เพียงมีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี ก็สามารถซื้อ
ความคุ้มครองกรมธรรม์ P.A. PLUS ได้
เงื่อนไขความคุ้มครองภาระหนี้
1. ภาระหนี้ของผู้เอาประกัน ต้องเป็นหนี้จากสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน
องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอืน่ ทีบ่ ริษทั ฯ เห็นสมควร
และเป็นหนี้ผ่อนชำระเป็นประจำเดือนปรกติ เช่น ค่าผ่อนบ้าน
รถยนต์ เป็นต้น กรณีเป็นหนี้ค้างชำระบัตรเครดิต จะชดเชย
จากยอดเงิ น ขั้ น ต่ ำ ที่ เรี ย กเก็ บ ตามใบแจ้ ง หนี้ โดยทุ ก ภาระหนี้
จะต้องมีเอกสารใบแจ้งหนี้แสดงเป็นหลักฐาน และเป็นชื่อของ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
2. บริษัทฯ จะคุ้มครองภาระหนี้ กรณีผู้เอาประกันเกิด
อุบัติเหตุและต้องพักรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์มากกว่า
30 วั น ภาระหนี้ โดยรวมชดเชยสู ง สุ ดไม่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ร ะบุ ใน
แต่ ล ะแผนประกั น ภั ย และสู ง สุ ดไม่ เ กิ น 6 เดื อ น ขึ้ น อยู่ กั บ
ระยะเวลาพักรักษาตัว

P.A. PLUS

ใบคำขอเอาประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.PLUS)

คุณสมบัติผู้ทำประกัน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ชื่อ ......................................................................................................................
นามสกุล ............................................................................................................
เพศ

ชาย

หญิง

เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
อายุ ....................ปี อาชีพ .................................................................................
ผู้รับผลประโยชน์ ................................................................................................
ความสัมพันธ์ .....................................................................................................

ช่วยรับภาระ

ชื่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองพิเศษ (บุคคลในครอบครัว)

ผ่อนหนักให้เป็นเบา

ชื่อ ......................................................................................................................
นามสกุล ............................................................................................................
เพศ

ชาย

หญิง

เลขที่บัตรประชาชน
อายุ ................... ปี ผู้รับผลประโยชน์ ..............................................................
ความสัมพันธ์ .....................................................................................................
ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี เริ่มจาก ...................................................................
แผนที่ต้องการทำประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
กรมธรรม์นี้ ยกเว้นการคุ้มครอง สำหรับการฆ่าตัวตาย
การติดต่อของเชื้อโรคและการรักษาทางยา หรือการผ่าตัดที่ไม่ได้
เกิดจากอุบตั เิ หตุ การแท้งลูก การเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ
หรืออาสาสมัคร การแข่งขัน หรือการเล่นกีฬาอันตรายบางประเภท
การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิส์ รุ า / ยาเสพติด
การก่ออาชญากรรม เป็นต้น

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

ท่านมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกับที่อื่นหรือไม่
มี

ไม่มี

ถ้ามี ทำไว้กับบริษัท ...........................................................................................
ท่านมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับบริษัทฯ หรือไม่
มี

ไม่มี

(หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยขั้นอาชีพ 3)

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด

ชั้น 14 – 15 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2661-6000 แฟกซ์ 0-2665-2728
www.Imginsurance.co.th

ให้กรมธรรม์ P.A.PLUS รับภาระค่าใช้จ่ายแทน เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุ
เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต

กรมธรรม์
P.A. PLUS

รายละเอียดความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตา การรับฟังเสียง (อบ. 1)
2. ทุพพลภาพถาวร
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย
4. การเสียชีวิตจากการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลที่มอบความคุ้มครองเพิ่ม
พิเศษด้วยการคุ้มครองภาระหนี้ขณะพักรักษาตัว
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน
อีกทั้งยังขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ
เพิ่มสำหรับอีก 1 คนพิเศษ
ของผู้เอาประกัน

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

200.000

300,000

400,000

500,000 1,000,000 2,000,000

200.000
100,000
100,000

300,000
150,000
150,000

400,000
200,000
200,000

500,000 1,000,000 2,000,000
250,000 500,000 500,000
250,000 500,000 500,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

สูงสุด /เดือน

สูงสุด /เดือน

สูงสุด /เดือน

สูงสุด /เดือน

สูงสุด /เดือน

สูงสุด /เดือน

แผนความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ
รายละเอียดความคุ้มครอง
1. ชดเชยภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระ
เป็นประจำเดือน เช่น เงินกู้บ้าน
รถยนต์ สินเชื่อบุคคล
2. ชดเชยภาระหนี้ หากผู้เอาประกัน
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(นับรวมค่าชดเชยที่เกิดขึ้นในข้อ 1
และสูงสุดไม่เกินวงเงินตามแผน)
3. คุ้มครองอุบัติเหตุเสียชีวิต
1 คนพิเศษระบุโดยผู้เอาประกัน
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย)

มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า
1. มอบความคุ้มครองตามมาตรฐานของการ
		 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. มอบความคุ้ ม ครองภาระหนี้ ที่ ต้ อ งผ่ อ นชำระ
ในรอบประจำเดื อ นแทนผู้ เ อาประกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น
หนี้สินเชื่อบ้าน รถยนต์ เงินกู้ส่วนบุคคล หรือหนี้
บัตรเครดิต หากต้องพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ
มากกว่า 30 วัน โดยรับภาระให้สงู สุดถึง 6 เดือน ขึ้น
อยู่กับระยะเวลาพักรักษาตัว
3. เงินก้อนเพือ่ ชำระภาระหนี้ กรณีผเู้ อาประกันเสียชีวติ
หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4. มอบความคุม้ ครองอุบตั เิ หตุเพิม่ ให้กบั 1 คนพิเศษ
ในครอบครัวของผู้เอาประกัน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิต (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย)

แผนความคุ้มครองหลักของกรมธรรม์

คุ้มค่าที่สุดด้วยส่วนลดพิเศษ
1. อัตราเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อพร้อมครอบครัว
2. อัตราเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร
3. ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อพร้อมกรมธรรม์
		 รถยนต์ภาคสมัครใจหรือมีกรมธรรม์
		 ภาคสมัครใจกับบริษัทฯ

20,000

30,000

40,000

50,000

50,000

50,000

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 6 เดือน

120,000

180,000

240,000

300,000

300,000

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000	

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

ทุนประกัน
200.000
กรมธรรม์ P.A. PLUS
950
กรมธรรม์ P.A. PLUS ซื้อแบบกลุ่มครอบครัว
850
กรมธรรม์ P.A. PLUS ซือ้ แบบกลุม่ องค์กร (>50 คน)
800

300,000
1,350
1,200
1,150

400,000
1,750
1,550
1,490

อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)
			

500,000 1,000,000 2,000,000
2,200
2,800
4,000
1,950
2,500
3,600
1,850
2,380
3,400

