
ตารางผลประโยชนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล PA Save Save

PA Save Save : Coverage and Bene�ts

1. ผลประโยชนการเสียชีวิต 
การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
Loss of life, dismemberment or 
total permanent disability 

2.1 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทําราย
รางกาย
Murder and assault

Loss of life, dismemberment or 
total permanent disability 

2. ผลประโยชนการเสียชีวิต 
การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่อง
มาจาก

แผน 1 แผน 2 แผน 3
Plan 1 Plan 2 Plan 3

บุตร
Child

1,000,000 2,000,000 3,000,000 150,000

1,000,000 2,000,000 3,000,000 150,000

จํานวนเงินผลประโยชน (บาท) Bene�ts (Baht)ความคุมครอง (บาท)
Coverage (Baht)



แผน 1 แผน 2 แผน 3
Plan 1 Plan 2 Plan 3

เบี้ยประกันภัยตอป (บาท)

ผูเอาประกันภัยหลัก
Main insured

ผูเอาประกันภัยหลักและคูสมรส
Main insured & spouse

ผูเอาประกันภัยหลักและบุตรไมเกิน 3 คน
Main insured & kids (up to 3 children) 

ผูเอาประกันภัยหลัก คูสมรส และบุตรไมเกิน 3 คน
Main insured + family (i.e. spouse and kids) 

1,300

2,470

1,788

2,958

2,599

4,938

3,086

5,425

3,898

7,406

4,385

7,893

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมปแลว Premium includes stamps duty.

หมายเหตุ  Remarks:

Annual Premium (Baht)

Applicant shall study protection and term details prior to buying an insurance.
• ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไข กอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

Please refer to the insurance policy for full detail on coverage and exceptions.
• ความคุมครองและขอยกเวนทั่วไปเปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล

Non-Thai applicants must enter Thailand legally and have a work permit for Thailand.
• กรณีชาวตางชาติ ตองเขามาในราชอาณาจักรไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตการทํางาน

The completed application form and copy of ID card of the insured must be submitted and will be considered for 
insurance underwriting.

• ผูเอาประกันภัยทุกคนตองเขียนใบสมัครพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน และผานการพิจารณารับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

The insured must be in good health without any physical disability and critical illnesses such as  AIDS,  cancer, 
cardiovascular disease, alcoholism, etc.

• ผูเอาประกันภัยตองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการ ไมเปนโรครายแรง เชน โรคเอดส โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคพิษสุรา

เรื้อรัง เปนตน

Child is 6 months - 23 years old.
• บุตรของผูเอาประกันภัยหลัก รับประกันภัยตั้งแตอายุ 6 เดือนบริบูรณ ถึง 23 ปบริบูรณ

Insurable Age: 18-70 years old, renewable up to 75 years old.
• ชวงอายุรับประกันภัยผูเอาประกันภัยหลักและคูสมรส 18 - 70 ป และตออายุไดถึง 75 ปบริบูรณ



เกี่ยวกับชับบ

ชับบเปนบริษัทประกันภัยทรัพยสินและ
ประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยรายใหญที่สุดในโลก ดําเนินธุรกิจ
ใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตตาง ๆ 
ชับบใหบริการดานการประกันภัยสําหรับ
ธุรกิจ การประกันภัยทรัพยสินและการ
ประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให
บริการประกันภัยตอ และประกันชีวิตแก
ลูกคาหลากหลายกลุม

ในฐานะผูรับประกันภัย เรานําขอมูลเชิงลึก
มาใชในการประเมิน วิเคราะหและบริหาร
จัดการความเสี่ยงภัย ชับบใหบริการและ
ชดเชยคาสินไหมทดแทนอยางเปนธรรมและ
รวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น เรายังมีความโดดเดน
ในดานผลิตภัณฑประกันภัยและการใหบริการ 
รวมถึงชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย 
อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและ
แข็งแกรง รวมถึงการดําเนินงานในหลาย
ประเทศทั่วโลก

บริษัท ชับบ ลิมิเต็ดซึ่งเปนบริษัทแม ไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค
(NYSE:CB) และเปนสวนหนึ่งของดัชนี
หลักทรัพย S&P 500 index ชับบมีสํานัก
งานบริหารในเมืองซูริก นิวยอรค ลอนดอน 
รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมด
กวา 31,000 คนทั่วโลก 

ในประเทศไทย บริษัท ชับบสามัคคี
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหบริการรับ
ประกันภัยแกทั้งกลุมลูกคาบุคคล ลูกคา
องคกรขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจน
ถึงลูกคาองคกรที่มีเครือขายธุรกิจอยูใน
หลายประเทศ 

ในฐานะที่ชับบสามัคคีประกันภัยเปนหนึ่งใน
ผูนําตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานําเสนอ
ผลิตภัณฑประกันภัยหลายประเภท อาทิ 
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพยสิน 
การประกันภัยรถยนต และการประกันภัย
พิเศษอื่น ๆ สําหรับลูกคาบุคคล และสําหรับ
ลูกคาองคกร/ธุรกิจ เรานําเสนอประกัน
ทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ  การ
ประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการ
ขนสงสินคาทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน 
เปนตน 

Chubb is the world’s largest publicly 
traded property and casualty 
insurance company. With operations 
in 54 countries and territories, Chubb 
provides commercial and personal 
property and casualty insurance, 
personal accident and supplemental 
health insurance, reinsurance and life 
insurance to a diverse group of clients.

As an underwriting company, we 
assess, assume and manage risk with 
insight and discipline. We service and 
pay our claims fairly and promptly. 
The company is also de�ned by its 
extensive product and service 
o�erings, broad distribution 
capabilities, exceptional �nancial 
strength and local operations globally. 

Parent company Chubb Limited is 
listed on the New York Stock Exchange 
(NYSE: CB) and is a component of 
the S&P 500 index. Chubb maintains 
executive o�ces in Zurich, New York, 
London and other locations, and 
employs approximately 31,000 people 
worldwide.

In Thailand, Chubb Samaggi Insurance 
Public Company Limited provides 
a comprehensive range of insurance 
solutions for individuals, small to 
medium-sized businesses, as well as 
multinational corporations. 

As a key player in the local general 
insurance market, its product 
o�erings include Accident & Health, 
Fire and Property, Motor and 
Specialty insurance products to retail 
clients. In addition, Chubb Samaggi 
provides Property, Casualty, 
Construction, Marine and Financial 
Lines insurance for corporate clients.

Chubb Samaggi o�ers its products and 
services through a multitude of 
distribution channels of which direct 
marketing is its forte. Other channels 
include banks, brokers, agent and 
a branch network nationwide.  

The company’s market leadership 
position is largely attributed to its 
strong partnerships with �nancial 
institutions as well as leading 
companies, the clients and employees 
of which bene�t from tailored 
protection policies.  

More information can be found at 
www.chubb.com/th

About Chubb in Thailand ชับบสามัคคีประกันภัยนําเสนอผลิตภัณฑ
และบริการผานชองทางการจัดจําหนายที่
หลากหลายทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน 
นายหนา/ตัวแทนประกันวินาศภัย และ
เครือขายสาขาทั่วประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชองทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเปนความ
ชํานาญพิเศษของเรา

ชับบนับเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจเนื่องจาก
เปนพันธมิตรที่แข็งแกรงกับสถาบันการเงิน
และบริษัทชั้นนําหลายแหงซึ่งมอบความ
ไววางใจใหบริษัทฯ นําเสนอผลิตภัณฑที่มอบ
ความคุมครองซึ่งไดออกแบบใหเหมาะสมกับ
ความตองการของลูกคาและคูคาพันธมิตร
ของเรา

About Chubb

เกี่ยวกับชับบประเทศไทย

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
www.chubb.com/th

กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรม
ประกันภัยของ
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 
โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537001510
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