
Chubb Life

สวัสดิการพนักงานประกนัอุบัติเหตุกลุม่
แบบสําเรจ็รูป

Group Smart PA





	เบ้ียถูก	 	จ่ายเพียงวันละ	0.14	บาท*	/	พนักงาน

	สมัครง่าย	 	ประกันชีวิตกลุ่ม	แบบสําเร็จรูป

	เริ่มต้น	 	คุ้มครองพนักงาน	5 -1,000	ท่าน

	หมดกังวล	 คุ้มครอง	24	 ช่ัวโมง	7	 วัน	 ท่ัวโลก

	 ทุกสถานที่	ทั้งในเวลาทํางาน	และนอกเวลา 

	 ทํางาน

	ไม่ยุ่งยาก	 	ไม่ต้องตรวจ	หรือตอบคําถาม 

	 สุขภาพ

	สะดวก	 	บริการไม่ต้องสํารองเงินล่วงหน้า 

	 สําหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก 

	 อุบัติเหตุ

	คุ้มครองสูง	 	มี	7	แผนคุ้มครองให้เลือก	  

	 สูงสุดถึง	700,000	บาท	พร้อมเลือกได้

	 2	แบบ	คือ	มีหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม 

	 เนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	แบบสําเร็จรูป										

(Group Smart PA)

แบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	และค่ารักษา

พยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแบบสําเร็จรูป	

(Group Smart PA) มอบสวัสดิการแก ่

พนักงานหรือลูกจ้าง	เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ 

ในการทํางานให้แก่พนักงาน	หรือลูกจ้างของ

ท่าน ซึ่งจะช่วยสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง

พนักงานและองค์กร

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 มอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	หรือสูญเสีย 

	 อวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ	ภายใน 

	 180	วัน	นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม

เนื่องจากอุบัติเหตุ	(สําหรับแบบมีค่ารักษา

พยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ)

	มอบความคุ้มครองค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล

	 กรณีที่ผู้เอาประกันภัย	จําเป็นต้องเข้ารับ 

	 การรักษาการบาดเจ็บตามความจําเป็นทาง 

	 การแพทย์ตามค่าใช้จ่ายจริง	สูงสุดไม่เกิน 

	 จํานวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยหรือ

อุบัติเหตุ
 ระยะเวลาความคุ้มครอง	1	ปี	ระยะเวลา 

	 ชําระเบี้ย	1	ปี
 ความคุ้มครองตลอด	24	ชั่วโมงทั่วโลก

	 ทุกสถานที่	ทั้งในและนอกเวลาทํางาน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.	ใบสมัครนายจ้างลงนามให้เรียบร้อย	  

	 	 พร้อมประทับตรา	 (ถ้ามี)	จํานวน	2	ชุด

2.	สําเนาบัตรประชาชนพนักงาน

3.	สรุปรายละเอียดพนักงาน

4.	ใบสมัครพนักงานแบบสั้น

5.	หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/

	 	 ใบทะเบียนพาณิชย์ท่ีนายทะเบียนออกให้

	 	 ไม่เกิน	6	เดือน

6.	เบี้ยประกันภัยรายปีเต็มจํานวน

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 0.14 บาท*

*คํานวณจากแผนประกันที่	1	 (ขั้นอาชีพที่	1	จํานวนสมาชิก	501	-	1,000	คน)	แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจาก 
อุบัติเหตุ



สมัครสมาชิกแบบง่ายๆ
 สําหรับพนักงาน	5 -1,000	คน	และกรอกใบสมัครแบบสั้น
	อายุรับประกันภัย	15-64	ปี	 (คุ้มครองต่อเนื่องถึง	65	ปี)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง	700,000	บาท
 เลือกรับแผนคุ้มครองอุบัติเหตุตั้งแต่	100,000-700,000	บาท
	เลือกชําระเบี้ยประกันภัยกลุ่ม	 เริ่มต้นเพียงวันละ	0.14	บาท/วัน

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 700,000 บาท

หมายเหตุ	:
*อนึ่ง	บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนตามข้อ	1	ถึงข้อ	3	 เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
**ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล	ซึ่งผู้ทําการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทําการขนส่งบนเส้นทางบกที่ได้กําหนดไว้	หรือขณะที ่
ผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นลฟิท	์(ยกเวน้ลฟิทท์ีใ่ชใ้นเหมอืงแรห่รอืสถานทีก่อ่สรา้ง)	หรอืการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติเกดิขึน้เนือ่งจากไฟไหมโ้รงมหรสพ	โรงแรม	หรอือาคารสาธารณะอืน่ใด 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ	สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้
	 ขอ้มูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเทา่นั้นเป็นเพียงข้อเสนอโดยสงัเขป	เงื่อนไขต่างๆ	ใหเ้ป็นไปตามสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม	สัญญาเพิม่เติม 
	 และบนัทึกสลกัหลงัของบรษิทัฯ	เปน็หลกั	และเอกสารนีม้ใิชส่ว่นหนึง่สว่นใดของสญัญาประกันภัย	เพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน	ผูเ้อาประกันภยัควรศกึษา	อา่น	และทาํความเขา้ใจ 
	 ข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
	 การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ	ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันทุกครั้ง

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7
การประกันชีวิตกลุ่ม

การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม*

1. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา

    2.1 มือ หรือ เท้า หรือสายตา 2 ข้าง 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
    2.2 มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
    2.3 มือ หรือเท้า หรือสายตา 1 ข้าง 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 420,000
    2.4 หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
    2.5 หูหนวก 1 ข้าง 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000
    2.6 นิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง 2 ข้อ) 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000
    2.7 นิ้วหัวแม่มือ (1 ข้อ) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
    2.8 นิ้วชี้ (ทั้ง 3 ข้อ) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
    2.9 นิ้วชี้ (ทั้ง 2 ข้อ) 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000 48,000 56,000
    2.10 นิ้วชี้ (1 ข้อ) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000
    2.11 นิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
    2.12 นิ้วหัวแม่เท้า 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
    2.13 นิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
3. การสูญเสียเนื่องจากภัยสาธารณะ** บริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า

เบี้ยประกันภัยกลุ่มรายปีต่อคนแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ
ขั้นอาชีพ จํานวนพนักงาน

ขั้นอาชีพที่ 1

5	-	49 	77	 	154	 	231	 	308	 	385 	462	 	539	
50	-	100 	66	 	132	 	198	 	264 	330	 	396	 	462
101	-	250 	62 	124	 	186	 	248	 	310 	372 	434	
251	-	500 	58	 	116	 	174	 	232	 	290 	348	 	406
501	-	1,000 	51	 	102	 	153	 	204	 	255	 	306	 	357	

ขั้นอาชีพที่ 2

5	-	49 	102	 	204	 	306	 	408	 	510	 	612	 	714	
50	-	100 	87	 	174	 	261	 	348 	435 	522	 	609	
101	-	250 	82	 	164	 	246	 	328	 	410 	492	 	574	
251	-	500 	77	 	154	 	231	 	308	 	385	 	462	 	539	
501	-	1,000 	67	 	134	 	201	 	268	 	335	 	402	 	469	

ขั้นอาชีพที่ 3

5	-	49 	133	 	266	 	399	 	532	 	665	 	798	 	931	
50	-	100 	114	 	228	 	342	 	456	 	570	 	684	 	798	
101	-	250 	107	 	214	 	321	 	428 	535	 	642	 	749	
251	-	500 	101	 	202	 	303	 	404	 	505	 	606	 	707	
501	-	1,000 	87	 	174	 	261	 	348	 	435	 	522	 	609	

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์เพิ่มเติม แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเน่ืองจากอุบัติเหตุ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

เบี้ยประกันภัยกลุ่มรายปีต่อคนแบบมีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ
ขั้นอาชีพ จํานวนพนักงาน

ขั้นอาชีพที่ 1

5	-	49 	451	 	668	 	885	 	1,102 	1,319	 	1,536	 	1,753	
50	-	100 	440	 	646	 	852	 	1,058	 	1,264 	1,470	 	1,676	
101	-	250 	436	 	638	 	840	 	1,042	 	1,244	 	1,446	 	1,648	
251	-	500 	432	 	630	 	828	 	1,026	 	1,224 	1,422	 	1,620	
501	-	1,000 	425	 	616	 	807	 	998	 	1,189	 	1,380	 	1,571

ขั้นอาชีพที่ 2

5	-	49 	563	 	845	 	1,127	 	1,409	 	1,691	 	1,973	 	2,255	
50	-	100 	548	 	815	 	1,082	 	1,349	 	1,616	 	1,883	 	2,150	
101	-	250 	543	 	805	 	1,067	 	1,329	 	1,591	 	1,853	 	2,115	
251	-	500 	538	 	795	 	1,052	 	1,309	 	1,566	 	1,823	 	2,080	
501	-	1,000 	528	 	775	 	1,022	 	1,269 	1,516	 	1,763	 	2,010	

ขั้นอาชีพที่ 3

5	-	49 	682	 	1,035	 	1,388	 	1,741	 	2,094	 	2,447	 	2,800	
50	-	100 	663	 	997	 	1,331	 	1,665	 	1,999	 	2,333	 	2,667	
101	-	250 	656	 	983	 	1,310	 	1,637 	1,964	 	2,291 	2,618	
251	-	500 	650	 	971	 	1,292	 	1,613 	1,934	 	2,255	 	2,576
501	-	1,000 	636 	943	 	1,250	 	1,557	 	1,864 	2,171 	2,478	



คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิเข้าร่วมการ
ประกันภัย
	ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ประกอบ 
	 ด้วยจํานวนพนักงานประจํา	5 -1,000	คน
	ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความ 
	 คุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ	15 - 64	ปี
	 (คุ้มครองต่อเนื่องถึง	65	ปี)	ซึ่งปฏิบัติงาน 
	 เต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครอง 
	 ตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
	พนักงานท่ีใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจําวัน	 
	 ต้องมีจํานวนไม่เกิน	10%	ของพนักงานท้ังหมด
	พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมแผนความความ 
	 คุ้มครองจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	และ 
	 ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย	หรือบาดเจ็บ	หรือ 
	 รักษาตัว	หรือติดตามผลการรักษา
	จํานวนพนักงานท่ีมีสิทธิเข้าร่วมแผนประกันภัย 
	 ข้ันต่ํา คือ 5 คน ณ วันแรกท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ
	สถานที่ตั้งบริษัทและพนักงานที่มีสิทธิทํางาน 
	 อยู่ในประเทศไทย
	เป็นสวัสดิการประกันกลุ่มเพื่อพนักงาน

ลักษณะความเสี่ยงภัยของธุรกิจ
	ให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจท่ีมีความเส่ียงไม่เกิน 
	 ระดับอาชีพข้ัน	3

	 ระดับอาชีพขั้น	1
	 -	 ลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีมีความเส่ียงภัย 
	 	 ในระดับตํ่า	หรือลักษณะงานที่ประกอบ 
	 	 อาชีพภายในสํานักงานงานด้านการบริหาร	 
	 	 การจัดการ	และรวมถึงลักษณะการทํางาน 
	 	 ฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร

	 ระดับอาชีพขั้น	2
	 -	 ลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีมีความเส่ียงภัย
	 	 ในระดับปานกลาง	หรือลักษณะงานที ่
	 	 ประกอบอาชีพภายนอกสํานักงานเป็น 
	 	 ครั้งคราว	งานด้านการขาย	หรือลักษณะ 
	 	 งานด้านอุตสาหกรรมขนาดเบา	 ซ่ึงส่วนใหญ่ 
	 	 เป็นอาชีพเฉพาะ

	 ระดับอาชีพขั้น	3
	 -	 ลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีมีความเส่ียงภัย 
	 	 ในระดับสูง	หรือลักษณะงานท่ีประกอบอาชีพ
	 	 ภายนอกสํานักงานเป็นประจํา หรือลักษณะ 
	 	 งานด้านช่าง	หรือกระบวนการผลิต

หมายเหตุ	:	ประเภทธุรกิจท่ีไม่สามารถขายตามผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปนี้ได้	คือ	ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความ
เส่ียงภัยในระดับสูงเป็นพิเศษ	ซ่ึงไม่สามารถจัดเข้าประเภท
ธุรกิจระดับอาชีพขั้น	1	ขั้น	2	ขั้น	3	ได้	เช่น	อุตสาหกรรม
ขนาดหนัก	อุตสาหกรรมเหมืองแร่	กรรมกร	การก่อสร้าง	
อาคารสูง	สะพาน	เขื่อนอ่างเก็บนํ้า	อุโมงค์	ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ที่เป็นอันตราย	ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย	สายการบิน	(นักบิน	ลูกเรือ)
อุตสาหกรรมเหล็ก	ไฟฟ้า	น้ํามัน	ก๊าซ	ธรรมชาติ	วัตถุไวไฟ
วัตถุระเบิด	โรงโม่หิน	อุตสาหกรรมเดินเรือ	ต่อเรือ	โรงกลึง
รับซื้อของเก่า	ทหาร	ตํารวจดับเพลิง	คนขับรถ	(รถบรรทุก	
รถทัวร์	แทรกเตอร์	รถน้ํามัน	รถเครน)	เปน็ต้น

เบี้ยประกันภัย
	 เบี้ยประกันเป็นแบบชําระรายปี	และเบี้ย
	 ประกันภัยรวมต่อกลุ่มต้องไม่ต่ํากว่า	3,000	บาท
	นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชําระเบี้ยประกันภัย 
	 ของพนักงาน

ลักษณะของการรับประกันภัย
 แบบไม่มีเงินคืนตามประสบการณ์

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทําประกันภัย
	พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้อง 
	 กรอกใบสมัครแบบไม่ต้องแถลงสุขภาพ
	 (ใบสมัครแบบส้ัน)	ตามแบบฟอร์มของชับบ์
	 วันท่ีเร่ิมมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะ 
	 เป็นวันถัดไป	หลังจากที่บริษัทฯ	ได้รับเอกสาร 
	 ประกอบการสมัครครบถ้วน	และอนุมัติการ 
	 รับประกันภัยแล้ว
	กรณีที่มีพนักงานเข้าร่วมทําประกันระหว่าง 
	 ปีกรมธรรม์	วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์
	 ประกันภัยจะเป็นวันที่เริ่มปฏิบัติงาน	หรือวันท่ี
	 พ้นระยะทดลองงาน	(ตามท่่ีนายจ้างกําหนดไว้ 
	 ในระยะเวลารอคอย*	ในกรมธรรม์)

การเลือกแผนประกัน
	พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ใน 
	 ตําแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทํา 
	 ประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
	ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันชีวิต	  
	 อุบัติเหตุ	และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
	 อุบัติเหตุ	เป็นแบบสําเร็จรูปไม่สามารถซ้ือข้าม
	 แผนประกันได้
	 1	กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกัน
	 ไม่เกินกว่า	3	แผน	(กําหนดได้สูงสุด	3	แผน 
	 ต่อ	1	กรมธรรม์)
	ความแตกต่างระหว่างแผนประกันภัยจะต้อง 
	 ไม่เกินกว่า	3	ระดับแผน

เงื่อนไขและข้อกําหนดเพิ่มเติม
	 คุ้มครองเฉพาะพนักงาน	โดยไม่รวมถึงคู่สมรส
	 และบุตรของพนักงาน

หมายเหตุ
	 ข้อความท้ังหมดข้างต้นน้ี	 เป็นเพียงแบบช้ีชวน
	 และข้อเสนอโดยสังเขป	เง่ือนไขต่างๆ	ให้เป็นไป
	 ตามสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มสัญญา 
	 เพิ่มเติม	และบันทึกสลักหลังของบริษัทฯ 
	 เป็นหลัก

*ระยะเวลารอคอย	หมายถึงระยะเวลาที่สมาชิกผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมจะมีผลความคุ้มครองในแบบประกันภัยนี้	 เช่น	
วันแรกของการปฏิบัติงาน	หรือ	120	วันนับจากวันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน	เป็นต้น	โดยนายจ้าง	(ผู้ถือกรมธรรม์)	 เป็น 
ผู้กําหนดให้กับพนักงานของตน

การพิจารณารับประกันภัย
Group Smart PA
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ติดต่อเรา

บริษัท	ชับบ์	ไลฟ์	แอสชัวรันซ์	จาํกัด	(มหาชน)
130-132	อาคารสินธร	ทาวเวอร์	1	ชั้น	12	ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
ศูนย์ดูแลลูกค้า:	1283	
โทรสาร:	0-2675-3818
http://life.chubb.com/th

เกี่ยวกับ	ชับบ ์	ไลฟ์

บริษัท ชับบ์  ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำ�กัด  (มห�ชน) คือหนึ่งใน
กลุ่มบริษัทของ ชับบ์ ผู้ให้บริก�รด้�นประกันภัยทรัพย์สิน
และประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ร�ยใหญ่
ที่สุดของโลก ดำ�เนินง�นใน 54 ประเทศและเขตก�รปกครอง
ชับบ์ จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  (NYSE: CB)

และได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือท�งด้�นคว�มมั่นคง
ท�งก�รเงินระดับ AA จ�กสถ�บัน Standard & Poor’s และ 
A++ จ�ก A.M. Best

ชับบ์  ไลฟ์  ได้เข้�ม�ให้บริก�รด้�นประกันชีวิตในประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2544 ภ�ยใต้ชื่อ ชับบ์  ไลฟ์  ในประเทศไทย หรือ 
บริษัท ชับบ์  ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำ�กัด  (มห�ชน) โดยมอบบริก�ร 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหล�กหล�ยประเภท เพ่ือให้ครอบคลุม 
และตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้�แต่ละร�ย  ท้ังก�รประกันชีวิต 
เพื่อคว�มคุ้มครอง  เพื่อก�รสะสมทรัพย์ ก�รประกันอุบัติเหต ุ
และสุขภ�พ ก�รประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อ 
รถจักรย�นยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย รวมทั้งก�รประกันชีวิต 
กลุ่มสวัสดิก�รพนักง�น


