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ผลประโยชนพ��นฐานท่ีใหความคุมครอง: 
• การเสียช�ว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�ง (อบ.1)
• คารักษาพยาบาลทั�วไปสําหรับการบาดเจ�บจากอุบัติเหตุ ตออุบัติเหตุแตละครั�ง

ผลประโยชนพ�เศษที่ใหความคุมครอง: 
• การถูกฆาตกรรมหร�อถูกทํารายรางกาย
• การขับข�่หร�อโดยสารรถจักรยานยนต
• ผลประโยชนเพ��มเติมสําหรับการเสียช�ว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
 หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�งจากอุบัติเหตุสาธารณะ
• ผลประโยชนเพ��มเติมสําหรับการเสียช�ว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
 หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�งในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันเสาร-อาทิตย
• จํานวนเง�นเอาประกันภัยเพ��มสําหรับการตออายุกรมธรรม โดยผูเอาประกันภัย
 จะไดรับการเพ��มจํานวนเง�นเอาประกันภัย สําหรับการเสียช�ว�ต การสูญเสียอวัยวะ 
 สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�ง (อบ.1) โดยอัตโนมัติในปตออายุรอยละ
 5 ของจํานวนเง�นเอาประกันภัยปแรก ทั�งนี้ เมื่อรวมจํานวนเง�นเอาประกันภัย
 เฉพาะที่ปรับเพ��มข�้นโดยอัตโนมัติ ทั�งหมดแลวจะตองไมเกินรอยละ 25 ของ
 จํานวนเง�นเอาประกันภัยปแรก
• การชดเชยรายไดระหวางการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (คุมครองสูงสุดถึง 
 365 วัน ตออุบัติเหตุแตละครั�ง)

คุณสมบัติของผูประกันภัย:
• ตั�งแตอายุ 1 เดือน-65 ป เด็กอายุระหวาง 1 เดือน-23 ป ทําทุนประกันภัย
 สูงสุดได 500,000 บาท
• สามารถตออายุไดถึงอายุ 70 ป
• มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ทุกพ��นท่ี ทุกจังหวัด

หมายเหตุ • รับประกันภัยโดย บร�ษัท อลิอันซ อยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) • เง�่อนไขการรับประกันภัยเปนไปตามท่ีบร�ษัทฯ  กําหนด • ลูกคาควรทําความเขาใจในรายละเอียด
เง�อ่นไขและความคุมครองของแบบประกันภัยกอนตัดสินใจสมัครทําประกันภัย • ขอมูลน้ีเปนขอมูลเบ้ืองตนประกอบการขายเทานั�น ลูกคาควรศึกษาขอมูลเพ��มเติมเร�อ่งความคุมครอง 
ขอกําหนด เง�่อนไข และขอยกเวนตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย

อาช�พท่ีรับประกันภัย: อาช�พชั�น 1-2
เจาของผูปฏิบัติงานดานบร�หาร หร�องานจัดการ งานเสมียน หร�องานขายในธุรกิจ 
หร�อการคา ซ�่งสวนใหญทํางานประจําสํานักงาน หร�อทํางานนอกสํานักงานเปนครั�งคราว 
รวมถึงบางครั�งทํางานใชเคร�อ่งจักร หร�อทํางานกลางแจง เชน ประธานกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หัวหนาฝาย หัวหนาแผนก เลขานุการ เสมียน พนักงาน พ�มพดีด 
พนักงานบัญช� พนักงานรับโทรศัพท แคชเช�ยร แมบาน เจาของกิจการ รานคา พนักงาน
ขายของหนาราน-หางสรรพสินคา-ศูนยการคา ชางเข�ยนแบบ ชางเข�ยนภาพ ผูออกแบบเส้ือผา 
แพทย ทันตแพทย ศัลยแพทย สัตวแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูชวย พยาบาล ครู อาจารย 
นักแตงเพลง ครูสอนดนตร� ตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย นักว�ชาการ นักตกแตง
ภายใน ชางเจ�ยรนัยเพชรพลอย ชางซอมกุญแจ พอครัว แมครัว ชางทอง ชางภาพอิสระ 
ชางเข�ยนปายโฆษณา เกษตรกร คนทําสวน ว�ศวกรประจํา สํานักงาน เปนตน

อาช�พท่ีไมรับประกันภัย:
แอรโฮสเตส สจวต กัปตัน ตํารวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นักการเมือง 
นักแสดง นักรอง นักดนตร� นักกีฬา กรรมกรแบกหาม คนงานกอสราง พนักงาน/
คนงานขุดเจาะน้ํามันหร�อเหมืองแร พนักงานทําความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง 
พนักงานสงของหร�อเอกสารท่ีใชมอเตอรไซคในการทํางาน พนักงานขับรถมอเตอร
ไซครับจาง คนขับรถบรรทุกน้ํามัน แกส วัตถุอันตรายตางๆ พนักงานขับเร�อโดยสาร 
นักเร�ยนอาช�วะ (ชางกล)

* อาช�พท่ีนอกเหนือจากดังกลาวขางตนน้ี กรุณาติดตอสอบถามไดท่ี บมจ. อลิอันซ อยุธยา
ประกันภัย หร�อตัวแทนประกันภัยหร�อนายหนาประกันภัย ของบร�ษัทฯ

ขอยกเวนท่ีสําคัญ: ไมคุมครองการเจ�บปวย การติดเช�้อโรคท่ีมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ การฆาตัวตาย การแทงลูก การทะเลาะว�วาท การกระทําขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด 
การกออาชญากรรม ขณะกําลังข�้นหร�อกําลังลงหร�อโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียนเพ��อบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ภัยสงคราม 
ภัยกอการราย เปนตน

แผน 1 แผน 2ความคุมครอง

ผลประโยชนกรณีเสียช�ว�ต หร�อทุพพลภาพ

1. การเสียช�ว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�ง (อบ.1)

2. กรณีเสียช�ว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�ง
 2.1 จากอุบัติเหตุสาธารณะ และ/หร�อ
 2.2 ในวันหยุดนักขัตฤกษ� และวันเสาร - อาทิตย

3. การเสียช�ว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา  หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�ง (ตามเง�่อนไข อบ.1)                              
 3.1 กรณีถูกฆาตกรรม หร�อถูกลอบทำรายรางกาย                   
 3.2 กรณีอุบัติเหตุจากการขับข�่หร�อโดยสารรถจักรยานยนต

ผลประโยชนสำหรับคารักษาพยาบาล และชดเชย

4. คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตออุบัติเหตุแตละครั�ง

5. ชดเชยรายไดระหวางการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน ) วันละ

6. ผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม น้ำรอนลวก และบาดเจ�บอวัยวะภายใน (ตอปกรมธรรม)

อายุระหวาง 1 เดือน - 23 ป

อายุระหวาง 24 - 60 ป

อายุระหวาง 61 - 65 ป

ตออายุกรมธรรม อายุระหวาง 66 - 70 ป

 1,000,000 500,000

 1,000,000 500,000

 500,000 250,000

 100,000 50,000

 1,000 500

 20,000 10,000

 ไมมี  3,700

 4,500  3,300

 5,700  4,000

 6,600  5,000

เบี้ยประกันภัย

 หนวย: บาท  
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