AA Insurance har kontor, förutom i Hua Hin, i Pattaya, Chiang Mai och Udon Thani. De är
Thailands största försäkringsmäklare och erbjuder i samarbete med de ledande
försäkringsbolagen i landet.
Fördelen med att teckna försäkring via en mäklare är enligt Andre att man då inte blir låst till
ett försäkringsbolag och vid eventuella problem fortfarande har en fristående agent att tala
med och inte bara försäkringsbolaget.
Företaget erbjuder förutom sjukvårds- och olycksförsäkringar, liksom även de flesta andra
typer av egendomsförsäkringar, som bil-, mc-, husförsäkring, reseförsäkring och vägassistans.
Föredraget kom att koncentreras till sjukförsäkringsdelen.
Man har en fördel av att teckna sin försäkring i så ung ålder som möjligt. Undantag för
försäkringsskyddet görs för ”pre-existing”, d.v.s. redan genomgångna skador/sjukdomar. Har
man kommit upp i åren och hunnit uppleva hjärtproblem kan detta t.ex. lämnas utanför
försäkringen.
Från 60-årsålderns krävs en hälsoundersökning som kostar cirka 800 Baht att genomföra.
Ett krav man skall ställa är att få försäkringsbrevet utskrivet på engelska så att man klart
förstår vad som är försäkrat och vad som inte är det.
Bland de sjukförsäkringar som nämndes var en till en kostnad av € 1.100 som kan tecknas upp
till 75 års ålder och har en bra täckning.
För de som lever endast en del av året i Thailand erbjuder man en reseförsäkring med
hemtransport vid sjukdom, försäkring av resgods och sjukvårdskostnader. Den täcker även
hemresa för anhörigs begravning. Totalbeloppet som kan betalas ut är $ 150.000 och
kostnaden för försäkringen är $ 50 per månad för de månader man befinner sig utomlands.
I år kan försäkringen tecknas även om man redan kommit till Thailand men för kommande år
gäller att den skall tecknas senast avresedagen från hemorten. Valfri sjukvårdsinrättning kan
nyttjas vid sjukdom.
På fråga om hund kan försäkras berättade Andre att man kan försäkra sig mot de skador
hunden åsamkar andra på den egna tomten.
På en fråga om husförsäkring konstaterades att skador som uppstår vid en översvämning i
hemmet, t.ex. pga ett brustet rör, täcks, medan kostnaderna för reparation av
vattenledningarna får man ta själv.
Man bör kontrollera att det i försäkringen för huset nämns skydd vid ”flood” innebärande att
skador vid översvämningar täcks.
Alla är välkomna att kontakta Andre och hans medarbetare på kontoret i Hua Hin. Då kan
man boka tid för en genomgång av sina personliga förutsättningar. Adressen till hemsidan:
http://www.aainsure.net, de nås via e-post på huahinaa@hotmail.com och telefon +66
32532783.
Kontoret finns i Wong Chomsin Building. 83/14 Phetkasem Rd, office 504.

