
หากผูเอาประกันภัยไดรับความ
สูญเสียในขณะที่กำลังโดยสาร
ในยานพาหนะสาธารณะขนสง
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หรือ สถานที่กอสราง) หรือ 
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะอยู
ในโรงมหรสพ โรงแรม หรือ
อาคารสาธารณะในขณะที ่
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หรือ ซอนทายรถ
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จายเงินทดแทน
100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

อุบัติเหตุ กรณี
ถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย

คุมครองกรณี
สูญเสียอวัยวะ
เนื�องจากอุบัติเหตุ 
เชน มือ/เทา น้ิวมือ/น้ิวเทา 
สายตา/ความสามารถ
ในการไดยินตามสัดสวน
ที่ระบุไว ในกรมธรรม

คุมครองคารักษา
พยาบาลเนื�องจาก
อุบัติเหตุ กรณีที่ ไดรับ
บาดเจ็บเนื�องจากอุบัติเหตุ 
และเขารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล ภายใน  
52 สัปดาห นับแตวันท่ีเกิด
อุบัติเหตุตามความจำเปน
ทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย 
(เฉพาะแบบประกัน Student Care Plus)

นักเรียน นักศึกษา ตั้งแตอนุบาลศึกษา
ถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงครู อาจารย 
บุคลากรของสถานศึกษา

  40 50 60 75 85 95 105 115เบี้ยประกันชีวิต
และอุบัติเหตุ
ตอคนตอป (ไมรวมเบี้ยประกันภัยสำหรับผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ (AME))

ผลประโยชน / ความคุมครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8

เสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ (Life) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

90,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000

 105 140 170 205 240 270 305 335

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม สำหรับนักเรียน และนักศึกษา 

สรางความอุนใจใหผูปกครอง
เพื�อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาของทานไดเรียนรู 
และสนุกกับการใชชีวิตในวัยเรียนไดอยางเต็มที่

ความคุมครอง

Student Care Basic    ไมมีคารักษาพยาบาล (without AME)

Student Care Plus    มีคารักษาพยาบาล (with AME)
ผลประโยชน / ความคุมครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8

คารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ (AME)

อนุบาลศึกษา / ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน / ตอนปลาย
วิทยาลัยพาณิชย / มหาวิทยาลัย
ครู อาจารย บุคลากรของสถานศึกษา

เสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ (Life) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

 135 180 220 265 310 350 390 430
 185 240 295 360 415 475 530 585
 135 180 220 265 310 350 390 430
 135 180 220 265 310 350 390 430

ใหความคุมครอง 24 ชั ่วโมง ทั้งในและนอกสถานศึกษา

เบี้ยประกันภัยรวม
ตอคนตอป

นักเรียน นักศึกษา ตั้งแตอนุบาลศึกษา
ถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงครู อาจารย 
บุคลากรของสถานศึกษา

เบี้ยประกันภัยรวม
ตอคนตอป

• เอไอเอขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับประกันภัย และปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามกฎเกณฑที่เอไอเอกำหนด ณ วันครบรอบปกรมธรรมใด ๆ โดยจะทำจดหมายแจงใหผูถือกรมธรรมรับทราบลวงหนาอยางนอย 31 วัน กอนวันครบรอบปกรมธรรม 
• เบี้ยประกันภัย AME ตอคนตอป  = เบี้ยประกันภัยรวมตอคนตอป - เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุตอคนตอป  

หมายเหตุ: • Student Care ประกันภัยอุบัติเหตุกลุมสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เปนชื�อทางการตลาดของกรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนแบบมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะเนื�องจากอุบัติเหตุกลุม 
แบบคอนติเนนตัล และบันทึกสลักหลังเกี่ยวกับผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ • ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรอง
การประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครอง รวมทั้งขอยกเวนไมคุมครองในกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ที่ออกใหกับผูถือกรมธรรมและ/หรือผูเอาประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุแบบคอนติเนนตัล (AD&D Continental) 

การประกันภัยอุบัติเหตุแบบคอนติเนนตัล (AD&D Continental) 

Student Care 



Student
Care

• สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาสมัครเขารวมทำประกันภัย
 ตั้งแต 20 คนขึ้นไป
• นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษาขึ้นไป 
• ครู อาจารย และบุคลากรของสถานศึกษาที่มีสิทธิจะตองเปน
 ผูที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาที่อายุไมเกิน 74 ป 
 ในวันที่ความคุมครองตามกรมธรรมมีผลบังคับ และสามารถตอ
 อายุความคุมครองถึงอายุ 75 ป 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมการประกันภัย

หลักเกณฑและเอกสารสำหรับการเขารวมการทำประกันภัย

• ใบคำขอเอาประกันภัยกลุม จะตองระบุขอมูลและลงนามโดย
 ผูมีอำนาจลงนามที่แทจริงของผูถือกรมธรรม ตามแบบฟอรม
 ของเอไอเอ พรอมประทับตราของหน�วยงาน/สถานศึกษา (ถามี)
• ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุมสำหรับผูขอเอาประกันภัยรายบุคคล
 จะตองระบุขอมูลและลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามที่แทจริงของ
 ผูถือกรมธรรม พรอมสงไฟลรายชื�อในรูปแบบ Excel file ตาม
 แบบฟอรมของเอไอเอ โดยจะตองระบุขอมูลวันเดือนปเกิดและ
 เลขท่ีบัตรประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูขอเอาประกันภัย 
 ผานทางอีเมลที่ Th.CS-StudentCare@aia.com
• สำเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา หรือหนังสือแสดงความจำนงใน
 การทำประกันภัย (สำหรับหน�วยงานราชการ) หรือหนังสือรับรอง
 บริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไมเกิน 3 เดือนนับจาก
 วันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจที่ระบุผูมี
 อำนาจลงนามผูกพัน และสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
 หรือสำเนาบัตรประชาชนของผูลงนาม ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมด
 จะตองลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามที่แทจริง พรอมประทับตรา
 ของหน�วยงาน/สถานศึกษา (ถามี)
• แบบฟอรมลงทะเบียนผูแจงขอมูลผูติดตอและสมัครใชบริการ
 อิเล็กทรอนิกส และลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามที่แทจริงของ
 ผูถือกรมธรรม 
• วันท่ีเร่ิมมีผลบังคับตามกรมธรรมประกันภัยจะเปนวันถัดไป หลังจาก
 ที่เอไอเอไดรับเอกสารประกอบการสมัครครบถวน และอนุมัติ
 การรับประกันภัยแลว
• กรณีท่ีสมาชิกเขารวมทำประกันภัยระหวางปกรมธรรม วันท่ีเร่ิมมี
 ผลบังคับจะเปนวันถัดไปหลังจากที่เอไอเอไดรับเอกสารประกอบ
 การสมัครครบถวน และอนุมัติการรับประกันภัยแลว
• เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการขอขอมูลหรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม 
 เพื�อใช ในการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ: • Student Care ประกันภัยอุบัติเหตุกลุมสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เปนชื�อทางการตลาดของกรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนแบบมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะเนื�องจากอุบัติเหตุกลุม 
แบบคอนติเนนตัล และบันทึกสลักหลังเกี่ยวกับผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ • ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรอง
การประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครอง รวมทั้งขอยกเวนไมคุมครองในกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ที่ออกใหกับผูถือกรมธรรมและ/หรือผูเอาประกันภัย

• นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นศึกษาเดียวกันจะตองสมัคร
 แผนประกันภัยเดียวกัน (ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยพาณิชย 
 และมหาวิทยาลัย)
• ครู อาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา สามารถสมัคร
 แผนประกันภัยที่แตกตางจากนักเรียน นักศึกษาได โดยจะตอง 
 สมัครภายใตแผนประกันภัยเดียวกัน 
 

การเลือกแผนประกันภัย

ตัวอยางขอยกเวนการรับผิด

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุมแบบคอนติเนนตัล 
(AD&D Continental)
เอไอเอ ไมคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 
ซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยออม ทั้งหมดหรือบางสวน เชน 
• การฆาตัวตายและการทำรายตนเอง หรือการพยายาม ที่จะ
 กระทำการดังกลาวไมวาในขณะที่วิกลจริตหรือไมก็ตาม
• การเขารวมการจลาจล สงครามกลางเมือง การประทวงหรือ
 การกอการราย

คารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ (AME)
เอไอเอ ไมจายผลประโยชนสำหรับการตรวจรักษา คารักษา
พยาบาล หรือเงื�อนไขดังตอไปนี้ เชน
• ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุ
 ใหเกิดการทะเลาะวิวาท
• ขณะท่ีผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถ หรือแขงเรือทุกชนิด 
 แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม 
 (เวนแตการโดดรมเพื�อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือลง 
 หรือ โดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื�องรอน 
 เลนบัจจี้จัมพ ปนหรือไตเขา
 ที่ตองใชเครื�องมือชวย 
 (เวนแตเพี่อรักษาชีวิต) 
 ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศ 
 และเครื�องชวยหายใจใตน้ำ  


