การประกันสุ ขภาพ
ในการเดินทางไปเยอรมนีและประเทศในกลุ่มเชงเกน ท่านจาเป็ นต้องแสดงหลักฐานการประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ระยะเวลาคุม้ ครองต้องครอบคลุมระยะเวลาพานักและเดินทางที่ระบุไว้ในคาร้องขอวีซ่า วงเงิน
ประกันต้องไม่ต่ากว่า 30,000 เหรี ยญยูโร หรื อ 1,500,000 บาท จะเป็ นกรมธรรม์ที่ออกโดยบริ ษทั ประกันในเยอรมนี/ยุโรป
หรื อบริ ษทั ประกันท้องถิ่นที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทยก็ได้ สาหรับบริษทั ประกันในประเทศไทย สถานทูตจะยอมรับเฉพาะ
บริษทั ที่มรี ายชื่อในเอกสารฉบับนีเ้ ท่ านั้น กรมธรรม์ของบริ ษทั ประกันอื่นๆ ในเยอรมนี สามารถใช้แสดงเป็ นหลักฐานต่อ
สถานทูตฯได้โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น สถานทูตฯไม่สามารถแนะนาบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งโดยเฉพาะแก่ท่านได้ ผูเ้ ดินทางสามารถ
เลือกบริ ษทั ที่จะทาประกันได้ตามความพอใจ ทั้งนี้สถานทูตฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ประกันที่
มีชื่ออยูใ่ นเอกสารฉบับนี้
ในกรณีที่คาร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ ท่านมีสิทธิ์ ขอเงินเบีย้ ประกันที่จ่ายไปแล้ วคืน กรุ ณาแจ้งสถานทูตฯหากบริ ษทั
ปฏิเสธการคืนเงิน หรื อไม่ให้การคุม้ ครองตามกรมธรรม์ ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายในระหว่างการเดินทางใน
กลุ่มประเทศเชงเกน
Travel Health Insurance
Please note that a medical insurance is compulsory. The validity of the medical insurance must be
consistent with the validity of the applied visa. You can provide either a policy from an insurance
company based in Europe or one of the Thailand based companies listed below.
Only the listed insurance companies are accepted by the Embassies of the Schengen Countries in
Bangkok. If you provide an insurance from a different company based in Thailand, the policy
will not be accepted. The sum insured has to exceed 1.5 million Baht or 30.000 Euro. The choice
of a particular health insurance is up to the visa applicant.
Legal disclaimer: The list is subject to change and the embassy assumes no responsibility for its
correctness.
Please be informed that in case your visa application is rejected, you are entitled for full refund of
the already-paid insurance fees from the medical travel insurance company. If you are denied the
refund, please report back to us.
Please also report back to us cases when the travel insurance companies refuse to comply with their
obligations to compensate losses and/or expenses covered by the Schengen medical travel insurance
incurred during your trip in the Schengen area.

บริ ษทั ประกันในประเทศไทยที่เป็ นที่ยอมรั บของสถานทูต
บริษทั เอ ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222
ถนนสุ รวงศ์ แขวงสี่ พระยา
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-649 1000
www.aig.co.th
ติดต่อคุณ
Nutrudee Kusolsinchai, Travel Insurance Manager
Hataichanok Supbanjerd, Travel E-Commerce Manager

บริษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จากัด
ชั้น 3 ห้อง ดี2
313 อาคาร ซี พี ทาวเวอร์
ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ10500
โทรศัพท์ 02-638 9000 โทรสาร 02-638 9040
http://allianzcp.com/

บริษทั เอ จี เอ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
(เดิมคือบริษทั มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) จากัด)
ชั้น 7 อาคารซิ ต้ ีลิงค์ 1091/335 ซอยเพชรบุรี 35
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2305 8512
แฟกซ์ : +66 (0) 2305 8532
www.allianz-assistance.co.th
ติดต่อคุณ
Thawinee Subyen, Travel Insurance Coordinator
Vincent Van Gompel, Underwriting Manager
อีเมล์ thawinee.s@mondial-assistance.co.th
vincent.vg@maondial-assistance.co.th

บริษทั เอเชียประกันภัย
เลขที่ 183 อาคารรี เจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12
ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร : 02-869-3399 ต่อ 1120
ติดต่อคุณ
Kittikorn Ponposh ผูจ้ ดั การแผนกพัฒนาธุรกิจ
อีเมล์ kittikornp@asiainsurance.co.th

บริษทั เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
(ในเครือ บริษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด )
184/235 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 36
ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-3733 โทรสาร 02-645-3732
www.april-international.com
ติดต่อคุณ
กิตติพงษ์ ดารงพฤฒิกลุ
อีเมล์ Kittipong.Damrongprutikul@april.com
โทรศัพท์ 02-645-3733
โทรสาร 02-645-3732
บริษทั แอกซ่ า แอสซิสแต้ นซ์ จากัด
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23
1168/67 ถนนพระราม 4 เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-679 7600 โทรสาร 02-285 6383
www.axa.co.th
ติดต่อคุณ
Kheedhej Anansiri Prapha, CEO
Taweeruk Saesim, Customer support, travel insurance
อีเมล์ axathai@axa-insurance.co.th

บริษทั แอสสิ สท์ -การ์ ด เวิลดิ์ ดิสคอฟเวอรี แทรเวิล
เน็ทเวิรก์ จากัด
เอสเอสพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
88 ถนนสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-634 2288
www.assist-card.com
ติดต่อคุณ
พจน์ ศกุนตะลักษณ์ (กรรมการผูจ้ ดั การ)
อีเมล์ assist-card@visitasian.com

ติดต่อคุณ
Kanoksak Kappiyaphan, Deputy General Manager

บริษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด มหาชน
ตึกกรุ งเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-285 8888 โทรสาร 02-677 3737
ติดต่อคุณ
Suwannee Sithisukh, Assistant Vice President
Tel: 02 285 89 52
อีเมล์ Suwannee@bangkokinsurance.com

บริษัท เอ็ทน่ า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษทั เจ้ าพระยาประกันภัย จากัด

ชั้น 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-677 0000
โทรสาร 02-230 6550
www.aetna.co.th/
www.aetna.co.th/aetnatravelonline
ติดต่อคุณ
Ratchadawan Thuvanuti : Travel Insurance Manager
โทรศัพท์ 02-677-0066/02-677-0000 ต่อ 5380-5385
โทรศัพท์มือถือ 098-2862308
อีเมล์ travel@aetna.co.th
บริษทั เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารธนิยะพลาซ่า
52 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231 2640/2652 โทรสาร 02-231 2653
www.fpg.com, www.fpgins.com
ติดต่อคุณ
Kanjana Krengthammakun, Accident & Health Manager
โทรศัพท์ 662 231-2640 ต่อ 204
โทรสาร 662 231-2653
โทรศัพท์มือถือ 668 117-37-788
อีเมล์ kanjana@th.fpgins.com

3675 อาคารกรุ งไทยแทรคเตอร์
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัทพ์ 02-261 9955, 02-6613355 โทรสาร 02-661 3775
www.cpyins.com

บริษทั ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-651-5995 โทรสาร02-650-9600
www.cigna.co.th
ติดต่อคุณ
กิตติพงษ์ ศิรยพิวฒั น์ (ผูจ้ ดั การการตลาด)
โทรศัพท์ 089-923-8109, 02-651-5995 ต่อ 157
โทรสาร 02-650-9720
อีเมล์ Kittipong.Sirayapiwath@cigna.com

บริษทั เทเวศประกันภัย จากัด มหาชน
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย
ถนนราชดาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-670 4444 โทรสาร 02-629 2261
ติดต่อคุณ
Amporn Pitaksittiporn, Underwriter Marine & Personal
Accident Department
อีเมล์ amporn_p@deves.co.th

บริษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
63/2 ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-248-0059 โทรสาร 02-643-9495
www.dhipaya.co.th
ติดต่อคุณ
Rojnapon Rattanasopa, Accident & Health Underwriting
โทรศัพท์ 02 239 28 45
โทรศัพท์มือถือ 081 821 29 44
อีเมล์ rojnaponr@dhipaya.co.th

บริษทั เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์ ) จากัด
87/2 อาคารซี อาร์ซี ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605
ออลซี ซนั่ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-685 3828 โทรสาร 02-685 3830
www.generalithailand.com
ติดต่อคุณ
Tommy Cheng, Deputy General Manager
โทรศัพท์
02 685 30 95
โทรศัพท์มือถือ 082 700 7139
อีเมล์ tommyc@generali.co.th

อีเมล์ info@cpyins.com

บริษทั ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
(เดิมคือ บริษทั สามัคคีประกันภัย จากัด มหาชน)
2/4 อาคารไทยพาณิ ชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-6114242โทรสาร 02-6114324
www.chubbtravelinsurance.co.th
ติดต่อคุณ
Suthisa Sirisalung, Travel Solution Manager and Sasivimol
Choladda
Senior Manager, Travel
โทรศัพท์ 02 611-4242
อีเมล์ travel.th@chubb.com

บริษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด
1122 เคพีไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-624 1111 โทรสาร 02-624 1233
http://iweb.kpi.co.th
www.kpi.co.th
ติดต่อคุณ
Montinee Svastisalee
Alternative Business Department
Dr. Suthawan Chirapanda
Business Intelligence Director
อีเมล์ montinee.s@kpi.co.th ต่อ 4771
suthawan.c@kpi.co.th ต่อ 4702

บริษทั ประกันชีวติ แปซิฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ
เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21, ห้อง 21-01
ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-401-9189 โทรสาร 02-401-9187
www.PacificCrossHealth.com
ติดต่อคุณ
Tom Thomson
โทรศัพท์ 02-401-9160/ 02-401-9189/081 452 2597
โทรสาร 024019161/024019187
อีเมล์ tom.t@th.pacificcrosshealth.com
ContactUs@th.pacificcrosshealth.com

บริษทั เอ็มเอสไอจี ประกันภัย จากัด
อาคารเอ็มเอสไอจี ชั้น 8 เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-319-1199 โทรสาร 02-369-1741
www.msig-thai.com

บริษทั เมืองไทยประกันภัย
252 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-665 4000, 02-290 3333
โทรสาร 02-665 4166, 02-276 2033
www.muangthaiinsurance.com
ติดต่อคุณ
Rapeepun
อีเมล์ Rapeepun.a@muangthaiinsurance.com
บริษทั นวกิจประกันภัย จากัด มหาชน
100/48-55, 90/3-6 ชั้น 26 สาทรนครทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-636 7900 โทรสาร 02-636 7999
www.navakij.co.th
ติดต่อคุณ
Sumalee Sakayaphun, Vice President

บริษทั นาสิ นประกันภัย
อาคารนาสิ น 767 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี
บางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-911 4567 โทรสาร 02-911 4477
อีเมล์ montana@namsengins.co.th
ติดต่อคุณ
Ratana Jaroenchaipong, Deputy Managing Director
Montana Nualtoranee
Head of Underwriting - Non Motor Insurance Dept.
บริษทั นิวแฮมพ์ เชอร์ อินชัวรันส์ (บริษทั เอไอจี ประกันภัย แยก
เป็ น บริษทั เอไอจี ประกันภัย และ บริษทั นิวแฮมพ์ เชอร์ เอไอจี
อินชัวรันส์ )
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ช้ นั 21-23 ถนนพระราม 1 เเขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
Tel. 0-2649-1000
www.aig.com
ติดต่อคุณ
Nutrudee Kusolsinchai, Travel Insurance Manager
Hataichanok Supbanjerd, Travel E-Commerce Manager

บริษทั ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน)
(เดิมคือ บริษทั ไอ เอ จี ประกันภัย จากัด)
ชั้น 24 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-207 0266-85 โทรสาร 02-207 0575-76
www.nzi.co.th / www.safety.co.th
ติดต่อคุณ
Nuntarat Thananant, Retail Partnership Manager. Ext.: 4700
อีเมล์ nuntarat.thananant@iag.co.th

บริษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น14 ถนนพระราม4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-119-3000 ต่อ 1386 โทรสาร 02-636-2340-41
www.sompo.co.th
ติดต่อคุณ
Surangsiri Meksereekul
โทรศัพท์ 02-119-3088
อีเมล์ crm@sompo.co.th
บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (บริษทั อลิอนั ซ์ โก
ลบอล ประกันภัย )
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2657-2665
ติดต่อคุณ
Prangkan Suwannawat ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
อีเมล์ prangkan@sagi.co.th

บริษทั ไทยประกันสุ ขภาพ จากัด
121/89 อาร์. เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31
ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 642 31 00 โทรสาร 02-642 3132
www.thaihealth.co.th
ติดต่อคุณ
Suwat Rerksujarit, General Manager Mobile: 081 685 55 33
Tel: 02 642 31 00, Ext 900
อีเมล์ suwat@thaihealth.co.th
บริษทั โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-686 8888 โทรสาร 02-686 8603
https://www.tokiomarine.co.th/
ติดต่อคุณ
Chayanan Suebsree, Assistant Manager
อีเมล์ direct@tokiomarine.co.th

บริษทั อาคเนย์ ประกันภัย จากัด
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 1-3
ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 631 1311 โทรสาร 02 237 7409
www.segroup.co.th
ติดต่อคุณ
Apinut Chatusripitak , Manager
โทรศัพท์ 02 234 95 35 โทรสาร 02 237 74 34
อีเมล์ apinut.c@seic.co.th
บริษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
(บริษทั แอกซ่ าประกันภัย จากัด)
เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9
แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
โทร. 0-2308-9300 ต่อ 2187 / 0-2308-9255
โทรสาร 0-2308-9288 / 0-2308-9287
www.thanachartinsurance.co.th
ติดต่อคุณ
Supach Khoonjariyakul
Assistance Department Manager
Sarayuth Sattayalai
Manager Non-Motor Product Development Section
อีเมล์ supach.kho@thanachart.co.th
sarayuth.sat@thanachart.co.th
บริษทั ไทยวิวฒ
ั น์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
อาคารไทยวิวฒั น์ประกันภัย
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-695 0800 โทรสาร 02-644-6477
www.thaivivat.co.th
ติดต่อคุณ
Wisid Choksawanmaneelum, Travel Insurance Section
Lucien Heijstee, EVP, Underwriting and Reinsurance
อีเมล์ ta_sales@thaivivat.co.th

บริษทั ทูน ประกันภัย จากัด (มหาชน)
615 อาคารจิตต์อุทยั ชั้น 3 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-732-3671 โทรสาร 02-374-4070
www.tuneinsurance.com
อีเมล์ info@tuneinsurance.com
ติดต่อคุณ
จุลภาส เครื อโสภณ , ดร.ประสิ ทธิ์ ศรี สุวรรณ
โทรศัพท์ 02-305-8400 โทรสาร 02-250-4930

บริษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
121/65, 121/25-28 อาร์. เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-129-8888
สายตรง 0-2129-7643
อีเมล์ arunnittayat@viriyah.co.th
www.viriyah.co.th
ติดต่อคุณ
Denpong Kunathigan
Personal Accident Insurance Department Manager
โทรศัพท์ 0-2129-7602
อีเมล์ denpongk@viriyah.co.th

บริษทั เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2022-1111 ต่อ 1021 โทรสาร 0-2022-1122
www.kskinsurance.co.th
ติดต่อคุณ
Thavikan Techataveesup
Head of A&H and Partnership Development
อีเมล์ thavikan.te@kskgroup.com
โทรศัพท์ 094 653 6244

โปรดระวัง!
รถจักรยานยนต์ รับจ้ างบริเวณหน้ าสถานทูตมักนาลูกค้ าไปยังบริษทั ที่ลูกค้ าไม่ ได้ ต้องการไป และเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมสู ง
มาก! ดังนั้น อย่ าซื้อประกันหรือบริการอืน่ ๆ ที่หน้ าประตูของสถานทูต กรุ ณาติดต่ อที่บริษทั ดังกล่ าวโดยตรง

