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แผนความคุม้ครองอบุตัเิหตุ

24ชัว่โมงทกุแหง่ทัว่โลก
n	รบัความคุม้ครองเพิม่ขึน้เปน็ 2 เทา่ 

 กรณเีกดิอบุตัเิหตขุณะโดยสาร 

 อยูใ่นยานพาหนะสาธารณะ หรอือยูใ่น     

 อาคารสาธารณะ หรอืลฟิทส์าธารณะ 

My Personal Accident
(My PA)

สนใจติดต่อตัวแทน หรือ

โทร. 1373

www.azay.co.th

www.azay.co.th

Allianz Ayudhya Assurance Pcl.   บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง

        www.facebook.com/azayfan           www.twitter.com/azayfan          www.youtube.com/azayfan



ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย
สํานักงานและสาขาของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) / สํานักงาน 

ของตัวแทนประกันชีวิตหรือ ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจของบริษัทฯ / เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

เป็นต้น

การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต 

หรือนายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น 

พิเศษสำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอาประกันภัย) :                                                                                                                       

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นายหน้า) : 

เบอร์โทรศัพท์ :                                                 

เสนอจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) :                         วัน/เวลาที่เสนอขายประกันภัย : 

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย 

เบี้ยประกันภัยรายปี (สำหรับขั้นอาชีพ 1) 

อายุ(ปี)
เบี้ยประกันภัยรายปี(บาท)

บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์

1 เดือน 1 วัน – 14 1,250 - - 

15 – 60 1,250 2,050 4,500 

61 – 65 1,450 2,475 5,425 

66 - 70 1,825 3,150 6,700 

71 – 75* 2,625 4,600 9,625 

* สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น 

 3สิทธิพิเศษสำหรับท่าน 
n	สมัครง่ายๆ รับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ 

n	เพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ พร้อมชำระเงินผ่านตัวแทนประกันชีวิต   

 อลิอันซ์ อยุธยา หรือสมัครผ่านเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของ อลิอันซ์ อยุธยา ทุกสาขา 
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สะดวกสบาย ด้วยบริการพิเศษ 
n	ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน** เพียงแสดงบัตรประจำตัวอุบัติ เหตุส่วนบุคคล     

 ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์มากกว่า 180 แห่ง ทั่วประเทศ  

 เมื่อท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีผู้ป่วยในหรือกรณีผู้ป่วยนอก 

 กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ 

** เฉพาะแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ แผนโกลด์ เท่านั้น 

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ (สำหรับขั้นอาชีพ 1) 

ความคุ้มครอง บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์

การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

จากอุบัติเหตุ 500,000 1,000,000 1,500,000 

จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 
500,000 500,000 500,000 

จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

การรักษาพยาบาล - - 50,000 

รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น2เท่า

กรณเีสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพสิน้เชงิ กรณ ี 
เกดิอบุตัเิหตขุณะโดยสารอยูใ่นยานพาหนะสาธารณะ
หรอือยูใ่นอาคารสาธารณะ หรอืลฟิทส์าธารณะ 

1,000,000 2,000,000 3,000,000 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความค้มครอง
ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และ

ตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัย 

n	ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 -  การกระทำของผู้เอาประกันขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครอง  

   สติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์  

   ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นขึ้นไป 

 -  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง 

 - สงคราม การรกุราน การกระทำทีมุ่ง่รา้ยของศตัรตูา่งชาต ิหรอืการกระทำทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงคราม ไมว่า่จะไดม้ ี 

  การประกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน   

  การกอ่ความวุน่วาย การปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุ  

  ให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 
 1

มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุม 
n รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สายตา  

 การรับฟัง เสียง หรือ การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ 

n รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุสาธารณะในขณะโดยสาร 

 อยู่ในยานพาหนะสาธารณะหรืออยู่ในอาคารสาธารณะ หรือลิฟท์สาธารณะ 

n ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

n ครอบคลุมถึงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 

n เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (เฉพาะแผนโกลด์) 
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