
(USD 50K and
USD 100K)
COVID-19

COVID-19 Insurance for Entering 
and Extent Thailand VISA

เบี้ยเริ่ม 7,500 บาท

*ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนประกันภัยที่เลือก และกฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
*Terms and Conditions of underwriting as specified by the company.

 The insured should fully understand terms and conditions before purchase.

iPass
แผนประกันภัย

แผนประกันภัย / Sum Insured (Baht)ความคุมครอง / Coverage

15,000 บาท7,500 บาทเบี้ยประกันภัยรายป (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม)
Insurance premium price per year

เงื่อนไขและรายละเอียดความคุมครอง
1. ครอบคลุมคารักษาพยาบาลการเจ็บปวยและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19

2. ประกันภัยนี้สำหรับทั้งคนไทยและคนตางชาติ

3. ผูขอเอาประกันตองมีอายุตั้งแต 1 เดือน - 75 ป

 3.1 กรณีผูเยาวที่มีอายุระหวาง 1-18 ป และซื้อประกันภัยพรอมผูปกครองกรุณาให 

 บิดา/มารดาลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย

 3.2 กรณีผูเยาวที่มีอายุ 1-18 ป และซื้อประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาใหบิดา  

 /มารดาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพรอมลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย

4. ผูขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยไดสูงสุดไมเกิน 1 ฉบับ

5. ผูขอเอาประกันภัยตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหน่ึงพิการกอนวันท่ีขอเอาประกันภัย

6. การประกันภัยนี้ ไมครอบคลุมคารักษาพยาบาลที่อยูภายใตเงื่อนไขที่ผูเอาประกันเปนอยูกอน

7. ประกันนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ตัวอยางขอยกเวน

1. สภาพท่ีเปนมากอนการเอาประกันภัย
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
3. การกอการราย

Examples of Exclusion
1. Pre-existing conditions
2. Suicide, attempted suicide or self-inflicted injury.
3. Terrorism.

Summary of Insurance Underwriting Terms & Conditions
1. Cover for medical expenses and loss of life due to coronavirus 2019
2. This Insurance is available for Thai People and foreigners
3. The applicant for insurance must be between 1 month - 75 years old.
 3.1 In the case of minors aged 1 month - 18 years and buying 
insurance with parents/guardians, please have father / mother or guardian 
sign in the application form.
 3.2 In the case of minors aged 1 month - 18 years and buying 
insurance alone for his / her own, please have father / mother or guardian 
clarify and sign in the application form.
4. The applicant can apply with a maximum not exceeding 1 insurance 
policy
5. The applicant for this insurance must be healthy, strong and without 
bodily disabled to apply for the insurance.
6. This insurance does not provide a coverage for medical expenses that 
falls under a pre-existing condition.
7. This insurance has the waiting period 14 days
8. The Company reserves the right to consider the warranty of insurance on 
a case-by-case basis.

การเจ็บปวยดวยภาวะโคมาที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Sickness that is in consequence of COVID-19 infectious diseases

(Coma ,Brain Death and Neurologic Failure , Terminal Illness )

การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Medical Treatment for COVID-19 infectious diseases

คารักษาพยาบาลสูงสุด
Medical expenses cover up to

เทียบเทาอยางนอย
100,000 เหรียญสหรัฐ

Equivalent to at least
100,000 USD

3.5

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ชั้น 14 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tune Insurance Public Company Limited
3199 Maleenont Tower 14th floor Rama IV Rd,
Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110

ลานบาท*/MB*

www.tuneprotect.co.th

TuneProtectThailand @tuneprotect

Call Center

1183

(COVID-19)

For more 
information

 scan me

1,800,000
(เทียบเทา 50,000 เหรียญสหรัฐ)
(equivalent to at least USD 50,000)

Plan 1 ( Lite Plan) Plan 2

รวมความคุมครองทั้งหมด
Included in item 1

รวมความคุมครองทั้งหมด
Included in item 1

3,500,000
(เทียบเทา 100,000 เหรียญสหรัฐ)
(equivalent to at least USD 100,000)

แบบประกันคุมครองชาวตางชาติ
ที่อาศัยอยู, เดินทางเขาประเทศไทย หรือตอวีซา


