
PERSONAL ACCIDENT
แผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล

มอบความอุนใจใหครอบครัวของคุณ
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา
ดวยแผนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล



อุบัติเหตุ นับเปนเหตุการณท่ีมักเกิดข้ึนโดยท่ีเราไมคาดคิด เปนเหตุสรางความเสียหายใหกับทรัพยสิน สุขภาพ หรืออาจถึงแกชีวิตโดยท่ีเรา
ไมทันตั้งตัว อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน การเดินทางโดยใชยานพาหนะสวนตัว
หรือรถขนสงสาธารณะมีจำนวนมากขึ้นเรื�อยๆ และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยครั้ง

 มีจำนวน
อุบัติเหตุทั้งหมด

ยานพาหนะ
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ที่มา : รายงานการวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 (สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร)
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2563-06/25630601-RoadAccidentAna2562_Final.pdf

จากสถิติขอมูลอุบัติเหตุบนถนน ในป� พ.ศ. 2562
(ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม)

เอไอเอพรอมมอบหลักประกันหลากหลายทางเลือก ไมวาเจอเรื�องหนักแคไหน
เตรียมพรอมรับมือกับทุกความเสี่ยงดวยประกันอุบัติเหตุจากเอไอเอ

ที่จะชวยคุณแบงเบาคาใชจาย ใหความคุมครองคนที่คุณรัก และตัวคุณเอง

รถจักรยานยนต

รถเกง

รถบรรทุกขนาดเล็ก
(ปคอัพ)

ขับรถเร็วเกินกำหนด

คนหรือรถตัดหนากระชั้นชิด

อุปกรณบกพรอง

เมาสุรา

หลับใน

1

2

3

74,958 ครั้ง

ผูบาดเจ็บรวม

ผูเสียชีวิตรวม

5,323 ราย

 8,673 ราย

ผูเสียชีวิตแบงเปน เพศชาย 6,493 ราย และเพศหญิง 2,180 ราย
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คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
 และเงื�อนไขในกรมธรรม ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



อัตราเบี้ยประกันภัยขางตนจะคำนวณตามอายุของผูเอาประกันภัย ณ วันตออายุกรมธรรม 
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยไดโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน
การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามกฎเกณฑของบริษัท
เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เฉพาะสวนที่เขาเงื�อนไขสามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด
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สรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ ยกระดับความอุนใจใหครอบครัวดวยกรมธรรม
ที่มอบความคุมครองชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุสูง

AD,DD

PD

MA

MC
 

ME

PH

BB

 4,900

 6,120

 5,880

 7,350

 6,860

 8,570

 8,820

 11,020

 6,900

 8,620

 8,280

 10,350

 9,660

 12,070

 12,420

 15,520

HU -    -     

อายุรับประกันภัย ขั้นอาชีพ 1 และ 2

ตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ

ความคุมครองโดยยอ

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา

ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง

ฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย 

เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต

คารักษาพยาบาล

ความคุมครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ

ผลประโยชนกระดูกแตกหัก
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขา
รักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไมเกิน
365 วัน ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง (ตอวัน)
 • การชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัว
  ในโรงพยาบาลตอวัน (กรณีเขาพักรักษาตัว
  เปนผูปวยในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
  ผลประโยชนจะเปน 2 เทาของผลประโยชน
  การชดเชยรายได สูงสุดไมเกิน 7 วัน
  รวมอยูใน 365 วัน)

75 ป

1 เดือน-74 ป1 เดือน-60 ป 25-60 ป

  5,000 (ตอวัน)

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

เบี้ยประกันภัยตอป (บาท)
อายุ 1 เดือน - 60 ป 
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

อายุ 61 - 65 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

อายุ 66 - 70 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

อายุ 71 - 75 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

แผนประกันภัย

 1,000,000

 1,000,000

 500,000

 500,000
     

100,000

 1,000,000

-    

 2,000,000

 2,000,000

 1,000,000

 500,000
     

100,000

 2,000,000

10,000

 29,500

 36,870

 35,400

 44,250

 41,300

 51,620

 53,100

 66,370

AIAPA4900 AIAPA6900 AIAPA29500

 10,000,000

 10,000,000

 1,000,000

 1,000,000
     

300,000

 -    

100,000

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
 และเงื�อนไขในกรมธรรม ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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เตรียมการลวงหนาเรื�องคารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ
เพื�อความอุนใจของคุณและครอบครัว

แผนประกันภัย AIAPA2800 AIAPA3000 AIAPA3600 AIAPA4000

 500,000

 500,000

 250,000

 250,000
    

 35,000

 500,000

      -    

 500,000

 500,000

 250,000

 250,000
    

 40,000

 500,000

      -    

 9,000
      -     

      -             -       

 2,800

 3,500

 3,360

 4,200

 3,920

 4,900

 5,040

 5,960

 3,000

 3,750

 3,600

 4,500

 4,200

 5,250

 5,400

 6,310

MLB

      -      3,000       -    

      -          -    

FCG

อายุรับประกันภัย ขั้นอาชีพ 1 และ 2

ตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ

ความคุมครองโดยยอ จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

75 ป

16-60 ป

รายไดขั้นต่ำตอป 80,000 50,000

16-60 ป 1 เดือน-70 ป 1 เดือน-74 ป

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

ขั้นอาชีพ 1

ขั้นอาชีพ 2

คาเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัว
เปนรายเดือน (ระยะเวลา 60 เดือน)
จะไดรับตอเมื�อผูเอาประกันเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

      -           -      50,000CMผลประโยชนคาปลงศพ

เบี้ยประกันภัยตอป (บาท)
อายุ 1 เดือน - 60 ป 
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

 3,600

 4,500

 4,320

 5,400

 5,040

 6,300

 6,480

 7,880

 700,000

 700,000

 350,000

 350,000
    

 30,000

    -   

 7,000

AD,DD

PD

MA

MC
 

ME

PH

BB

อัตราเบี้ยประกันภัยขางตนจะคำนวณตามอายุของผูเอาประกันภัย ณ วันตออายุกรมธรรม
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยไดโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน
การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามกฎเกณฑของบริษัท

 500,000

 500,000

 250,000

 500,000
    

 100,000

 500,000

 5,000

      -     

      -     

      -     

 4,000

 5,000

 4,800

 6,000

 5,600

 7,000

 7,200

 9,000

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย 
เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต
คารักษาพยาบาล
ความคุมครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เฉพาะสวนที่เขาเงื�อนไขสามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด

คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
 และเงื�อนไขในกรมธรรม ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

คาเลี้ยงดูรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ
(ระยะเวลา 60 เดือน) จะไดรับตอเมื�อ
ผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

อายุ 61 - 65 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

อายุ 66 - 70 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

อายุ 71 - 75 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)



5 I  PROTECTION  PERSONAL ACCIDENT

อายุ 61 - 65 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

อายุ 66 - 70 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

อายุ 71 - 75 ป   
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุที่เหมาะสำหรับผูที่ใชรถจักรยานยนตเปนประจำ

แผนประกันภัย AIAPA2000 AIAPA2300 AIAPA2500 AIAPA3500

AD,DD

PD

MA

MC

ME

PP

PH

ND

BB

         -    

         -             -             -    

         -     500 (ตอวัน)

         -             -             -  5,000

1,000

 500 (ตอวัน)HU

 2,000
 2,500

 2,500
 3,120

 2,300
 2,870

 3,500
 4,370

2,400
 3,000
 2,800
 3,460
 3,600
 4,160

 3,000
 3,750
 3,500
 4,370
 4,500
 5,400

 2,760
 3,450
 3,220
 4,020
 4,140
 4,970

 4,200
 5,250
 4,900
 6,120
 6,300
 7,690

อายุรับประกันภัย ข้ันอาชีพ 1 และ 2

FCG

CM

ตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ
ความคุมครองโดยยอ

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย 
เสียชีวติจากการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต
คารักษาพยาบาล
ความคุมครองอุบัติเหตุขณะเดินทาง
โดยรถยนตนั่งสวนบุคคล
ความคุมครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ
ความคุมครองอุบัติเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
75 ป

รายไดขั้นต่ำตอป - -60,000 180,000

ข้ันอาชีพ 1

ข้ันอาชีพ 2
เบี้ยประกันภัยตอป (บาท) อายุ 1 เดือน-60 ป 
(อายุเริ่มรับประกันภัยขึ้นอยูกับแตละแผนฯ)

ผลประโยชนคาปลงศพ

ข้ันอาชีพ 1

ข้ันอาชีพ 2

ข้ันอาชีพ 1

ข้ันอาชีพ 2

ข้ันอาชีพ 1

ข้ันอาชีพ 2

ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขา
รักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันสูงสุดไมเกิน
365 วัน ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง (ตอวัน)

คาเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัว
เปนรายเดือน (ระยะเวลา 60 เดือน)
จะไดรับตอเมื�อผูเอาประกันเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

• การชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
 ตอวัน (กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหองผูปวยหนัก
 (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชนจะเปน 2 เทาของผลประโยชน
 การชดเชยรายไดสูงสุดไมเกิน 7 วัน รวมอยูใน 365 วัน)

1 เดือน-70 ป 6-60 ป 1 เดือน-74 ป 16-60 ป

 400,000

 400,000

 200,000

 200,000

 20,000

        -   

-   

      -   

 5,000

 500,000

 500,000

 250,000

 250,000

 20,000

 -    

 -    

-    

 -    

 500,000

 500,000

 250,000

 500,000

 35,000

 -   

 500,000

-   

2,000

 500,000

 500,000

 250,000

 250,000

 50,000

 1,050,000

500,000

500,000

 -    

อัตราเบี้ยประกันภัยขางตนจะคำนวณตามอายุของผูเอาประกันภัย ณ วันตออายุกรมธรรม
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยไดโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน
การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามกฎเกณฑของบริษัท
เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เฉพาะสวนที่เขาเงื�อนไขสามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด
คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
 และเงื�อนไขในกรมธรรม ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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• รับบัตรเอไอเอ พริวิเลจ แคร การด (AIA Privilege Care Card) เพื�อใชในการเขารับการรักษา
 ในโรงพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ (ผูเอาประกันภัยอายุ 6 ปขึ้นไป)

• สิทธิประโยชนจากบริการ AIA MediVac บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยตลอด 24 ชม. เฉพาะภายใน
 ประเทศ สำหรับผูเอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย 4,900 บาทขึ้นไป (ผูเอาประกันภัยอายุไมเกิน 65 ป)

• สิทธิประโยชนจากบริการ AIA MediVac-i บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยตลอด 24 ชม. ในประเทศและ
 ตางประเทศสำหรับผูเอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย 8,000 บาทขึ้นไป (ผูเอาประกันภัยอายุไมเกิน 65 ป)

สิทธิพิเศษ (เงื�อนไขและขอกำหนดใหอางอิงตามประกาศของบริษัท)

เงื�อนไขการรับประกันภัย

AIA PRIVILEGE CARE CARD
บัตร AIA Privilege Care Card คือบัตรสิทธิพิเศษที่ใหคุณสามารถเขารับการรักษาพยาบาล
เนื�องจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลพันธมิตรกวา 200 แหงทั่วประเทศ โดยไมตองสำรองจายดวย
ตัวเองตามจำนวนที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม

• เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารับประกันภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 10 ลานบาทขึ้นไป

สำเนาบัญชีกระแสรายวันยอนหลังลาสุด 6 เดือน และแบบสอบถามวงเงินสูง
โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารอื�นๆ 

ตัวอยางขั้นอาชีพ 1 : ผูบริหารระดับสูง เจาของกิจการขนาดใหญ นายแพทย พยาบาล บุรุษพยาบาล
ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ ผูบริหาร ครู อาจารย แมบาน ชางเสริมสวย วิศวกร นักออกแบบ สถาปนิก
เจาของกิจการ อาทิเชน ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอลฟ ปมน้ำมัน เปนตน 
ตัวอยางขั้นอาชีพ 2 : เจาของกิจการ รานอาหาร รับซื้อของเกา อูซอมรถ โรงกลึง ปะยาง เจาของนา สวน ไร
ฟารม พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย คนขับรถบรรทุกเล็กสงของ หัวหนาคนงาน ชาง สี ไม ปู
ปฏิมากรภาพหนัง หาบเร นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บคาโดยสาร

ตัวอยางขอยกเวนทั่วไปที่ไมคุมครอง
• การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ
 จนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด
 ใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 
• การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

• รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1 และ 2
 (รายละเอียดโปรดศึกษาจากคูมือขั้นอาชีพสำหรับการรับประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล)

ผลประโยชนคาปลงศพ (CM) จำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท ตอรายชีวิต

ชองทางการชำระเบี้ยประกันภัย สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.aia.co.th

คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
 และเงื�อนไขในกรมธรรม ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เฉพาะสวนที่เขาเงื�อนไขสามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด

7 I  PROTECTION  PERSONAL ACCIDENT

ตัวอยางขั้นอาชีพ 3

แผนประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 3

อาชีพที่ใชรถจักรยานยนต คนขับรถบรรทุกหนัก 6 ลอ ถึง 10 ลอ
ชางไฟฟา ชางกลึง กรรมกร คนงานกอสราง คนขับรถเครน

แผนประกันภัย PAN2000-3 PA2030-3 PA2535-3 PA3040-3

AD,DD

PD

MA

MC

ME

200,000

200,000

100,000

100,000

20,000

200,000

200,000

100,000

100,000

30,000

250,000

250,000

125,000

125,000

35,000

300,000

300,000

150,000

150,000

40,000

 2,000

 2,400

 2,800

 3,200

 2,400

 2,880

 3,360

 4,320

 2,750

 3,300

 3,850

 4,950

 3,100

 3,720

 4,340

 5,580

อายุรับประกันภัย ขั้นอาชีพ 3 เทานั้น

ตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ

ความคุมครองโดยยอ จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

75 ป

16-60 ป

เบี้ยประกันภัยตอป (บาท)
อายุ 16 - 60 ป

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย 

เสียชีวิตจากการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต

คารักษาพยาบาล

อายุ 61 - 65 ป
สำหรับปตออายุเทานั้น         

อายุ 66 - 70 ป
สำหรับปตออายุเทานั้น         

อายุ 71- 75 ป
สำหรับปตออายุเทานั้น         

การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามกฎเกณฑของบริษัท

อัตราเบี้ยประกันภัยขางตนจะคำนวณตามอายุของผูเอาประกันภัย ณ วันตออายุกรมธรรม
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวน และปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยไดโดยความเห็นชอบ
ของนายทะเบียน

คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
 และเงื�อนไขในกรมธรรม ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

aia.co.th

SU0215388 - 10/11/2020

ผูนำเสนอ

แผนประกันภัยไมโครอินชัวรันส

100,000

50,000

10,000

200

ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสีย
มือ เทา การสูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื�องจาก
อุบัติเหตุ ไมรวมการถูกฆาตกรรม
ลอบทำรายรางกาย และหรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

ผลประโยชนการเสียชีวิต
การสูญเสียมือ เทา การสูญเสีย
สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม
ลอบทำรายรางกาย และหรือ
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต

ผลประโยชนคาใชจายในการ
จัดการงานศพ กรณีเสียชีวิต
จากการเจ็บปวย (ยกเวนกรณีเสียชีวิต
จากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก
นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)

• รับประกันภัยบุคคลที่มีสัญชาติไทย
• สามารถซื้อได (รวมทุกบริษัทรับประกันภัย)
ไมเกิน 2 กรมธรรมตอรายชีวิต

• ใชใบคำขอฯ อุบัติเหตุสวนบุคคล 200 สำหรับรายยอย
(ไมโครอินชัวรันส)

• รับประกันภัย สำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2 เทานั้น
• ใชใบคำขอฯ อุบัติเหตุสวนบุคคล สำหรับรายยอย

(ไมโครอินชัวรันส)

เบี้ยประกันภัยตอป (บาท)
อายุ 20-60 ป

200,000100,000

100,00050,000

20,00010,000

200,000100,000

1,000500

แผนประกันภัย MICRO1000MICRO500

ตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ

อายุรับประกันภัย
ขั้นอาชีพ 1 และ 2 6-60 ป

60 ป

ผลประโยชนการเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

ขอตกลงความคุมครอง 

แผนประกันภัย MICRO200

ตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ

อายุรับประกันภัย 20-60 ป

60 ป

ขอตกลงความคุมครอง 
จำนวนเงิน

เอาประกันภัย (บาท)
จำนวนเงิน

เอาประกันภัย (บาท)

ผลประโยชนการเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
ผลประโยชนการชดเชย
รายไดระหวางการเขา
รักษาตัวในโรงพยาบาล
(ตอวัน) สูงสุดไมเกิน 20 วัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัย
(ขยายความคุมครองขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต) 

200 บาท
/ วัน 

400 บาท
/ วัน 

ผลประโยชนความคุมครอง
อุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ
และวันหยุดชดเชย

เบี้ยประกันภัยตอป (บาท)
อายุ 6-60 ป

ผลประโยชนคาใชจาย
ในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
(ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บปวยภายใน 180 วันแรก) 

การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามกฎเกณฑของบริษัท

คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว
โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรม

 ประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

บรษัิท เอราวณัแพลนเนอร ์จํากัด
โทร 0982545498 คณุแจ๊ค Line id : justjj


