร�การดูแลคุณยามพักฟน (Nursing Care Service)

บร�ษัท เอ ดับเบิลยู พ� เซอรว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งตอไปนี้เร�ยกวา “บร�ษัทฯ”) มีความยินดีขอมอบสิทธิ์พ�เศษ “บร�การดูแลคุณยามพักฟ��น” (ซึ่งตอไปนี้เร�ยกวา“บร�การฯ”) สำหรับลูกคาที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง Allianz Travel
ซึ่งบร�การฯ นี้ดำเนินการโดยบุคลากรพยาบาล ผูชวยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และผูดูแลทั่วไปที่มีมาตรฐาน เพ�่อใหคุณอุนใจไดวา ถาคุณเจ็บปวยหร�อเกิดเหตุจนตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาลที่ตางประเทศในระหวาง
การเดินทางในตางประเทศ คุณจะไดรับบร�การฯ อยางตอเนื่องหลังจากที่คุณเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยที่ไมตองกังวลเร�่องการหาคนดูแลยามพักฟ��น รวมถึงครอบครัวของคุณจะไดรับสิทธิ์ใชบร�การฯ เมื่อเจ็บปวย หร�อเกิดเหตุจนตองเขา
รับการรักษาตัวเปนผูป ว ยในของโรงพยาบาล ในขณะทีค่ ณ
ุ เดินทางอยูใ นตางประเทศ โดยทีบ่ คุ ลากรของเราจะดูแลทานหร�อครอบครัวของทานถึงทีพ่ กั อาศัยอยางใกลชดิ โดยไมมคี า ใชจา ยเพ�ม� เติม ทัง้ นี้ ภายใตเง�อ่ นไขการใชบร�การทีบ่ ร�ษทั ฯ กำหนด

รายละเอียดของบร�การฯ

1. ผูที่มีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ จะตองซื้อประกันภัยการเดินทาง Allianz Travel เทานั้น
2. ผูที่มีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ มีดังตอไปนี้
2.1 ผูถือกรมธรรม
2.2 ผูเอาประกันภัย
ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ สามารถเร�ยกขอสิทธิ์ใชบร�การฯ ใหแกตนเองและครอบครัวไดตามเง�่อนไขของบร�ษัทฯ ที่กำหนดไว
3. ผูที่มีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ สามารถเร�ยกขอรับบร�การฯ ไดตามเง�่อนไขดังตอไปนี้
3.1 ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ เร�ยกขอสิทธิ์ใหกับตนเอง กรณีที่ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ จำเปนตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลระหวางการเดินทางในตางประเทศ อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหร�อการเจ็บปวย และมีความ
จำเปนตองรับบร�การฯ อยางตอเนื่องเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยที่ไมปรากฏวามีผูดูแลในระหวางพักรักษาตัว ทั้งนี้การรักษาพยาบาลจะตองเปนกรณีไดรับการอนุมัติตามสิทธิ์ประโยชนที่ระบุไวในกรมธรรม
ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ สามารถติดตอแจงสิทธิ์ขอรับบร�การฯ ไดภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย มิฉะนั้นจะถือวาผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯสละสิทธิ์ในการใชบร�การฯ
3.2 ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ เร�ยกขอสิทธิ์ใหกับครอบครัว ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ สามารถขอใหบุคคลในครอบครัวจำนวนหนึ่ง (1) คนรับบร�การฯ ได กรณีที่ครอบครัวของผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ จำเปนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ฐานะผูป ว ยในของโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาล เวชกรรมในประเทศไทย อันเนือ่ งมาจากการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุหร�อการเจ็บปวย ในระหวางทีผ่ ทู ม่ี สี ทิ ธิเ์ ร�ยกใชบร�การฯ เดินทางอยูใ นตางประเทศ และไมปรากฏวามีผดู แู ลบุคคลทีเ่ จ็บปวย
ในระหวางพักรักษาตัว โดยการบาดเจ็บและการเจ็บปวยตองมีเง�่อนไขดังตอไปนี้
1. ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหร�อเจ็บปวยจนตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาล เวชกรรมในประเทศไทย ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 48 ชั่วโมง
2. ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหร�อเจ็บปวยจนตองเขาพักรักษาตัวในหองดูแลผูปวยหนัก หร�อหองไอซียู
3. เขารับการผาตัดและเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาล เวชกรรมในประเทศไทย
4. เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาล เวชกรรมในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยรายแรงดังตอไปนี้
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม ที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได (Advanced Cancer)
- โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Heart Disease)
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�อตีบตัน (Intracranial Hemorrhage or Ischemic Stroke)
- โรคที่เกิดจากกระดูกสันหลัง
- โรคทางกระดูกและขอ
ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ สามารถติดตอแจงสิทธิ์ขอรับบร�การฯ ใหแกครอบครัวไดในระหวางที่ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ เดินทางอยูในตางประเทศ ตามระยะเวลาที่ระบุไวในกรมธรรม มิฉะนั้นจะถือวาผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ
สละสิทธิ์ในการใชบร�การฯ
4. บร�การฯ สำหรับผูที่ซื้อแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยวและรายป มีรายละเอียดดังตอไปนี้

การบร�การ

แผนรายเที่ยว

แผนรายป

1. กรณีผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ เร�ยกขอสิทธิ์ใหแกตนเอง
1.1 การบร�การโดยพยาบาล / ผูชวยพยาบาล / ผูดูแลทั่วไป วันละไมเกิน
1.2 การบร�การกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด วันละไมเกิน
1.3 จำนวนสิทธิ์การเร�ยกใชบร�การฯ ตอเนื่องสูงสุดไมเกิน 7 วันตอสิทธิ์ ตอการเขารักษาพยาบาลในแตละกรณี

8 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 สิทธิ์

8 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
3 สิทธิ์

8 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 สิทธิ์

8 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 สิทธิ์

2. ผูกรณีมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ เร�ยกขอสิทธิ์ใหแกครอบครัว
2.1 การบร�การโดยพยาบาล / ผูชวยพยาบาล / ผูดูแลทั่วไป วันละไมเกิน
2.2 การบร�การกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด วันละไมเกิน
2.3 จำนวนสิทธิ์การเร�ยกใชบร�การฯ ตอเนื่องสูงสุดไมเกิน 7 วันตอสิทธิ์ หร�อสิ�นสุดเมื่อผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ
เดินทางกลับถึงประเทศไทย (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) ตอการเขารักษาพยาบาลในแตละกรณี
หมายเหตุ
• แผนรายเที่ยว หมายถึง แผนประกันภัยการเดินทางที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยนอยกวา 12 เดือน
• แผนรายป หมายถึง แผนประกันภัยการเดินทางที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยตั้งแต 12 เดือนข�้นไป

5. เวลาในการใหบร�การฯ แตละวันตองอยูระหวางเวลา 07.00 – 19.00 น.
6. เพ�่อใหบร�การฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บร�ษัทฯ จะประเมินความจำเปน และเสนอแผนการบร�การฯ ใหกับทานเพ�่อพ�จารณาและทำการตกลงรวมกันกอนสงเจาหนาที่เขาไปดูแล
7. ภายหลังจากที่ทานแจงสิทธิ์ และตอบรับสิทธิ์การบร�การฯ บร�ษัทฯ จะจัดสงเจาหนาที่มาดูแลตามวันและเวลาที่ไดตกลงไว ภายใน 1 วัน ในกรณีที่พักอาศัยของผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ อยูในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล และภายใน 3 วันในกรณี
ที่พักอาศัยของผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ อยูในจังหวัดที่นอกเหนือจากนั้น นับจากวันที่ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ ตอบรับสิทธิ์การบร�การฯ
8. บร�ษัทฯ จะพ�จารณาบุคลากรที่ใหบร�การและระยะเวลาในการใหบร�การฯ จากภาวะและ/หร�ออาการของผูรับบร�การฯ ในแตละวัน ตามความเหมาะสมภายใตเง�่อนไขทางการแพทย เพ�่อนำมาพ�จารณาและปรับเปลี่ยนการใหบร�การ และ/หร�อ
จำนวนครั้งในการใหบร�การใหเปนไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ มีหนาที่แจงใหบร�ษัทฯ ทราบถึงขอมูลสวนตัว ประวัติอาการเจ็บปวยในอดีตจนถึงปจจ�บัน ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของและควรทราบใหบร�ษัทฯ ไดทราบโดย
ชัดแจงและครบถวน ในกรณีที่บร�ษัทฯ มิไดสอบถามถึงขอมูลขางตนในสวนใด ไมเปนเหตุใหผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ หลุดพนจากหนาที่ดังกลาว
9. การใหบร�การฯ นี้ ไมรวมถึง
9.1 คาอุปกรณทางการแพทย เชน เคร�่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร�่องชวยค้ำยัน รถเข็นของผูรับบร�การ อุปกรณออกซิเจน และรวมถึงเวชภัณฑทางการแพทยตางๆ เชน สำลี ผาพันแผล และเข็มฉีดยา เปนตน
9.2 คาเดินทางเพ�่อพาผูรับบร�การฯ ไปพบแพทยตามกำหนดนัดหมาย
9.3 คาใชจายอื่นใดนอกเหนือจากบร�การฯ ที่กำหนดไวในตารางรายละเอียดการบร�การฯ
10. ผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ จะตองยื่นความจำนงคขอใชบร�การฯ พรอมเอกสารประกอบ เชน เอกสารรับรองจากแพทย สำเนากรมธรรมของผูเอาประกันภัย เอกสารแสดงความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวของผูมีสิทธิ์เร�ยกใชบร�การฯ
และ/หร�อเอกสารอื่นใดตามที่บร�ษัทฯ กำหนด
11. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใหบร�การฯ เฉพาะผูรับบร�การฯ ที่พักรักษาตัวโดยมีที่พักอาศัยประจำเปนหลักแหลงชัดเจนในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงที่พักอาศัยชั่วคราวหร�อระยะสั้นหร�อกรณีใกลเคียงกัน อยางเชน โรงแรม หองพัก
ชั่วคราว เปนตน
12. บร�การฯ ดังกลาว ถือเปนบร�การเพ��มพ�เศษ ไมสามารถปรับเปลี่ยน หร�อเปลี่ยนแปลงเปนเง�นสดได กรณีที่ทานไมไดรับบร�การฯ ดังกลาวภายในเง�่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด จะถือวา ทานสละสิทธิ์การใชบร�การฯ ในครั้งนั้นๆ และบร�ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
13. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบร�การฯ กรณีผูรับบร�การฯ ใหขอมูลอันเปนเท็จ มีพฤติกรรมไมเหมาะสม หร�อไมสามารถระบุที่พักที่ชัดเจนได รวมทั้งกรณีอื่นใดตามหลักเกณฑที่บร�ษัทฯ กำหนด

