
TRAVEL Insurance

Survey: Thailand

A consumer-focused survey on claims experience and embedded offers for the travel industry

This report from embedded insurance leader Cover Genius and Momentive.ai (the research company of SurveyMonkey) examines consumer sentiments when 
it came to purchasing travel insurance and the claims experience during the COVID-19 pandemic.  The report is based on a survey conducted in September-
October 2021 of 500 census-balanced travelers in Thailand. 


The report is part of a global series that includes Canada, Brazil, Mexico, UK, Germany, Spain, Italy, France, Sweden, the Netherlands, UAE, Russia, Australia, 
Singapore, India, Thailand, Korea, Indonesia, Japan and the US. To qualify for the survey, respondents had to have travelled either domestically or internationally 
since March 2020. The respondents answered up to 30 questions concerning their insurance purchase source, whether they made a pandemic-related claim, 
and the overall claim experience. In-depth country studies are also available at covergenius.com/resources.

http://covergenius.com/resources


เมื่อถงึเวลาที่จะเรยีกรอ้งใหม้กีารปอ้งกนั ปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการระบาดใหญ?่

“When it came time to make a claim, did the protection cover pandemic related issues?” 

ของผู้ที่สำรวจทั้งหมดเปน็เปอรเ์ซน็ตข์องนกัเดนิ
ทาง มปีระกนัการเดนิทาง? 81.0%

7.5%

65.0%

45.9%

68.9%
ของผู้ที่ซื้อประกนัการเดนิทางเปอรเ์ซน็ตอ์ะไร

กำลงัมองหาความคุ้มครองที่เกี่ยวขอ้งกบัการระบาดให
ญห่รอืไม?่

(n=389)

ของผู้ที่กำลงัมองหาความคุ้มครองที่เกี่ยวขอ้งกบัการระบาดใหญ่

เปอรเ์ซน็ตท์ี่จำเปน็ในการเรยีกรอ้งอะไร? (n=123)

ของผู้ที่อา้งสทิธิ์ในการระบาดดว้ยเหตผุลที่เกี่ยวขอ้งกบัการระบา
ดใหญซ่ึ่งรอ้ยละไมค่รอบคลมุถงึแมจ้ะมกีารซื้อนโยบายสำหรบักา
รปอ้งกนัการระบาดเลก็?

ของผู้ที่เรยีกรอ้งคา่เปอรเ์ซน็ตใ์ดที่อา้งถงึ

เหตผุลที่เกี่ยวขอ้งกบัการระบาดใหญ?่

(n=<20)

(n=80)

(n=268)

Of all those surveyed, what percentage of travelers got travel insurance?

Of those who got travel insurance, what percentage were seeking pandemic related coverages? 

Of those who were looking for pandemic related coverages, what percentage needed to make a claim?

Of those who made a claim, what percentage made a claim for pandemic-related reasons?

Of those who made a claim for pandemic related reasons, what percentage were NOT covered 

despite purchasing the policy for pandemic protection?



การตั้งคา่ในอนาคตสำหรบัการซื้อประกนัภยัการเดนิทางโดยแหลง่ที่มา
Future preference for purchasing travel insurance, by source

[คณุคดิจะซื้อประกนัการเดนิทางจากชอ่งทางใดในอนาคต] “สำหรบัการเดนิทางครั้งลา่สดุ 
คณุไดร้บัประกนัการเดนิทางที่ไหน?”

[How would you prefer to get travel insurance in the future] “For the most recent trip, where did you get travel insurance?”

Overall, 44% of customers who purchased insurance in the last 12 months intend to switch to an alternate insurance source next 
time. Travel providers and agents are set to benefit, with 45% of respondents using them last time, while 61% prefer to use them 
next time. The growth of this "embedded" channel comes at the expense of health insurers, 64% of whose customers indicated a 
desire to switch.

แหลง่ที่มาของประกนัการเดนิทางที่จองการเดนิทางครั้งลา่
สดุ


Preferred source of travel insurance for next trip

ทั้งหมด  (n=389)


Total

21.3%

45%17.2%

6.4%

6.2%
3.9%

ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน (n=170)


Travel/provider agent

45%

บรษิทัประกนัออนไลน ์(n=77)


Online insurer

21.3%

แหลง่ประกนัภยัการเดนิทางที่ตอ้งการสาํหรบัการเดนิทางครั้งตอ่ไป

Preferred source of travel insurance for next trip

Total (n=XX)

36.9%

40.3%

18.5%

4.3%

Travel provider or agent (n=XX)

28.8% 60.6%

9.4%
1.2%

Online insurer (n=XX)

23.4% 63.6%

9.1%

3.9%

Key ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน・Travel provider or agent

บรษิทัประกนัออนไลน・์ Online insurer

บตัรเครดติ  ・ Credit card

บรษิทัประกนัสขุภาพ ・Health insurer

นโยบายองคก์ร ・Corporate policy
จาํไมไ่ด・้ Don’t remember
อื่น・ Other



การตั้งคา่ในอนาคตสำหรบัการซื้อประกนัภยัการเดนิทางโดยแหลง่ที่มา

Future preference for purchasing travel insurance, by source

[คณุคดิจะซื้อประกนัการเดนิทางจากชอ่งทางใดในอนาคต] “สำหรบัการเดนิทางครั้งลา่สดุ 
คณุไดร้บัประกนัการเดนิทางที่ไหน?”

[How would you prefer to get travel insurance in the future] “For the most recent trip, where did you get travel insurance?”

แหลง่ที่มาของประกนัการเดนิทางที่จองการเดนิทางครั้งลา่สดุ

Preferred source of travel insurance for next trip

บตัรเครดติ  (n=<20)


Credit card

3.9%

บรษิทัประกนัสขุภาพ (n=67)


Health insurer

17.2%

นโยบายองคก์ร (n=25)


Corporate policy

6.4%

จาํไมไ่ด ้ (n=23)


Don’t remember

6.2%

แหลง่ประกนัภยัการเดนิทางที่ตอ้งการสาํหรบัการเดนิทางครั้งตอ่ไป

Preferred source of travel insurance for next trip

XX

35.7%

35.7%

28.6%

Travel provider or agent (n=XX)

34.3%

35.8%25.4%

4.5%

Travel provider or agent (n=XX)

36%

32%

28%

4%

Travel provider or agent (n=XX)

30.4%

30.4%

26.1%

13%

Online insurer (n=XX)

Other (n=XX)



การตั้งคา่ที่จะเปลี่ยนตามแหลง่ที่มา

Preference to switch, by source 

[สำหรบัการเดนิทางครั้งลา่สดุ คณุไดร้บัประกนัการเดนิทางที่ไหน?] 
“คณุคดิจะซื้อประกนัการเดนิทางจากชอ่งทางใดในอนาคต?”

[For the most recent trip, where did you get travel insurance] “How would you prefer to get travel insurance in the future?”

Of the travelers who previously got protection from a health insurer, 64% of them would prefer to switch to another insurance 
source for their next trip. 

ผู้ใหบ้รกิารทอ่ง
เที่ยวหรอืตวัแ

ทน

・


Travel provider 

or travel agent


(n=67)

ทั้งหมด

・


Total

(n=138)

บรษิทัประกนัอ
อนไลน์


・

Online insurer


(n=28)

บรษิทัประกนัสขุ
ภาพ 


・

Health insurer


(n=43)

Key ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน・Travel provider or agent

บรษิทัประกนัออนไลน・์ Online insurer

บรษิทัประกนัสขุภาพ ・Health insurer

ทั้งหมด・Total



NPS ขึ้นอยู่กบัการตั้งคา่เพื่อเปลี่ยนแหลง่ประกนัภยั

NPS, based on preference to switch insurance source

[คณุคดิจะซื้อประกนัการเดนิทางจากชอ่งทางใดในอนาคต] “เมื่อนกึยอ้นกลบัไป หากมคีะแนนจาก 1 ถงึ 10 โดย 1 
หมายถงึประสบการณท์ี่ไมด่แีละ 10 คอืประสบการณท์ี่ยอดเยี่ยม คณุจะใหค้ะแนนกระบวนการเคลมนี้มากนอ้ยเพยีงใด”

[How would you prefer to get travel insurance in the future] “Looking back, on a scale of 1 to 10, where 1 is a poor experience and 10 is a 
great experience, how would you rate the claims process?”

The average post-claim NPS for those customers who intend to switch from their current source is 12. 


This chart shows the NPS scores for respondents who prefer to switch to another source of insurance next time they book travel. The 
wider set showing the average NPS per source is shown on page 8.

การเปลี่ยนจากบรษิทัประ
กนัออนไลน์


・

Switching from an online 

insurer

(n=<20)

เปลี่ยนจากบรษิทัประกนัสุ
ขภาพ


・

Switching from health 

insurer 

(n=38)

จาํไมไ่ด้

・


Don’t remember 

(n=<20)

การเปลี่ยนจากผู้ใหบ้รกิาร
/ตวัแทนการทอ่งเที่ยว


・

Switching from a travel 

provider/agent

(n=<20)

Key ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน・Travel provider or agent

บรษิทัประกนัออนไลน・์ Online insurer

บรษิทัประกนัสขุภาพ ・Health insurer

จาํไมไ่ด・้ Don’t remember



การตั้งคา่ในอนาคตสำหรบัการซื้อประกนัการเดนิทางดว้ยเหตผุล

Future preference for purchasing travel insurance, by reason

"ทาํไมคณุถงึตอ้งการรบัประกนัภยัการเดนิทางจากแหลง่นี้ (ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยว บรษิทั ประกนัออนไลนห์รอือื่น ๆ )"

“Why would you want to receive travel insurance from this source (travel provider, online insurer or other)?”

ฉนัเชื่อวา่พวกเขาเสนอกรมธรรมท์ี่คุ้มครองเหตกุารณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัโควดิ-19

(I trust them to offer  policy that covers Covid-19 related events)


เปน็วธิทีี่งา่ยและสะดวกเพื่อรบัความคุ้มครองในลกัษณะน้

(It is an easy and convenient way to get this type of protection)

เปน็วธิทีี่งา่ยและสะดวกเพื่อรบัความคุ้มครองในลกัษณะน้

(The cost of the protection would be better)

สามารถปรบัเปลี่ยนความคุ้มครองของประกนัได้

(They can tailor the insurance protection)

Key
ตวัอยา่งทั้งหมด ・Entire sample



ประสบการณก์ารเรยีกรอ้ง - NPS โดย Source

The claims experience - NPS by source

[สำหรบัการเดนิทางครั้งลา่สดุ คณุไดร้บัประกนัการเดนิทางที่ไหน?] “เมื่อนกึยอ้นกลบัไป หากมคีะแนนจาก 1 ถงึ 
10 โดย 1 หมายถงึประสบการณท์ี่ไมด่แีละ 10 คอืประสบการณท์ี่ยอดเยี่ยม 
คณุจะใหค้ะแนนกระบวนการเคลมนี้มากนอ้ยเพยีงใด”

[For the most recent trip, where did you get travel insurance] “Looking back, on a scale of 1 to 10, where 1 is a poor experience 
and 10 is a great experience, how would you rate the claims process?”

Credit card insurance providers deliver the poorest outcomes for their customers (-40), with post-claim NPS measuring 14 for travel 
providers and agents.

จาํไมไ่ด้

・


Don’t remember

(n=<20)

ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ย
วหรอืตวัแทน


・

Travel provider 

or travel agent


(n=115)

บรษิทัประกนัสขุภาพ 

・


Health insurer

(n=29)

บรษิทัประกนัอ
อนไลน


・์ 

Online insurer


(n=47)

บตัรเครดติ  
・


Credit card

(n=<20)

นโยบายองคก์ร 
・


Corporate policy

(n=<20)

Key ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน・Travel provider or agent

บรษิทัประกนัออนไลน・์ Online insurer

บตัรเครดติ  ・ Credit card

บรษิทัประกนัสขุภาพ ・Health insurer

นโยบายองคก์ร ・Corporate policy

จาํไมไ่ด・้ Don’t remember



ประสบการณก์ารอา้งสทิธิ์ - คณุรายงานการเรยีกรอ้งอยา่งไร

The claims experience - How did you report the claim?

[สำหรบัการเดนิทางครั้งลา่สดุ คณุไดร้บัประกนัการเดนิทางที่ไหน?] “คณุรายงานการเคลมอยา่งไร”

[For the most recent trip, where did you get travel insurance] “How did you report the claim?”

While online forms are growing in popularity, the majority of claims are still filed in less than efficient ways, in particular via 
phone (42% overall).

ทั้งหมด (n=213)


Total

42.3%

0.5%

33.2%

16.8%

7.3%

บรษิทั (n=29)


Health insurer

6.9%

44.8%

41.4%

6.9%

จำไมไ่ด ้(n=<20)


Don’t remember

14.3%

14.3% 42.9%

28.6%

ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน (n=115)


Travel/provider agent

9.6%

41.7%

27.8%

20.9%

บตัรเครดติ (n=<20) 


Credit card

40%

20%

40%

XX

บรษิทัประกนัออนไลน ์(n=47)


Online insurer

34%

17%

44.7%

4.3%

นโยบายบรษิทั (n=<20)


Corporate policy

60%

40%

Key ฟอรม์ออนไลน ์ ・Online form

ฟอรม์กระดาษ・์Paper form 

โทรศพัท・ Phone call 

อเีมล・์Email 

อื่น・์Other 



ประสบการณก์ารอา้งสทิธิ์ - เวลาในการสรปุการเรยีกรอ้งโดยแหลง่ที่มา

The claims experience - time to finalize the claim by source

[สำหรบัการเดนิทางครั้งลา่สดุ คณุไดร้บัประกนัการเดนิทางที่ไหน?] 
“นบัตั้งแตต่อนที่คณุแจง้เคลมจนไดร้บัการสรปุผลและจา่ยเงนิคุ้มครอง (หากม)ี 
ใชเ้วลานานเพยีงใดจงึจะเคลมไดเ้สรจ็สมบรูณ ์”

[For the most recent trip, where did you get travel insurance] “From the time of reporting the claim to it being finalised and paid (if 
applicable), how long did it take for completion of the claim? Please answer in number of days.”

Claims on corporate policy-based insurance take the longest to process (31 days). Credit cards take 14 days, longer than travel 
providers/agents (9 days). 

จาํไมไ่ด้

・


Don’t remember

(n=24)

บรษิทัประกนัสขุภาพ 

・


Health insurer

(n=67)

บรษิทัประกนัออนไลน์

・


 Online insurer

(n=83)

นโยบายองคก์ร

 ・


Corporate policy

(n=25)

บตัรเครดติ 

 ・


Credit card

(n=<20)

ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยว
หรอืตวัแทน


・

Travel provider or 

agent

(n=175)

Key ผู้ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน・Travel provider or agent

บรษิทัประกนัออนไลน・์ Online insurer

บตัรเครดติ  ・ Credit card

บรษิทัประกนัสขุภาพ ・Health insurer

นโยบายองคก์ร ・Corporate policy

จาํไมไ่ด・้ Don’t remember



ประสบการณก์ารเรยีกรอ้ง - กระบวนการเรยีกรอ้งที่ดขีึ้นสามารถปรบัปรงุไดอ้ยา่งไร

The claims experience - how can the claims process be improved?

"กระบวนการเรยีกรอ้งจะปรบัปรงุไดอ้ยา่งไร"

“How could the claims process be improved?”

A single development that would significantly improve outcomes for claimants would be digital claim filing, cited by 29% of 
claimants who responded that “claim reporting should be online”. Similarly online bank transfers will also improve the claims process 
as 29% of claimants state that "payment should be faster". Others include real time updates and simpler wordings. 

อยากใหส้ง่แจง้เคลมทางระบบออนไลนไ์ด ้Claim reporting should be 
available online (n=54)

อยากใหจ้า่ยเงนิชดเชยเรว็กวา่นี้ Payments should be faster (n=63)

การแจม้เคลมทางระบบออนไลนย์งัมสีว่นที่ควรปรบัปรงุ  The online 
claim can be improved (n=62)

อยากใหต้รวจสอบสถานะของการเคลมไดง้า่ยกวา่นี้ 
 

It should be easier 
to understand the status of my claim (n=61)

ถอ้ยคำในกรมธรรมห์รอืผลประโยชนข์องกรมธรรมค์วรจะเขยีนใหอ้า่
นเขา้ใจไดง้า่ยกวา่นี้ 

 
The policy wording or policy benefits should be easier 

to read and understand (n=54)

อยากใหล้ดการอปัโหลดเอกสารที่ไมจ่ำเปน็ลง 
 

Remove the requirement 
to upload unnecessary documents (n=51)

คำถามแตล่ะขอ้ควรจะถามเพยีงครั้งเดยีว 
 

Questions should only need 
to be asked once (n=46)

ฉนัคดิวา่จะมกีารตดิตอ่ทางอเีมลมากกวา่นี้ 
 

I expect to receive more 
emails (n=42)

ฉนัคดิวา่จะมกีารตดิตอ่ทางโทรศพัทม์ากกวา่นี้ 
 

I expect to receive more 
calls (n=40)

ฉนัคดิวา่จะไมต่อ้งรบัสายโทรศพัทม์ากขนาดนี้ 
 

I expect to receive less 
calls (n=21)

Key
ตวัอยา่งทั้งหมด ・Entire sample



ประสบการณก์ารเรยีกรอ้ง - NPS โดยการรายงานการเรยีกรอ้ง

The claims experience - NPS, by how the claim was reported 

[คณุรายงานการเคลมอยา่งไร]  “เมื่อนกึยอ้นกลบัไป หากมคีะแนนจาก 1 ถงึ 10 โดย 1 หมายถงึประสบการณท์ี่ไมด่แีละ 
10 คอืประสบการณท์ี่ยอดเยี่ยม คณุจะใหค้ะแนนกระบวนการเคลมนี้มากนอ้ยเพยีงใด”
[How did you report the claim]  “Looking back, on a scale of 1 to 10, where 1 is a poor experience and 10 is a great experience, 
how would you rate the claims process?”

The outcomes from analogue methods are poor, with paper forms delivering an NPS score of -6, compared to online forms that deliver a 
score of 29. 

ฟอรม์ออนไลน ์ ・

Online form


(n=69)

อเีมล

・


Email

(n=35)

โทรศพัท 

・


P์hone call

(n=92)

อื่น

・


O์ther

(n=<20)

ฟอรม์กระ
ดาษ 

・


Paper form

(n=<20)

Key ฟอรม์ออนไลน ์ ・Online form

ฟอรม์กระดาษ・์Paper form 

โทรศพัท・ Phone call 

อเีมล・์Email 

อื่น・์Other 



ประสบการณก์ารเรยีกรอ้ง - NPS ตามเวลาเพื่อสรปุการอา้งสทิธิ์

The claims experience -  NPS,  by time to finalize claim 

[นบัตั้งแตต่อนที่คณุแจง้เคลมจนไดร้บัการสรปุผลและจา่ยเงนิคุ้มครอง (หากม)ี 
ใชเ้วลานานเพยีงใดจงึจะเคลมไดเ้สรจ็สมบรูณ ์]  “เมื่อนกึยอ้นกลบัไป หากมคีะแนนจาก 1 ถงึ 10 โดย 1 
หมายถงึประสบการณท์ี่ไมด่แีละ 10 คอืประสบการณท์ี่ยอดเยี่ยม 
คณุจะใหค้ะแนนกระบวนการเคลมนี้มากนอ้ยเพยีงใด”

[From the time of reporting the claim to it being finalised and paid (if applicable), how long did it take for completion of the claim]  
“Looking back, on a scale of 1 to 10, where 1 is a poor experience and 10 is a great experience, how would you rate the claims process?”

This chart shows the correlation between faster claim processing and higher NPS.
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ตวัอยา่งทั้งหมด ・Entire sample


