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2. เงินคารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง สูงสุดไมเกิน 

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดบางสวน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เจ็บมาจายไปไมยุงยาก ใหคารักษาพยาบาลสูงสุด

ครั้งละ 150,000 บาท(1) พรอมไมตองสำรองจาย 
เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit (2)

ทำไดตั้งแตอายุ 1 เดือน – 75 ป

ตัวชวยรับมือจากอุบัติเหตุ 

24 ชม.

คุมครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท(3) 

หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ตารางแสดงความคุมครอง

• บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสูงสุดของขอ 1 เพียงกรณีเดียวเทานั้น   * ผลประโยชนการสูญเสียอวัยวะ ซึ่งไดแก สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง เปนไปตามอัตราสวนที่ระบุในกรมธรรม

แผน 1 แผน 2

ผลประโยชน (บาท)

แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7

อุนใจ คุมครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ความคุมครอง
100,000

100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 500,000 500,000

200,000 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

15,000 30,000 45,000 75,000 150,000 150,000 150,000

200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

1. เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ* จาก

1.1 อุบัติเหตุที่ไมไดเกิดจากการขับขี่ หรือโดยสาร 
     รถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย สูงสุดไมเกิน

1.4 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไมเกิน

1.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสาร
     รถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

แผน 1 แผน 2

เบี้ยประกันภัย ตอคน ตอป สำหรับกลุมอาชีพ 1 และ 2 (บาท)

แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7อายุรับประกันภัย
100,000

900

2,000

1,250

3,000

1,700

3,200

2,600

4,800

-

8,800

-

-

-

900 1,250 1,700 2,600 4,600 5,600 7,100

1,080 1,500 2,000 3,000 5,200 - -

1,440 2,000 2,500 3,500 6,600 - -

-

200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

อายุ  1 เดือน – 15 ป

อายุ  16 - 60 ป

อายุ  61 - 65 ป

อายุ  66 - 70 ป

อายุ  71 - 75 ป

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มีทั้งหมด 20 ขอ เชน
ไมคุมครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร และการรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุตอไปนี้
1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซนตขึ้นไป
2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระที่มุงรายคลายสงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
3. ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกี แขงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ 
ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศ และเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
4. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย
5. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือทำรายรางกายตนเอง เปนตน

หมายเหตุ :
- บริษัทฯ จะไมพิจารณารับประกัน สำหรับผูท่ีประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะงานเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เชน คนเช็ดกระจก (ท่ีสูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับข่ีมอเตอรไซครับจาง คนขับรถบรรทุกสิบลอ เจาหนาท่ีดับเพลิง นักแสดงกายกรรม 
ผูแสดงแทน (ผาดโผน) จอกก้ี เทรนเนอรมา และคนเล้ียงมา ผูฝกสัตว นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนปา ปาไม (อยูในปา) ตำรวจ และทหาร (ท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม)
- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
- สัญญาเพ่ิมเติมตองซ้ือแนบทายกรมธรรมประกันภัยท่ียังมีผลบังคับ
(1) สำหรับแผนความคุมครองแผน 5 – 7
(2) เม่ือเขารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคูสัญญาเทาน้ัน ใชบัตร Easy PA Credit เพ่ือแสดงตนในการเขารับการรักษาพยาบาล กรณีประสบอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ โดยไมตองสำรองคารักษาพยาบาลลวงหนา ตามวงเงิน
คารักษาพยาบาลท่ีทานเลือก ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไมสะดวกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ ผูเอาประกันภัยสามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลอ่ืนๆได โดยสำรองคาใชจายและนำใบรับรองแพทยพรอมใบเสร็จตัวจริง
มาเบิกไดท่ีบริษัทฯ โดยผูเอาประกันภัยตองนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรท่ีออกใหโดยราชการ (บัตรท่ีมีรูปติด) ใชรวมกับบัตร Easy PA Credit ทุกคร้ัง
(3) สำหรับแผนความคุมครอง 7
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