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มันสเต็มแม็กซ ไมตองกังวลเรื่องคารักษาพยาบาล
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
PA Extreme

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th



รับคารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุจาก 
กีฬาผาดโผน(1) เชน ชกมวย ดำน้ำ เจ็ตสกี โดดรม
สูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท(2)

อุบัติเหตุทั่วไป รับคารักษาพยาบาล
สูงสุดถึงครั้งละ 100,000 บาท(2)

ไมตองสำรองจายคารักษาพยาบาล
เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit(3)

คุมครองหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจาก
กีฬาผาดโผน(1) สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(4) 

ทำไดตั้งแตอายุ 16 ป - 60 ป

คุมครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ตารางแผนความคุมครอง

ผลประโยชน
แผนความคุมครอง (บาท)

แผน 1
500,000

แผน 2
1,000,000

แผน 3
2,000,000

1. กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(5) จาก
1.1 อุบัติเหตุสาธารณะ

1.2 อุบัติเหตุที่ ไมไดเกิด จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
    หรือการแขงกีฬาผาดโผน(1)

1.3 อุบัติเหตุที่ เกิด จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
1.4 อุบัติเหตุท่ี เกิด จากกีฬาผาดโผน(1)

1.5 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย
2. เงินคารักษาพยาบาล(5)

    2.1 จากอุบัติเหตุขอ 1.1 - 1.3 และ 1.5
    2.2 จากอุบัติเหตุขอ 1.4
3. บริการความชวยเหลือฉุกเฉิน

1,000,000

500,000

250,000 500,000 500,000
250,000 500,000 1,000,000
500,000 1,000,000 1,000,000

50,000 100,000 100,000
25,000 50,000 50,000

2,000,000

1,000,000

4,000,000

2,000,000

ความคุมครอง (สูงสุด)

ความคุมครองตออุบัติเหตุแตละคร้ัง (สูงสุด)

อัตราเบ้ียประกันภัยรายปสำหรับกลุมอาชีพ 1 และ 2 (บาท)

อายุรับประกันภัย

16 ป - 60 ป 3,700 6,400 10,400

แผน 1
500,000

แผน 2
1,000,000

แผน 3
2,000,000

สามารถชำระเบี้ยประกันภัย ผานบัตรเครดิตได

  หมายเหตุ: 
 - เง่ือนไขการรับประกันภัย บริษัทฯ จะไมรับประกันภัยสำหรับผูท่ีประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะงานเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุระดับสูง เชน คนเช็ดกระจก (ท่ีสูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับข่ีมอเตอรไซครับจาง คนขับ
รถบรรทุกสิบลอ พนักงานดับเพลิงนักแสดงกายกรรม ผูแสดงแทน (ผาดโผน) จอกก้ี เทรนเนอรมา และคนเล้ียงมา ผูฝกสัตว นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนปา ปาไม (อยูในปา) ตำรวจและทหาร (ท่ีปฎิบัติงานภาคสนาม)
 - การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด
(1) กีฬาผาดโผนในท่ีน้ีหมายถึง กีฬาอันตรายตามเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ไดแก การแขงรถแขงเรือทุกชนิด แขงมาแขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม
     (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกำลังข้ึนหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเคร่ืองรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดำน้ำท่ีตองใชถังอากาศ และเคร่ืองชวยหายใจใตน้ำ
(2) สำหรับแผน 2 และ แผน 3
(3) เม่ือเขารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคูสัญญาเทาน้ัน บัตร Easy PA Credit เพ่ือใชแสดงตนในการเขารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ โดยไมตองสำรอง
      คารักษาพยาบาลลวงหนา ตามวงเงินคารักษาพยาบาลท่ีทานเลือก ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไมสะดวกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ ผูเอาประกันภัยสามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลอ่ืนๆ ได
      โดยสำรองคาใชจายและนำใบรับรองแพทย พรอมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกไดท่ีบริษัทฯ โดยผูเอาประกันภัย ตองนำบัตรประชาชน หรือบัตรท่ีออกใหโดยราชการ (บัตรท่ีมีรูปติด) ใชรวมกับบัตร Easy PA Credit ทุกคร้ัง
(4) สำหรับแผน 3
(5) บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสูงสุดเพียงกรณีเดียวเทาน้ัน

ขอยกเวนความคุมครอง ของการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล PA Extreme มีท้ังหมด 18 ขอ เชน
   ไมคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี
1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือด ใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต
    150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป
2.การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
3. การไดรับเช้ือโรค ปรสิต เวนแตการติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรับมาจากอุบัติเหตุ เปนตน
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตท่ีจำเปนจะตองกระทำ เน่ืองจากไดรับบาดเจ็บซ่ึงไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี และไดกระทำภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดไวในกรมธรรมประกันภัย
5. การแทงลูก เปนตน

เบ้ียประกันภัยของสัญญาประกันภัยน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดบางสวน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 315
คำเตือน :  ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง


