ใบคาขอเอาประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนสุดคุ้ม

โบนัส เพิ่มทุนประกัน 3% ทุกปีเมือ่ ต่ออายุ
(ตลอด 5 ปีแรก)

คุ้มค่า ราคาเริ่มต้นเพียง 2,469 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก
หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ช่วยคุณได้อย่างไร
•
•
•

ลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี
ลดภาระความเสี่ย งทางการเงิน
สบายใจและใช้ชีวิตได้เต็มที่ เพราะชีวิตประเมินค่าไม่ได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อ ให้ครอบครัวยังมีคุณภาพชีวิตที่
ดีต่อ ไป

เหตุผลที่ควรเลือก
•
•
•
•
•
•

ให้ดูแลคุณ

โบนัส เพิ่มทุนประกัน 3% ทุกปีเมื่อ ต่อ อายุ ตลอด 5 ปีแรก
ผลประโยชน์อ ุบัติเหตุส าธารณะ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการขับขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ
ราคาคุ้มค่า มีแผนประกันภัย แบบแพ็คเกจและยืดหยุ่นได้ตรงตามความต้องการเพิ่ม
เคลมเยี่ย ม
หนึ่งเดีย วในประเทศไทย จ่ายเคลมเร็วภายใน 7 วัน*

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัยความ คุ้มครองและ ผลประโ ยชน์ที่ บุค คลผู้เอ าประกัน ภัยจะได้ร ั บขึ้นอยู่กั บข้ อกา หนด
หมายถึง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเ บื้องต้นภ ายใน 7 วัน สาหรับผลประโยชน์ทุพ พลภาพถาวรสิ้นเชิง เท่านั้น

เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ร ะบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อ ไว้

(หากมี)

ไม่ซ้าซ้อนกับประกันอื่นอย่างไร
•

ประกันสังคม

เป็นสิทธิพยาบาลขั้นพื้นฐาน ดังนัน้ ประกันอุบัติเหตุเข้ามาช่วยเติมเต็ม
ด้วยเครือ ข่ายโรงพยาบาลทีร่ องรับการเข้ารับการรักษาจากอุบัตเิ หตุกว่า 500 แห่ง คุม้ ครอง
คุณตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันสุขภาพ ราคาเบีย้ สูง และอาจมีค่าใช้จา่ ยส่วนแรก ดัง นัน้ ประกันอุบัตเิ หตุสว่ น
บุคคลเป็นทางเลือกทีด่ ีในราคาที่ตากว่
่ า เพื่อให้เรายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐานอยู่ได้
ประกันชีวิต ราคาเบีย้ สูง และผูกพันระยะยาว ดัง นัน้ ประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลเป็น
ทางเลือกสาหรับผู้มองหาความคุ้มครองระยะสัน้ 1 ปี โดยไม่ต้องซือ้ ทุนชีวิตแบบผูกพันหลายปี

•
•

หุ่น ยนต์เทคโนโลยีไซบอร์กเพื่อการรัก ษา
อาการอัน เนื่องมาจากอุบ ัติเหตุ

แผนประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคลที่มีความคุ้มครองครอบคลุมและ
ออกแบบมาเพื่อคุณ

ความคุ้มครองดี
•
•
•
•
•

ราคาคุ้มค่า

เคลมเยี่ยม

คุม้ ครอ งค่ารักษาพย าบาลจากการขับขี่หรือ
โดย ส ารรถจักรยานยนต์
คุม้ ครอ งค่ารักษาพย าบาลกระดูกแตกหัก
เนื่อ งจากอบุ ตั ิเหตุ
ทุน ประกัน ภัยสงู ถึง 5,000,0 00 บาท
คุ้ม ครองตัง้ แต่อาย ุ 1 เดือน – 65 ปี ต่ออาย ุได้
ถึง 70 ปี
ซือ้ ง่าย ได้กรมธ รรม์เร็ว ตลอด 2 4 ชม. แล ะมี
บัต ร
ที่ด ูแลประทับใจ

•
•
•

หนึ่ง เดีย วในประเทศไทย
จ่าย เคล มเร็วใน 7 วัน*
ไม่ต ้อ งสารองจ่ายเมือเข้
่ ารับการรักษาที่
โรงพย าบาลเครือข่ายกว่า 500 แห่ง
ส ะดวก มีบ ัตร
แบบ
อ ิเล ็ก ทรอนิกส ์ ไม่ต้องพกบัตร ไม่ต้องสารอง
จ่าย ค่ารักษาทีโรงพยาบาล
่
ในเครือ

•

แผนประกันรูปแบบแพ็ก เกจทีราคาเริ
่
มต้นเพี
่
ยง
หล ัก ส ิบบาทต่อวัน

โบนัส เพิ่มทุนประกัน 3% ทุกปีต่อ อายุ ตลอด
5 ปีแรก

ให้คุณมากกว่าประกันอื่นอย่างไร
ประกัน
สุขภาพ

ประกัน
ชีวิต

ประกัน
สังคม

หลักพัน
บาท

หลักพันบาท

หลักหมื่น
บาท

ไม่ส ามารถ
ทาได้ทุกคน

โบนัส เพิ่มทุนประกัน 3% ทุกปีต่อ อายุ ตลอด 5 ปีต่อ อายุ



×

×

×

ไม่ต้อ งตรวจสุขภาพ สมัครง่ายไม่ต้องแถลงข้อ มูลสุขภาพ



×

×





×

×

×

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

กว่า 500
แห่ง

100 – 500
แห่ง

100 – 500
แห่ง

รพ.ที่ร ะบุใน
บัตร

ทุกคน

มีเงื่อ นไข

ทุกคน

มีเงื่อ นไข

หัวข้อส้าคัญ
ราคาต่อ ปี(เริ่มต้น)

หนึ่ง เดีย วในประเทศไทย จ่ายเคลมเร็วภายใน 7 วัน*
ค่าเสีย หายส่วนแรก
โรงพยาบาลในเครือข่าย
บัตร
หมายเหตุ :

ไม่ต้อ งส ารองจ่ายค่ารักษาที่โรงพยาบาลในเครือ

หมายถึง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นภายใน 7 วัน สาหรับผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสินเชิงเท่
้
านั้น

ตารางผลประโยชน์และเบียประกันภัย
ขันอาชีพ
จ้านวนเงินผลประโยชน์ บาท
รวมค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง
(16-70 ปี)

(16-70 ปี)

(1 เดือ น - 70 ปี)

ผลประโยชน์ก ารเสียชีว ิต การสูญเสียอวัยวะ
5,000,000
2,000,000
1,100,000
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
การจากัดความรับผิด (การถูกฆาตกรรมหรือถูก
2,500,000
1,000,000
550,000
ท าร้า ยร่างกาย) (อ.บ.5)
การขับ ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อ.บ.3.1)
2,500,000
1,000,000
550,000
ผลประโยชน์ก ารรัก ษาพยาบาล (ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละ
40,000
30,000
20,000
ครั้ง )
ผลประโยชน์อุบัตเิ หตุสาธารณะ
5,000,000
2,000,000
ผลประโยชน์ค ่ารัก ษาพยาบาลกระดูกแตกหัก
15,000
เนื่องจากอุบัตเิ หตุ
อัตราเบียประกันภัยต่อคน/ปี (บาท) รวมภาษี
และอากรแสตมป์

(1 เดือ น - 70 ปี)

600,000
300,000

300,000
10,000
15,000

0-60 ปี (ไม่ม ีคา่ เสียหายส่วนแรก)

13,829

7,312

4,056

2,469

61-65 ปี (ไม่ม ีค ่าเสียหายส่วนแรก)

14,699

7,708

4,278

2,604

66-70 ปี (ไม่ม ีค่าเสียหายส่วนแรก) - ปีต่ออายุ

16,439

8,500

4,720

2,872

ขันอาชีพ
จ้านวนเงินผลประโยชน์ บาท
รวมค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง
(16-70 ปี)

(16-70 ปี)

(1 เดือ น - 70 ปี)

ผลประโยชน์ก ารเสียชีว ิต การสูญ เสียอวัยวะ
5,000,000
2,000,000
1,100,000
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
การจ ากัดความรับ ผิด (การถูกฆาตกรรมหรือถูก
2,500,000
1,000,000
550,000
ท าร้า ยร่างกาย) (อ.บ.5)
การขับ ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อ.บ.3.1)
2,500,000
1,000,000
550,000
ผลประโยชน์ก ารรัก ษาพยาบาล (ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละ
40,000
30,000
20,000
ครั้ง )
ผลประโยชน์อุบ ัตเิ หตุสาธารณะ
5,000,000
2,000,000
ผลประโยชน์ค ่ารัก ษาพยาบาลกระดูกแตกหัก
15,000
เนื่องจากอุบ ัตเิ หตุ
อัตราเบียประกันภัยต่อคน/ปี (บาท) รวมภาษี
และอากรแสตมป์

(1 เดือ น - 70 ปี)

600,000
300,000
300,000
10,000
-

15,000

0-60 ปี (ไม่ม ีคา่ เสียหายส่วนแรก)

16,004

8,303

4,610

2,805

61-65 ปี (ไม่ม ีค ่าเสียหายส่วนแรก)

16,874

8,698

4,831

2,939

66-70 ปี (ไม่ม ีค ่าเสียหายส่วนแรก) - ปีต่ออายุ

18,614

9,490

5,274

3,207

ใบค้าขอเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัย
ผู้ถือ กรมธรม์ประกันภัย : ชื่อ

อายุ

โทรศัพท์

ที่อ ยู่
 บัตรประชาชน/สูติบัตร
เลขที่

 บัตรข้าราชการ

 หนัง สือเดินทาง

ออกให้ ณ เขตหรืออ าเภอ
อายุ (ปี)

วัน เดือ น ปีเกิด

 ใบส าคัญประจาตัวคนต่างด้าว

จัง หวัด
ความสูง (ซม.)

ประเทศ
น้าหนัก (กก.)

สัญชาติ

ชื่อ -นามสกุลของบิดา

 ยัง มีชีวิตอยู่

 เสีย ชีวิต

ชื่อ -นามสกุลของมารดา

 ยัง มีชีวิตอยู่

 เสีย ชีวิต

อาชีพ

ชั้นอาชีพ

ผู้ร ับประโยชน์

เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีล ะ

ความสัมพันธ์กับผู้ขอเอาประกันภัย

ระยะเวลาขอเอาประกันภัย เริม่ ต้นวันที่

เวลา

บาท

สัดส่วนของผลประโยชน์
สิ้นสุดวันที่

เวลา 24.00 น.

ข้อ ตกลงคุ้มครองและจานวนเงินขอเอาประกันภัยที่ตอ้ งการ แผน

ส่วนที่ 2 – ข้อตกลงคุ้มครองและจ้านวนเงินขอเอาประกันภั ย
ข้อตกลงคุ้ม ครอง

จ้านวนเงิน เอาประกัน ภัย (บาท)

ความรับ ผิด ส่ว นแรก (บาท)

จ้านวนเงิน เอาประกัน ภัย (บาท)
ส้าหรับ ข้อ 1 (อ.บ.1)

จ้านวนเงิน เอาประกัน ภัย (บาท)
ส้าหรับ ข้อ 2 การรัก ษาพยาบาล

ข้อ 1 ผลประโยชน์ก ารเสีย ชีว ิต การสูญ เสีย อวัยวะ สายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสินเชิง (อ.บ.1)
ข้อ 2 ผลประโยชน์ก ารรัก ษาพยาบาล (ต่ออุบ ัติเหตุแต่ละครัง)
ข้อ 3 ผลประโยชน์ก ารชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารัก ษาตัวใน
โรงพยาบาล (ต่อวัน )
ข้อ 4 ผลประโยชน์อุบ ัตเิ หตุสาธารณะ
ต้องการให้ม ีค วามคุมครองภัยเพิ
้
่ม เติม ดังนี
o
o
o
o
o
o
o

o
o

การขับ ขี่ห รือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ (อ.บ.3.1)
การถูก ฆาตกรรมหรือถูกท้าร้ายร่างกาย (อ.บ.5)
ค่าใช้จ่ายทัน ตกรรมเนือ่ งจากอุบ ัติเหตุก ารจราจรในขณะที่ผเอา
ู้
ประกัน ภัย เป็นผู้ขับ ขี่ หรือโดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ผลประโยชน์ค ่ารักษาพยาบาลกระดูก แตกหักเนื่องจากอุบ ัต ิเหตุ
ผลประโยชน์ส้าหรับ การผลประโยชน์เงินปลอบขวัญ รายวันกรณีต ้อง
พัก รัก ษาตัว จากอุบตั ิเหตุในโรงพยาบาลเกิน กว่า 5 วัน
ผลประโยชน์อุบ ัตเิ หตุการจราจรขณะอยู่ในรถยนต์ส่ว นบุคคลเฉพาะที่
เกิด ขึนในประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง ดัดแปลง และติดตังอุป กรณ์ทจ้ี่ าเป็นส้าหรับ
ที่อยู่อาศัย และ/หรือยานพาหนะส่ว นบุคคลเพื่อความสะดวกในการ
ด้ารงชีพ
ผลประโยชน์พยาบาลเฝ้าไข้พิเศษเฉพาะภายในประเทศไทย (ต่อวัน)
ผลประโยชน์ค ่าใช้จ่ายรถพยาบาล (สูงสุด 2 ครัง/กรมธรรม์)
เบียประกัน ภัยรวมอากรแสตมป์และภาษี รวมทังสิน

ท่านมีหรือได้ขอเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลไว้กบั บริษัทโดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยรวมเกิน 5 ล้านบาทหรือไม่
 ไม่มี
 มีหรือ ได้ขอ
ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภัย อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย
ท่านขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์หรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็นครั้งคราว

 เป็นประจา

ชื่อ ผู้ชาระเบี้ยประกันภัย โดยผูป้ กครอง  โดยผู้เอาประกันภัย: ชื่อ
โทร.

ที่อ ยู่

 บัตรประชาชน/สูติบัตร
เลขที่

อายุ

 บัตรข้าราชการ

 หนัง สือเดินทาง

ออกให้ ณ เขตหรืออ าเภอ

 ใบส าคัญประจาตัวคนต่างด้าว

จัง หวัด

ประเทศ

☐ ข้า พเจ้า ขอยืนยันว่าคาตอบทุกข้อ ในใบ คาขอเอาประกันภัย นี้ รวมถึง ถ้อยแถลงที่ได้ให้ไว ้ข้างต้นเป ็นความจริง ทุกประการ ซึง่ ข้า พเจ้า เข้า ใจดีวา่ หาก
รายละเอียด ของข้า พเจ ้า เป ็นเท็จ หรือปกปิด ไม่แถลงข้อความจริง บริษ ัทอาจจะปฎิเสธการรับประกันภัยและปฎิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ป ระกันภัย
หรือ บอกเลิกสัญญาประกันภัย
ข้า พเจ้า ขอมอบอ านาจให้กบั บริษ ัท เอไอจี ประกัน ภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการร้องขอหรือทราบข่าวสารเกี่ยวกับประวัต ิการ
รักษาพยาบาล และสุขภาพร่างกายของข้า พเจ้า ได ้จากแพทย์ โรงพยาบาล บริษ ัทประกันภัยอื่น หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งมีป ระวัต ิส ุขภาพของข้าพเจ้า ที่ผา่ นมา
หรือ จะมีขึ้นต่อ ไป ในอนาคต เปิด เผยข้อ เท็จ จริง ให้แ ก่บริษ ัทฯ หรือผู้แ ทนของบริษ ัทฯ และส าเนาภาพถ่ายของการมอบอานาจนี้ ให้มีผลสมบูร ณ์เช่นเดยี วกับ
ต้นฉบับ
บริษ ัทมีส ิทธิตรวจสอบประวัต ิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย ของผู้เอาประกันภัย เท่า ทีจ่ าเป็นกับ การประกันภัย นี้ และมีส ิทธิทาการชันสูตร
พลิกศพในกรณีทมี่ ีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อ กฎหมาย โด ยค่าใช้จ ่า ยของบริษทั
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ไม่ย ินยอมให้บริษ ัทตรวจสอบประวัต ิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินจิ ฉัย ของผู้เอาประกันภัย เพือ่ ประกอบการ
พิจ ารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกัน ภัย นีแ้ ก่ผู้เอาประกัน ภัย ได ้
☐ ข้า พเจ้า ผู้ขอเอาประกันภัย ยินยอมให้บริษ ัทฯ จัด เก็บ ใช้ และเปิด เผยข้อ เท็จ จริง เกี่ยวกับ ข้อ มูล ของข้า พเจ้าต่อส านักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อ ประโยชน์ในการกากับดแู ลธุรกิจประกันภัย
ท่า นสามารถอ่านนโยบายคุม้ ครองข้อ มูลส่วนบุค คลไดท้ ี่

กรณีผู้ช้าระเบีย เป็น ผู้ขอเอาประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัย ประสงค์จะใช้ส ิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได ้ตามกฎหมายว่า ดว้ ยภาษีอ ากรหรือ ไม่
☐ มีค วามประสงค์ และยินยอมให้บ ริษทั ประกันวินาศภัย ส่ง และเปิด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ เบี้ย ประกันภัย ต่อ กรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการที่

กรมสรรพากรกาหนด และหากผู้ขอเอาประกันภัย เป็นชาวต่า งชาติ (

ซึ่ง เป็นผู้มีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีเงินไดต้ ามกฎหมายว่า ด ้ว ย

ภาษีอ ากร โปรด ระบุเลขประจ าตัว ผู้เสีย ภาษีที่ได ้ร ับ จากกรมสรรพากรเลขที่ . ......................................
☐

ไม่มีค วามประสงค์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาแถลงตามรายการข้างบนเป็นความจริง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัท

ลงลายมือชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม

ลายมือ ชื่อผู้ขอเอาประกันภัย

วันที…
่ ………เดือน……………. พ.ศ............…
ตัวแทน
ส้าหรับเจ้าหน้าที่

นายหน้า

ใบอนุญาตเลขที่

การประกันภัยโดยตรง

ค้า เตือ นของส้า นักงานคณะกรรมการก้า กับและส่ง เสริมการประกอบธุร กิจ ประกันภัย (คปภ.) ให้ต อบคาถามข้า งต้นตามความจริงทุกข้อ มิฉะนั้นบริษทั
อาจถือ เป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญ ญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

