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ประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับครอบครัว
สบายใจกับความคุ้มครองที่ดูแลคุณและครอบครัว
ให้คุณพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

2เท่า

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

3เท่า

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
ที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจ�ำปี

คุ้มครองเป็น

คุ้มครองเป็น

เพิ่มเงินช่วยเหลือครอบครัว ต่อเนื่องสูงสุด
12 เดือนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน
คุ้มครองทุกที่ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
เงื่อนไขการรับประกันภัย :
•
•
•
•
•

ผูเ้ อาประกันภัยและคูส่ มรสต้องมีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่พกิ าร
บุตรต้องมีอายุระหว่าง 1-25 ปี มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่พกิ าร
สามารถต่ออายุได้ถงึ 65 ปี
เป็นพนักงานบริษทั , เป็นครอบครัวของพนักงาน หรือ กลุม่ ลูกค้าทีบ่ ริษทั น�ำเสนอขายให้เป็นกรณีพเิ ศษ
อาชีพทีไ่ ม่สามารถรับประกันภัยได้ : ชาวประมง ลูกเรือ กรรมการ ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรือ้ ถอน
คนคุมเครน อาชีพเกีย่ วกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก ช่างเหล็ก ช่างหล่อ ช่างกลึง
อาชีพเกีย่ วกับวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่ อาชีพเกีย่ วกับแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันหรือก๊าซ อาชีพเกีย่ วกับสาร
เคมีหรือสารพิษ นักกีฬาอาชีพ ทหาร ต�ำรวจ อาสาสมัคร รวมถึงผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยหรือท�ำงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส
หมายเหตุ:
- โครงการ ThaiSri Happy Family PA เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ไทยศรี พลัส
- ต้องแถลงสุขภาพในใบค�ำขอเอาประกันภัย การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย (บาท)
ผู้เอาประกันภัย

คู่สมรส

บุตร

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป
1.2 จากการถูกฆาตกรรม หรือ
ถูกลอบท�ำร้ายร่างกาย
1.3 จากการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์

500,000

300,000

150,000

500,000

300,000

150,000

300,000

200,000

100,000

20,000

25,000

500

500

200,000

100,000

200,000

100,000

-

-

2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ
20,000
แต่ละครั้ง
3. เงินชดเชยรายได้ในกรณีพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลในฐานะ
1,000
ผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี)
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญ
เสียอวัยวะ สายตา หรือ
500,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
อุบัติเหตุสาธารณะ
5. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพ
500,000
ถาวรสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นในวันหยุด
ราชการประจ�ำปี
6. เงินช่วยเหลือรายเดือนให้กับบุตร 25,000 ต่อเดือน
(เพิ่มเติมจากข้อ 1) จ่ายต่อเนื่อง 300,000 ต่อปี
ทุกเดือนจนครบ 1 ปี

ให้คุณได้อุ่นใจกับความคุ้มครอง
และเบี้ยประกันภัย ที่เหมาะส�ำหรับทุกครอบครัว
จ�ำนวน (คน)

เบี้ยประกันภัยต่อปี* (บาท)

3,376
ผู้เอาประกันภัย + คู่สมรส
4,391
ผู้เอาประกันภัย + คู่สมรส + บุตร 1 คน
5,198
ผู้เอาประกันภัย + คู่สมรส + บุตร 2 คน
6,006
ผู้เอาประกันภัย + คู่สมรส + บุตร 3 คน
6,813
ผู้เอาประกันภัย + คู่สมรส + บุตร 4 คน
3,207
ผู้เอาประกันภัย + บุตร 1 คน
4,015
ผู้เอาประกันภัย + บุตร 2 คน
4,822
ผู้เอาประกันภัย + บุตร 3 คน
5,630
ผู้เอาประกันภัย + บุตร 4 คน
* อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค�ำเตือน
- ผูซ้ อื้ ควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียดและเงือ่ นไขก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกครัง้
- เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯก�ำหนด
รับประกันภัยโดย
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) 126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล�ำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

