ใบคำขอเอำประกันภัย
อุบัติเหตุพนักงำนกลุ่มเพื่อพนักงำนที่มีคำ่ ของท่ำน

หนึ่งเดียวในประเทศไทย
คุ้มครองอุบัติเหตุจากรถจักยานยนต์
โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า

แห่ง

คุ้มครองทุกขั้นอาชีพ ขั้นอาชีพ

ช่วยคุณได้อย่างไร
•
•
•

ลดภำระค่ำใช้จ่ำย เพรำะค่ำรักษำพยำบำลเพิ่มขึ้นทุกปี
ลดภำระควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน โดยซื้อควำมเสี่ยงและถ่ำยโอนควำมรับผิดชอบให้กับบริษัทประกันภัย
สร้ำงขวัญและกำลัง ใจให้กับพนักงำนผ่ำนสวัสดิก ำรคุณภำพชีวิต

เหตุผลที่ควรเลือก
•
•
•
•
•
•
•

ให้ดูแลคุณ

คุ้มครองอุบัติเหตุของพนักงำนรวมถึง อุบัติเหตุจำกรถจักยำนยนต์
คุ้มครองทุกขั้นอำชีพแม้ขั้นอำชีพที่มีควำมเสี่ยง ขั้นอำชีพ
เคลมเยี่ยม
หนึ่ง เดียวในประเทศไทย จ่ำยเคลมเร็วภำยใน วัน
ไม่ต้องสำรองจ่ำย เครือข่ำยโรงพยำบำลกว่ำ
แห่ง
มีบัตร
บัตรสิทธิพิเศษ ทุกแผนประกันภัย
รำคำคุ้มค่ำ มีแผนประกันภัยแบบแพ็คแกจและยืดหยุ่นได้ตรงตำมควำมต้องกำร
สมัครง่ำย ไม่ต้องตรวจสุขภำพ

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ :
• เอกสำรนี้มิใช่สัญญำประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญำประกันภัย
• ควำมคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุค คลผู้เอ ำประกัน ภัยจะได้ร ั บขึ้นอยู่กั บข้อก ำหนด

เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ร ะบุไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกั นภัย

และแผนควำมคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

(หำกมี)

ไม่ซ้าซ้อนกับประกันอื่นอย่างไร
• คุ้มครองมากกว่าประกันสังคม
ประกันสังคมคุ้มครองเฉพำะในเวลำงำนและสถำนที่ทำงำน ดังนั้นประกันอุบัติเหตุกลุ่มเข้ำมำ
ช่วยเติมเต็มควำมคุ้มครองช่วงนอกเวลำงำน ตลอด ชม ทุกที่ ทั่วโลก

• ลดค่าใช้จ่าย
ประกันอุบัติเหตุนับเป็นทำงเลือกทำงในกำรดูแ ลพนักงำนสำหรับเจ้ำของธุรกิจที่มีรำคำต่ำกว่ำ
ประกันสุขภำพที่ช่วยสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับพนักงำนโดยไม่มีค่ำเสียหำยส่วนแรก

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ
พนักงำนกลุ่มที่มีควำมคุ้มครองครอบคลุมและออกแบบมำเพื่ อคุณ

ความคุ้มครองดี
• ออกแบบควำมคุม้ ครองตำมควำม
ต้องกำรได้
• คุ้ม ครองอุบตั เิ หตุของพนักงำน รวมถึง
อุบ ัต ิเหตุจำกรถจัก ยำนยนต์
• คุ้ม ครองทุกขั้นอำชีพแม้ขั้นอำชีพทีม่ ี
ควำมเสี่ยง ขั้นอำชีพ
• ทุน ประกันภัยสูง
• ซื้อง่ำ ย ได้ก รมธรรม์เร็ว ตลอด
ชม และมี
ที่ด ูแลประทับใจ

ราคาคุ้มค่า

เคลมเยี่ยม

• แผนประกันรูปแบบแพ็ก เกจทีร่ ำคำ
หนึ่ง เดียวใน
เริ่ม ต้น เพียงหลักร้อยบำทต่อคน
ประเทศไทย จ่ำ ยเคลมเร็วใน วัน
• แผนประกัน แบบยืด หยุน่ ที่สำมำรถ
• ไม่ต ้องสำรองจ่ำยเมือ่ เข้ำรับกำร
ปรับเปลี่ยนรำคำได้ตำมควำมเสีย่ ง
รัก ษำทีโ่ รงพยำบำลเครือข่ำ ยกว่ำ
ของลูก ค้ำ
แห่ง
• สะดวก มี
แบบอิเล็กทรอนิก ส์ ไม่ต ้อง
พกบัตร ไม่ต ้องสำรองจ่ำ ยค่ำรักษำที่
โรงพยำบำล ในเครือ

•

ให้คุณมากกว่าประกันอื่นอย่างไร
ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต
กลุ่ม

หลักร้อ ยบำท

หลักพันบำท

หลักพันบำท



×

×



×

×

หัวข้อส้าคัญ
รำคำต่อ คน เริม่ ต้น
ไม่ต้อ งตรวจสุขภำพ สมัครง่ำยไม่ต้องแถลงข้อมูลสุขภำพ
หนึ่ง เดียวในประเทศไทย จ่ำยเคลมเร็วภำยใน

วัน

โรงพยำบำลในเครือข่ำย

กว่ำ

คุ้มครองอุบตั ิเหตุจำกกำรขับขี่หรือ โดยสำรจักยำนยนต์
คุ้มครองทุกขั้นอำชีพแม้ขั้นอำชีพทีม่ ีควำมเสีย่ ง ขั้นอำชีพ

ไม่ต้องสำรองจ่ำยค่ำรักษำที่โรงพยำบำลในเครือ

แห่ง

แห่ง

แห่ง

ทุกคน

มีเงื่อ นไข

มีเงื่อ นไข



×

×

ทุกคน

มีเงื่อ นไข

มีเงื่อ นไข

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ตารางความผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี
ขั้นอาชีพ

และ

และอากรแสตมป์

)

(อ ำชีพที่ไม่เสยงอ
ี่ ันตรำยในด้ำนกำรงำน เช่น ผู้บริหำร เจ้ำของกิจกำร พนักงำนในสำนักงำน )

จ้า นวนเงินผลประโยชน์ บำท
ความคุ้มครอง

รวมค่า รักษาพยาบาล

ไม่ร วมค่า รักษาพยาบาล

รวมค่า รักษาพยาบาล

ไม่ร วมค่า รักษาพยาบาล

เสีย ชีว ิต สูญ เสีย อวัย วะและ
สำยตำ (
กำรถูกฆำตกรรมและลอบทำ
ร้ำ ย (
มอเตอร์ไซค์ (
วงเงิน “บัต รสิทธิพเิ ศษ”
(
ประเภทธุร กิจ

ขั้นอาชีพ

และ

(อ ำชีพที่เสยงอ
ี่ ันตรำยในด้ำนกำรงำน เช่น วิศวกรตรวจงำน พนักงำนขับ รถ ช่ำง พนักงำนขำย พนักงำนส ่งของหรือเก็บเงิน)

จ้า นวนเงินผลประโยชน์ บำท
ความคุ้มครอง

รวมค่า รักษาพยาบาล

ไม่ร วมค่า รักษาพยาบาล

รวมค่า รักษาพยาบาล

ไม่ร วมค่า รักษาพยาบาล

เสีย ชีว ิต สูญ เสีย อวัย วะและ
สำยตำ (
กำรถูกฆำตกรรมและลอบทำ
ร้ำ ย (
มอเตอร์ไซค์ (
วงเงิน “บัต รสิทธิพเิ ศษ” (

ประเภทธุร กิจ

ประเภทธุร กิจ
•
•
•
•

•

ประเภทธุร กิจ กิจ กรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคลกิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ทำขึ้นเองเพือใช้
่ ในครัวเรือน ซึงไม่
่ สำมำรถจำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน
ประเภทธุร กิจ ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร กำรศึกษำ
ประเภทธุร กิจ กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ กิจ กรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมง กำรผลิต กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร กิจ กรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค กิจกรรมกำรบริหำรและกำร
บริกำรสนับสนุน กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ กำรประกันสังคมภำคบังคับ ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก
ประเภทธุร กิจ กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ก๊ำซ ไอน้ำ และระบบปรับอำกำศ กำรจัดหำน้ำ กำรจัดกำร และกำรบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ

ไม่ร ับประกันภัยกลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้
นักกีฬำอำชีพ / บุคคลที่ทำงำนเกี่ยวข้องกับกำรขุดเจำะเหมืองแร่ใต้ดิน อุโมงค์ใ ต้ดิน / พนักงำนดับเพลิง / ชำวประมง กะลำสีเรือ /ผู้สื่อข่ำว ช่ำงภำพประเภทข่ำวสงครำม / พนักงำนขุดเจำะน้ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ /บุคคลที่ทำงำนเกี่ยวข้องกับ
กำรรือถอนอำคำร
้
รื้อซำกอำคำร / ช่ำงเลือยไม้
่
คนตัดไม้ คนขับรถบรรทุกส่งไม้และคนขับรถยกของ (เครื่องกว้ำน) / ผู้ปฏิบัติง ำนเกี่ยวกับวัตถุระเบิด / พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย(ที่พกอำวุธปืน) / พนักงำนทำควำมสะอำดอำคำรประเภทช่ำง
เช็ดกระจกตำมตึกสูง (ควำมสูงที่เ กินกว่ำ 9 เมตรขึ้นไป) / พนักงำนติดตั้งไฟฟ้ำแรงสูง / นักกำรเมือง /นักเรียนนักศึกษำ ทุกระดับกำรศึกษำ หรืออำชีพอื่นนอกเหนือจำกอำชีพข้ำงต้นทีมี่ ควำมเสี่ยงในระดับเดียวกัน

เงื่อ นไขการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ต่อ กรมธรรม์
บำท (เบี้ยประกันสุทธิ)
อำยุผู้สมัคร
ปี
มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่ว นใดบกพร่องหรือพิกำร

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ใบค้าขอเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่ม (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรำยปี)
ส่วนที่

– ข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัย

ผู้ถ ือกรมธรม์ประกันภัย : ชื่อ

โทรศัพท์

ที่อยู่

 หนัง สือจดทะเบียนบริษทั เลขที่
ลัก ษณะธุร กิจ
จำนวนพนัก งำน

คน (เพศชำย

คนและเพศหญิง

คน)

ผู้ขอเอำประกันภัย
ผู้ร ับประโยชน์
ควำมสัมพันธ์กบั ผู้ขอเอำประกัน ภัย
ระยะเวลำขอเอำประกันภัย เริ่มต้นวัน ที่

เวลำ

สิ้น สุด วันที่
ข้อตกลงคุม้ ครองและจำนวนเงินขอเอำประกันภัยทีต่ อ้ งกำร

ส่วนที่

– ข้อตกลงคุ้มครองและจ้านวนเงินขอเประกันภั ย
ข้อตกลงคุ้มครอง

จ้านวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)

ความรับผิดส่ว นแรก
(บาท)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

จ้านวนเงินเอาประกันภัย
(บาท) ส้าหรับ ข้อ
(อ.บ. )

จ้านวนเงินเอาประกันภัย
(บาท) ส้าหรับข้อ
(การรักษาพยาบาล)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

ข้อ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่อ งจากอุบัติเหตุ (อ.บ. )
ข้อ การรักษาพยาบาล (ต่อ อุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง )

ต้ อ งก าร ให้ มี ค ว า มคุ้ มครอ งภั ย
เพิ่มเติมดังนี้
การขับขี่หรือ ซ้อ นท้ายรถจักรยานยนต์
(อ.บ.
การถูกฆาตกรรมหรือ ถูกท้าร้าย
ร่างกาย (อ.บ. )
เบี้ยประกันภัยรวมภาษี

และอากรแสตมป์

รวมทั้ง สิ้น

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รายชื่อผู้เอาประกันภัยทั้งหมด
ชื่อผู้ขอเอาประกันภัย

อายุ

ต้าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ

ทุนประกัน

เบี้ยประกันภัย (สุทธิ)

เบี้ย ประกัน รวมสุท ธิ
หมายเหตุ :
•
ในกรณีที่รายชื่อเกินกวา 15 ราย กรุณาแนบรายชื่อทั้งหมดมาพรอมกันกับใบสมัครนีี ้
•
เบี้ยประกันขั้นตํ่า ตอ 1 กรมธรรม 5,000
์ บาท (เบี้ยประกันสุทธิ)
เอกสารที่ต้องการ
•
หน ัง สือรับรองบริษ ัท
•
เอก สำร ภพ.

ภาษี %
อากร

เบี้ย ประกัน ภัยรวมทั้งสิ้น

ตัว แทน

ส้าหรับเจ้าหน้าที่

%

นำยหน้ำ

ชื่อ

ใบอนุญำตเลขที่
โทรศัพท์
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ คำแถลงตำมรำยกำรข้ำงบนเป็นควำมจริง และให้ถือเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญำประกันภัยระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับบริษัท
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอมอบอำนำจแก่บริษัทประกันภัย ในกำรเปิดเผยข้อ มูลกำรรับประกันภัย และรำยละเอีย ดที่เกีย่ วข้องในสถำนะเป็นผู้ขอเอำ
ประกันภัยให้แก่บริษัท หน่วยงำน หรือบุคคลอืน่ ใด ที่มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจประกันภัย

ลงลำยมือชื่อผู้ถ ือกรมธรรม์ประกันภัย

ลำยมือชื่อผู้ขอเอำประกันภัย

ลงลำยมือชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

วัน ที่…………เดือน……………. พ.ศ............…
ค้าเตือ นของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบคำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุก
ข้อ มิฉะนั้นบริษัทอำจถือเป็นเหตุปฏิเสธควำมรับผิดตำมสัญญำประกันภัยได้ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ส ำนักงำนใหญ่ ชั้น อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์
เลขที่
ถนนพระรำม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ทะเบีย นเลขที่ บมจ. |
เล ขประจำตัวผู้เสยี ภำษีอำกร |

สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติม และให้บริกำรทำงโทรศัพท์
ศูนย์บริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ |
โทร./
โทรสำร/
อีเมล/
แนะนำติชมกำรบริกำร ติดต่อ เรือ่ งร้องเรีย น |
โทร./
โทรสำร/
อีเมล/

เอก สำรนมี้ ิใช่ส ัญ ญำประก ันภยั และไม ่ถ ือเป ็นสัญญำประก ันภยั
ค ว ำมคมครองและผลประโยชน
ุ้
์ท บี่ ุคคลผู้เอำประก ันภยจะได
ั
้รับขึ้น อยูก่ ับข้อก ำหนด เงือนไข
่
และข้อ ยกเว ้นทระบ
ี่ ุไว ้ภำยใต ้กรมธรรมประก
์
ัน ภยั และแผนควำมคมครองท
ุ้
ได
ี่ ้เลือกซื้อไว ้ (หำกม ี)
ค ำแนะน ำ: ผู้ซอควรศ
ื้
กษำและท
ึ
ำควำมเข้ำ ใจในรำยละเอียดควำมคมครองและเงื
ุ้
อนไขก
่
่อนกำรตดสินใจเลื
ั
อกซื้อประก ันภ ัยท ุกครงั้

