PA Agent Plus
ประกันอุบตเหตุสว นบุคคล / Personal Accident
จํากัด 1 กรมธรรมตอคน Limit 1 policy per person
กรมธรรมเริม่ ตนและสิน้ สุดเวลา 16.30 น. Policy starts & end at 16.30 hours

ความคุมครอง
Coverage

1. ผลประโยชนการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิน้ เชิง (อ.บ.1)

จํานวนเงินผลประโยชน (บาท) / Benefit (Baht)
แผน 1

Plan 1

แผน 2
Plan 2

แผน 3
Plan 3

แผน 4
Plan 4

แผน 5
Plan 5

200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000

Loss of Life, Dismemberment or Total Permanent Disability (PA.1)

2. ผลประโยชนการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิน้ เชิง (อ.บ.1) อันเน�องมาจาก

Loss of Life, Dismemberment or Total Permanent Disability (PA.1)

2.1

การถูกฆาตกรรม หรือถูกทํารายรางกาย

200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000

2.2

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

100,000

150,000

200,000

250,000 500,000

20,000

30,000

40,000

50,000

100,000

200

300

400

500

1,000

5. คาปลงศพหรือคาใชจายจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแลว ตอคน ตอป Annual Premium Including Stamp Duty

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

890

1,290

1,590

1,890

3,590

Murder and Assault

Driving or riding as a passenger on a motorcycle

3. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตอครั้ง
Medical expense (per accident)

4. คาชดเชยรายไดระหวางพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เน�องจากอุบตั เิ หตุ
(วันละ) (สูงสุด 30

วันตอครั้ง และไมเกิน 90 วันตอป)

Hospitalization indemnity benefit caused by accident (per day)

(maximum 30 days per accident and not exceed 90 days per policy period)

Funeral fee caused by accident

ชั้นอาชีพ 1 - 2 อายุ 15 - 60 ป (ไมมีตออายุมากกวา 60 ป)

Occupation class 1 - 2 only, Age 15 - 60 years old (not renewable after 60 years old)

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

เง�อนไขการรับประกันภัย /คุณสมบัติของผูเอาประกันภัย (Insurance conditions and Insured person qualification)
มีสัญชาติไทย หรือ ชาวตางชาติที่เขามาในราชอาณาจักรไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมาย
Thai nationality person or the Foreigner who has legally immigrate to Thailand or legally own work permit.

อายุที่รับประกันภัย อายุ 15 – 60 ป (รวมอายุกรมธรรมตองไมเกิน 60 ป)

Eligible age 15 - 60 years old (included policy period must not over 60 years old.)

มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดพิการ และไมเปนโรครายแรง

Healthy condition and non-disability and non-chronic disease condition. Chubb will not cover for the pre-existing condition.

ผูเอาประกันภัยตองกรอกใบสมัครพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนและตองผานการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัทฯ
The insured must complete the application form and enclose the copy of ID card and then must be approved by the Company.

คุมครองเฉพาะผูเอาประกันภัยที่ไมเคยถูกปฎิเสธ หรือถูกขึ้นบัญชีดํา หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มจากบริษัทฯ
Cover for only the insured person who have never been denied or insured name on Blacklist or been increased in premium rate from the Company.

ผูรับผลประโยชนของแผนประกันภัยนี้ตองเปนทายาทโดยธรรมหรือมีความสัมพันธ ในความเปนญาติรวมสายโลหิตเดียวกันเทานั้น
Primary beneficiary must be legally hire or blood relatives.

คุมครองเฉพาะผูเอาประกันภัย ชั้นอาชีพ 1 – 2 เทานั้น
Cover Insured person on occupation class 1 - 2 only.

- ชั้นอาชีพ 1 งานเสี่ยงตออุบัติเหตุระดับตํ่าหรือประกอบอาชีพภายในสํานักงาน การบริหารจัดการ หรืองานฝมือที่ไมใชเคร�องจักร
Occupation Class 1: low risk in accident or work in office , management or handicraft without any machinery.

- ชั้นอาชีพ 2 งานเสี่ยงตออุบัติเหตุระดับปานกลางหรือประกอบอาชีพภายนอกสํานักงานเปนครั้งคราว งานดานการขาย หรืองานอุตสาหกรรมขนาดเบา
Occupation Class 2 : medium risk in accident or occasionally work outside office, sales job or job in light industry.

แผนประกันภัยที่มีคารักษาพยาบาล ผูเอาประกันภัยจะไดรับบัตรประกันอุบัติเหตุ (PA CARD) สําหรับใชสิทธิ์เขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการทั่วประเทศ
ตามทุนที่ระบุในหนาตารางกรมธรรม

Insurance plan with Medical Expenses benefit, the insured person will get PA Card with cashless services to use at Chubb’s contract hospitals in Thailand.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยหากตรวจพบวาผูเอาประกันภัยมีคุณสมบัติไมตรงตามเง�อนไขการรับประกันภัย บริษัทฯถือวาการทําประกันภัยนั้นไมมีผลบังคับ
และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดสวนสําหรับการทําประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว

Chubb reserves the right to decline and/or cancel the policy if we find out that the Insured person does not meet insurance conditions and qualification.
We consider that the policy is not effective and will return proportion of insurance premium amount to that Insured person.

* ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
** รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537001510

Chubb.com/th

