
เอกสารนี้จัดทำข�้นเพ��อเสร�มสรางความเขาใจเทานั�น จ�งมิใชสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หร�อเปนเอกสารผูกพันบร�ษัท

ขอกำหนดและเง�่อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกให

แผนประกันภัยกลุมที่ครอบคลุมสิทธิประโยชนเพ��อองคกรตางๆ

ที่มีพนักงานตั�งแต 5 คนข�้นไป

1 การประกันช�ว�ตกลุม 2 การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 3 การประกันภัยทุพพลภาพสิ�นเช�งถาวรกลุม

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดการสมัครเอาประกันภัยกลุม

หลักเกณฑการเขารวมโครงการ Happy Work 
สวัสดิการที่นายจางซ�้อความคุมครองใหแกพนักงานทุกคน (ภาคบังคับ)

พนักงานในที่นี้หมายถึง สมาช�กผูเอาประกันภัย

นายจางในที่นี้หมายถึง ผูถือกรมธรรม

 ขั�นความเส่ียงประกันภัยประเภทธุรกิจขั�น 1 เชน ผูปฏิบัติงานดานบร�หารหร�องานจัดการ งานเสมียน งานขายในธุรกิจการคา ขายอัญมณี - เคร�อ่งประดับ ทนาย ครู

 บร�ษัทประกันช�ว�ต-ประกันภัย ธนาคาร หางสรรพสินคา โรงแรม โรงงานผลิตเสื้อผาสำเรจรูปโดยไมใชเคร�่องจักร สถานที่จำหนายรถยนต นักศึกษา นักเร�ยน  

 บร�ษัทคาทองคำ-อัญมณี-เคร�่องประดับ บร�ษัทนายหนาจัดหางาน บร�ษัทตรวจสอบบัญช�-ตลาดหลักทรัพย วางระบบIT สำนักงานบัญช� สำนักงานกฏหมาย

  ขั�นความเสี่ยงประกันภัยประเภทธุรกิจขั�น 2 เชน ผูปฏิบัติงานทางดานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชเคร�่องจักร โรงพ�มพ โรงงานผลิตอาหารสำเร�จรูป  

 โรงงานผลิตเสื้อผาสำเร�จรูป โรงงานทำกระดาษ โรงงานผลิตสบู-ไขสบู-เทียนและกาว โรงงานกลั�นสุราและบรรจุขวด อุตสาหกรรมเคร�่องใชในบาน    

 ที่ทำดวยเหล็กหร�อไม โรงงานผลิตอัญมณี - เคร�อ่งประดับ โรงงานผลิตผงซักฟอก โรงงานผลิตอิฐ-กระเบื้องและผลิตภัณฑทำดวยอิฐและกระเบื้อง โรงสีขาว   

 โรงฆาสัตว บร�ษัทติดตั�ง-ซอม-เดินสายไฟฟาหร�อทอประปา อูซอมรถยนต โรงงานผลิตแกว อุตสาหกรรมฟอกหนัง โรงงานผลิตสีและกรดอยางเจ�อจาง   

 บร�การดูแลรักษาอาคาร บร�การขนสงสินคา-รถประจำทาง คลังสินคา-อุตสาหกรรมหองเย็น หองอาหาร นำเที่ยวในประเทศ บร�การขนสงทางเร�อ    

 บร�ษัทโรงถายภาพยนตร รานคาของเกา แพทย พยาบาล

คุณสมบัติการเขารวมเปนสมาช�ก
  มีสุขภาพแข�งแรงสมบูรณ และไมเคยปวยหร�อบาดเจ�บซ�่งเปนอุปสรรคตอการรับประกันภัย

  อายุสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยไดไมเกิน 59 ป 6 เดือน และจะไดรับความคุมครองถึง 60 ปบร�บูรณ ณ วันที่กรมธรรมเร�่มมีผลบังคับ

 จะตองกรอกใบสมัคร (ใบรับผูประโยชน) เพ��อใชเปนเอกสารอางอิงกรณีจายสินไหมเสียช�ว�ต

หลักเกณฑการรับประกันแรงงานตางดาว
แรงงานตางดาวทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายกำหนดและยื่นเอกสารเพ��อประกอบการรับประกัน

1. สัญญาการวาจางงานที่ถูกตองตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

2. สำเนาใบอนุญาตแรงงานตางดาวเพ��อแสดงตนเปนพนักงานของบร�ษัทฯนั�น

3. จะตองมีคุณสมบัติการเขารวมเปนสมาช�ก

เง�่อนไขการไมรับประกันภัยกลุม
 สมาช�กนั�นอยูระหวางถูกพักรักษาตัว เนื่องจากเจ�บปวยหร�อบาดเจ�บ ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ

 สมาช�กที่ทำงานบางเวลาไมมีสิทธิไดรับความคุมครอง

 ไมรับประกัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส)

 มีประวัติสุขภาพหร�อเจ�บปวยที่มีผลตอการรับประกัน

 ทั�งนี้การปฎิเสธการรับประกัน อาจเปนไปไดทั�งการปฎิเสธเฉพาะราย หร�ออาจปฎิเสธรับประกันทั�งกลุม ในกรณีที่มีจำนวนสมาช�กที่ผานการพ�จารณารับประกัน 

 ไมถึงจำนวนสมาช�กที่ผานการพ�จารณารับประกันไมถึงจำนวนขั�นต่ำที่บร�ษัทฯ กำหนด

 เอกสารประกอบการสมัครที่ตองนำสง
1. เอกสารตอบรับของบร�ษัท อาคเนยประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน) 

2. สำเนาหนังสือรับรองบร�ษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

3. รายช�่อพนักงาน กรณีที่เปนคนไทยตามการแจงเปนผูเอาประกันตนของประกันสังคม และ/หร�อ กรณีแรงงานตางดาวที่มีสัญญาวางจางถูกตอง    

 ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

4. ใบสมัครสมาช�กฯ แตละรายที่ระบุผูรับประโยชนเก็บไวที่บร�ษัท อาคเนยประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)

5. สำเนาบัตรประชาชน (คนไทย)

6. สำเนาใบอนุญาตแรงงานตางดาว และสำเนาสัญญาจางงาน

Happy
Work

เพ��อตอบโจทยความตองการทางธุรกิจที่หลากหลาย ความคุมครองและสิทธิประโยชนตางๆ ที่ทางทานจะไดรับนั�น ข�้นอยูกับแผนความคุมครอง

ที่ทานเลือก และระบุในตารางผลประโยชนในกรมธรรมประกันช�ว�ตหลักของบร�ษัททาน โดยจะประกอบไปดวยความคุมครองดังนี้



เอกสารนี้จัดทำข�้นเพ��อเสร�มสรางความเขาใจเทานั�น จ�งมิใชสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หร�อเปนเอกสารผูกพันบร�ษัท

ขอกำหนดและเง�่อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกให

แผนความคุมครองการประกันภัยกลุม สำหรับพนักงาน

ความคุมครองและสิทธิประโยชน

ความคุมครอง
แผน 1

50,000

50,000

30,000

12,500

50,000

580

แผน 2

อาช�พขั�นที่ 1

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

อาช�พขั�นที่ 2

100,000

100,000

60,000

25,000

100,000

1,160

แผน 1

50,000

50,000

30,000

12,500

50,000

745

แผน 2

100,000

100,000

50,000 100,000 50,000 100,000

60,000

25,000

100,000

1,490

1) การประกันช�ว�ต

2) การประกันภัยอุบัติเหตุ

    ธรรมดา (อบ.1)

3) การประกันภัยทุพพลภาพ
    สิ�นเช�งถาวร

เสียช�ว�ตจากการเจ�บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั�วโมง

2.1. เสียช�ว�ตจากอุบัติเหตุทั�วไป

2.2. สูญเสียอวัยวะ มือ เทา หร�อสายตา ขางใดขางหนึ่ง

2.3. สูญเสียอวัยวะ มือ เทา หร�อสายตา รวมกันสองอยางข�้นไป

2.4. สูญเสียนิ�วหัวแมมือและนิ�วช�้ของมือขางเดียวกัน

       โดยตองตัดออกไปที่หร�อเหนือโคนนิ�ว

# คุมครองการเสียช�ว�ตและการสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ภายใน 180 วันนับตั�งแตวันเกิดอุบัติเหตุ

* กรณีเสียช�ว�ต / สูญเสียอวัยวะ / สมรรถภาพการใชงานโดยถาวรสิ�นเช�งจากสาธารณะภัยตามรายการขอ 2.1-2.4 จายเง�นทดแทนสูงสุดไมเกิน 2 เทาของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

คุมครองการทุพพลภาพจากเจ�บปวยหร�ออุบัติเหตุนานติดตอกันเกิน 180 วัน

เบี้ยประกันภัยรายป ตอพนักงาน 1 ทาน

มอบความคุมครองตลอด 24 ชั�วโมง ทั�งในและนอกเวลาทำงาน แมจะเดินทางทองเที่ยวในวันหยุดพักผอน

1. การประกันช�ว�ตกลุม

คุมครองการเสียช�ว�ตทั�งที่มีสาเหตุจากการเจ�บปวยหร�อประสบอุบัติเหตุ

โดยบร�ษัทฯ จะจายเง�นทดแทนตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตารางผลประโยชน

ขอยกเวนสำหรับการประกันช�ว�ตกลุม

  การฆาตัวตายภายใน 1 ปนับตั�งแตการเขารวมเอาประกันภัยหร�อเพ��มเง�นเอาประกันภัยของพนักงานแตละคน

  ผูรับผลประโยชนฆาผูเอาประกันภัย โดยไมกำหนดระยะเวลา

2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 

คุมครองการเสียช�ว�ตหร�อสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน

โดยบร�ษัทฯ จะจายเง�นทดแทนตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางผลประโยชน

ตัวอยางขอยกเวนสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุกลุม

  การฆาตัวตายหร�อทำรายรางกายตัวเอง

  สงครามหร�อจลาจล

   อื่นๆ (ดูเพ��มเติมจากกรมธรรมหลัก)

3. การประกันภัยทุพพลภาพสิ�นเช�งถาวรกลุม

คุมครองการทุพพลภาพสิ�นเช�งถาวรทั�งที่มีสาเหตุจากการเจ�บปวยหร�อประสบอุบัติเหตุตอเนื่องติดตอกันเกินกวา 180 วัน 

โดยบร�ษัทฯ จะจายเง�นทดแทนตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางผลประโยชน

ตัวอยางขอยกเวนสำหรับการประกันภัยทุกพลภาพสิ�นเช�งถาวรกลุม

  การทำรายหร�อพยายามทำรายรางกายตนเอง

 อื่นๆ (ดูเพ��มเติมจากกรมธรรมหลัก)
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