โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ThaiSri PA PRODUCT CODE 001-PJ
ประเภทการประกันภัย Insurance Type :
เงือ. นไขความคุ้มครอง Terms of Coverage :

การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล Personal Accident Insurance
เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ไทยศรี พลัส

Comply with the personal accident insurance policy Thaisri Plus
แบบความคุ้มครอง Coverage Form
:
ตามข้อตกลงคุม้ ครองแบบ อบ.1 According to the coverage อบ.@
ระยะเวลาประกันภัย Insured Period
:
1 ปี 1 Year
อาณาเขตคุ้มครอง Coverage Territory
:
ทัวB โลก ตลอด 24 ชัวB โมง Worldwide 24 hours
ความคุ้มครองและเบีย6 ประกันภัย Coverage and Premium :
ความคุ้มครอง Coverage

ทุนประกันภัย (บาท)

Capital insurance (Baht)
แผน
แผน 2

ก.ความคุ้มครองหลัก Main Coverage
I.การเสียชีวติ สู ญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ6นเชิง (อบ.I)
จากสาเหตุดงั นี.6 Loss of life, Permanent loss of organs, vision or total permanent

disability
1.1 จากอุบตั ิเหตุทวBั ไป
From general accident
1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทําร้ายร่ างกาย โดยเจตนา
From being murdered or being assaulted
1.3 จากขณะขับขีBหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
From driving or riding a motorcycle

เบีย6 ประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ ต่ อคน
Annaul Premium in THB (Includes Duty Stamp and SBT)

I00,000

XYY,YYY

I00,000

XYY,YYY

100,000

XYY,YYY

677

877

เงือนไขทัวไปในการรับประกันภัย General Conditions of Insurance
หมายเหตุ

1.

เบียประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว These premiums included taxes already

. คุณสมบัติผสู ้ มัคร Candidate qualifications
- อายุระหว่าง 1- 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ

Insured must have age between 1 – 60 years old and being healthy not disability.
-

สามารถต่ออายุได้ถึง +, ปี

It can be renewed up to 75 years old.

ข้ อยกเว้ นทัวไป (ตามรายละเอียด อบ. )
การเสี ยชีวติ หรื อความบาดเจ็บอันเกิดจากการฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่ างกายตัวเอง การได้รับเชืZอโรค ขณะอยูภ่ ายใต้
ฤทธิ]สุรา สารเสพติดหรื อยาเสพติดให้โทษ การแท้งลูก การรักษาฟัน (เว้นแต่เกิดจากอุบตั ิเหตุ) การล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อ
ทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรื อแข่งสกีทุกชนิดแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพืBอรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึZนหรื อกําลังลงหรื อ
โดยสารอยูใ่ นบอลลูนหรื อเครืB องร่ อน เล่นบันจีZจมcั พ์ ปี นหรื อไต่เขา ดํานํZาทีBตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครืB องช่วยหายใจใต้นZ าํ การทะเลาะ
วิวาท การปฏิบตั ิหน้าทีBเป็ น ทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ
อาชญากรรม

General exception (As detailed in อบ.I)
Death or injury that results from suicide, self-physical abuse, infection, under the influence of
alcohol, substance abuse or narcotic drugs, abortion, dental treatment (unless accidental), Hunting in the
jungle, all types of car racing, boat racing, horse racing, play or all kinds of skate racing, boxing, parachute
(except to saving lives), while going up or down or travelling in a balloon or glider, bungee jumping,
climbing, diving requires air tanks and breathing apparatus, quarrel, duty as a soldier, police and volunteer,
war, terrorism, nuclear weapons, riots, calling for a strike and crime.

