
สมาร์์ทพีีเอ (พีีเอ ไลท์์, พีีเอ โพีรเท์ค และพีีเอ อัลตร้า)
ประกัันภััยอุบััติเหตุส่่วนบุัคคล (Personal Accident)
กัรมธรรม์ประกัันภััยอุบััติเหตุส่่วนบุัคคล ที์�ให้ความคุ้มครองแก่ัผู้้้เอาประกัันภััยจากัความเสี่ยหายอันเกิัดจากักัารบัาดเจ็บั จากัปัจจัยภัายนอกั
ร่างกัาย โดยอุบััติเหตุรวมถึึงกัารถ้ึกัฆาตกัรรม หรือถ้ึกัท์ำาร้ายร่างกัาย ตลอด 24 ชัั่�วโมง ทุ์กัส่ถึานที์� ทั์�วโลกั เป็นระยะเวลา 1 ปี

สรุุปความคุ�มครุอง “สมาร์ุทพีีเอ”

ความคุ�มครุอง
พีีเอ ไลท์

(PA Lite)

พีีเอ โพีรุเทค

(PA Protect)

พีีเอ อัลตรุ�า

(PA Ultra)

• คุ้มครองกัารเสี่ยชีั่วิตทุ์กักัรณีี (ค่าปลงศพี)   
• คุ้มครองกัารเกิัดอุบััติเหตุ* ทุ์กัที์� ทุ์กัเวลา   
• รับัความคุ้มครองเพิี�มขึึ้�น 5% ทุ์กัปีขึ้องจำานวนเอาประกัันภััยเริ�มต้น ตั�งแต่ปีที์� 2-6*   
• คุ้มครองกัารขัึ้บัขีึ้� หรือโดยส่ารรถึจักัรยานยนต์   
• คุ้มครองกัารถ้ึกัฆาตกัรรม หรือถ้ึกัท์ำาร้ายร่างกัาย   
• คุ้มครองค่ารักัษาพียาบัาลจากัอุบััติเหตุ -  
• รับัเงินชั่ดเชั่ยรายได้กัรณีีนอนโรงพียาบัาลจากัอุบััติเหตุ -  
• คุ้มครองกัารทุ์พีพีลภัาพีชัั่�วคราวสิ่�นเชิั่งเป็นรายสั่ปดาห์ - - 
• คุ้มครองกัระด้กัแตกัหักั ไฟไหม้ นำ�าร้อนลวกั และกัารบัาดเจ็บัอวัยวะภัายใน - - 

* เฉพีาะความคุ้มครองกัารเสี่ยชีั่วิต ส้่ญเสี่ยอวัยวะ ส่ายตา กัารรับัฟังเสี่ยง กัารพ้ีดออกัเสี่ยง หรือทุ์พีพีลภัาพีถึาวร (อ.บั.2) จากัอุบััติเหตุ

เง่อนไขการุรัุบปรุะกันภััย

• ไม่ต้องตรวจสุ่ขึ้ภัาพี • อายุรับัประกัันภััยส่ำาหรับั พีีเอ ไลท์์ และ พีีเอ โพีรเท์ค 1 วัน – 65 ปี ต่ออายุได้ถึึง 75 ปี • อายุรับัประกัันภััยส่ำาหรับั 
พีีเอ อัลตร้า 16 – 65 ปี ต่ออายุได้ถึึง 70 ปี • จำานวนเงินเอาประกัันภััยส่้งสุ่ดเม่อรวมกัรมธรรม์ประกัันภััยอุบััติเหตุส่่วนบัุคคลท์ุกัรมธรรม์ 
ต้องไม่เกัิน 4,000,000 บัาท์ และไม่เกัิน 5 เท์่าขึ้องรายได้ต่อปี • พี่อบั้าน แม่บั้าน พีระภัิกัษุ นักับัวชั่ แม่ชั่ี เด็กั นักัเรียน อาชั่ีพีอิส่ระ รวมถึึง 
ผู้้้ท์ี�ไม่มีอาชั่ีพีและรายได้ประจำา ซื้ื�อได้ส่้งสุ่ดไม่เกัิน 500,000 บัาท์ • ชั่ั�นอาชั่ีพีท์ี�รับัประกัันภััยเป็นไปตามเง่อนไขึ้ขึ้องแต่ละแผู้น • เบัี�ยประกัันภััย
ส่ามารถึนำาไปหักัลดหย่อนภัาษีได้ตามหลักัเกัณีฑ์์ท์ี�กัรมส่รรพีากัรกัำาหนด

สมาร์์ท พีีเอ (พีีเอ ไลท์, พีีเอ โพีร์เทค และพีีเอ อัลตร้์า) เป็็นช่ื่�อทางการ์ตลาด โดยในกร์มธร์ร์ม์จะใช้ื่ช่ื่�อ กร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััยอุบััติเหตุส่วนบุัคคล

บริุษััท ซััมซุัง ปรุะกันชีีวิต (ปรุะเทศไทย) จำำากัด (มหาชีน)

2922/222-227 ชัั่�น 15 อาคารชั่าญอิส่ส่ระท์าวเวอร์ 2 ถึนนเพีชั่รบุัรีตัดใหม่ แขึ้วงบัางกัะปิ เขึ้ตห้วยขึ้วาง กัรุงเท์พีฯ 10310
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เอกัส่ารนี�เป็นท์รัพีย์สิ่นขึ้องบัริษัท์ฯ ห้ามมิให้ผู้้้ใดนำาไปใช้ั่โดยไม่ได้รับัอนุญาต  ผู้ลิตวันที์�    จำานวน   แผู่้น   หมดอายุ 
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6. ท่านมีหร่์อได้ขอเอาป็ร์ะกันภััยอุบััติเหตุส่วนบุัคคล หร่์อป็ร์ะกันชีื่วิตไว้กับัริ์ษัทหร่์อกับับัริ์ษัทอ่�นหร่์อไม่     ไม่มี      มี หร่์อ ได้ขอ
ถ้ามีหร่์อได้ขอ โป็ร์ดแจ้งจ�านวนกร์มธร์ร์ม์ร์วมท้ังหมด                    กร์มธร์ร์ม์ จ�านวนเงินเอาป็ร์ะกันภััยร์วมท้ังหมด     บัาท
โป็ร์ดแถลงร์ายละเอียดในกร์ณีที�มีหร่์อได้ขอเอาป็ร์ะกันภััยไว้กับับัริ์ษัทหร่์อบัริ์ษัทอ่�น

บริษัท จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย (บ�ท)

7. ท่านเคยถูกป็ฏิเสธการ์ขอเอาป็ร์ะกันภััยอุบััติเหตุส่วนบุัคคล หร่์อการ์ขอเอาป็ร์ะกันชีื่วิต หร่์อถูกป็ฏิเสธการ์ต่ออายสัุญญาป็ร์ะกันภััย หร่์อถูกเรี์ยกเก็บัเบ้ีัยป็ร์ะกันภััยเพิี�มส�าหรั์บัการ์
ป็ร์ะกันภััยดังกล่าวหร่์อไม่?     ไม่เคย     เคย    ถ้าเคยโป็ร์ดแจ้ง

บริษัท จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย (บ�ท)

8. ท่านขับัขี�หร่์อโดยสาร์ร์ถจักร์ยานยนต์หร่์อไม่?      ไม่เป็็น     เป็็นคร้ั์งคร์าว  เป็็นป็ร์ะจ�า

9. ท่านด่�มสุร์าหร่์อเคร่์�องด่�มที�มีส่วนผสมแอลกอฮอล์เจ่อป็นหร่์อไม่?      ไม่ด่�ม     ด่�มเป็็นคร้ั์งคร์าว  ด่�มเป็็นป็ร์ะจ�า

10. ในร์ะหว่าง 2 ปี็ที�ผ่านมา ท่านเคยได้รั์บัการ์บัาดเจ็บัจากอุบััติเหตุถึงข้ันเข้ารั์บัการ์รั์กษาตัวในโร์งพียาบัาลหร่์อสถานพียาบัาลเวชื่กร์ร์มหร่์อไม่?     ไม่เคย  เคย
ถ้าเคยโป็ร์ดแจ้งร์ะยะเวลาการ์รั์กษาตัวในโร์งพียาบัาลหร่์อสถานพียาบัาลเวชื่กร์ร์ม จ�านวน               วัน
ลักษณะการ์บัาดเจ็บั
ผลการ์รั์กษา                                                    แพีทย์ / ร์.พี. หร่์อสถานรั์กษา

11. ท่านเป็็นหร่์อเคยได้รั์บัการ์รั์กษาโร์คต่อไป็น้ีหร่์อไม่?
11.1 โร์คลมชัื่ก  ไม่เคย     เคย
11.2 โร์คหัวใจ  ไม่เคย     เคย
11.3 ความดันโลหิตสูง  ไม่เคย     เคย
11.4 โร์คเบัาหวาน  ไม่เคย     เคย
11.5 โร์คกร์ะดูกและ/หร่์อกล้ามเน้่อ  ไม่เคย     เคย
11.6 โร์คมะเร็์ง  ไม่เคย     เคย
11.7 โร์คเอดส์  ไม่เคย     เคย

12. ท่านมีความผิดป็กติของสายตาหร่์อป็ร์ะสาทหูบ้ัางหร่์อไม่?  ไม่มี  มี ถ้ามี โป็ร์ดร์ะบุั

13. ท่านมีอวัยวะส่วนใดผิดป็กติหร่์อพิีการ์บ้ัางหร่์อไม่?  ไม่มี  มี ถ้ามี โป็ร์ดร์ะบุั

14. ท่านเคยเสพีสาร์เสพีติดที�ให้โทษร้์ายแร์งหร่์อไม่?  ไม่เคย  เคย ถ้าเคย โป็ร์ดร์ะบุั

15. ท่านเคยต้องโทษคดีเกี�ยวกับัยาเสพีติดหร่์อไม่?  ไม่เคย  เคย ถ้าเคย โป็ร์ดร์ะบุั

ส่วนท่ี 2 ก�รแสดงคว�มประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภ�ษีเงินได้ และก�รให้คว�มยินยอมในก�รส่งและเปิดเผยข้อมูล
ผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััยป็ร์ะสงค์จะใช้ื่สิทธิขอยกเว้นภัาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภัาษีอากร์หร่์อไม่
  มีความป็ร์ะสงค์ และยินยอมให้บัริ์ษัทป็ร์ะกันชีื่วิตส่งและเปิ็ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับัเบ้ีัยป็ร์ะกันภััยต่อกร์มสร์ร์พีากร์ ตามหลักเกณฑ์์วิธีการ์ที�กร์มสร์ร์พีากร์ก�าหนด 
  และหากผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััยเป็็นชื่าวต่างชื่าติ (Non – Thai Residence) ซึึ่�งเป็็นผู้มีหน้าที�ต้องเสียภัาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภัาษีอากร์ 

  โป็ร์ดร์ะบุัเลขป็ร์ะจ�าตัวผู้เสียภัาษีที�ได้รั์บัจากกร์มสร์ร์พีากร์ เลขที�  -     -      -   -  
  ไม่มีความป็ร์ะสงค์

ส่วนท่ี 3 ข้อคว�มยืนยันถ้อยแถลงหรือคำ�ตอบในใบคำ�ขอเอ�ประกันภัยของผู้ขอเอ�ประกันภัย ก�รให้ถ้อยคำ� ก�รมอบอำ�น�จ และก�รให้คว�มยินยอม
ข้าพีเจ้ายนิยอมให้บัริ์ษัทจัดเก็บั ใช้ื่ และเปิ็ดเผย ข้อเท็จจริ์งเกี�ยวกับัสุขภัาพีและข้อมูลของข้าพีเจ้าต่อส�านักงานคณะกร์ร์มการ์ก�ากับัและส่งเสริ์มการ์ป็ร์ะกอบัธุร์กิจป็ร์ะกันภััย 
เพ่ี�อป็ร์ะโยชื่น์ในการ์ก�ากับัดูแลธุร์กิจป็ร์ะกันภััย

เขียนที�                                                                                             วันที�               เด่อน                          พี.ศ. 

ก่อนลงลายม่อช่ื่�อให้ท่านกรุ์ณาตร์วจสอบัความถูกต้องของค�าตอบัทุกข้ออีกคร้ั์งหนึ�ง เพ่ี�อความสมบูัร์ณ์ของสัญญาป็ร์ะกันภััย

   (ลงช่ื่�อ)  

    ( ) 

     พียาน / ตัวแทนป็ร์ะกันชีื่วิต / นายหน้าป็ร์ะกันชีื่วิต

   (ลงช่ื่�อ)  

    ( ) 

     ผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััย

   (ลงช่ื่�อ)  

    ( ) 

     พียาน

   (ลงช่ื่�อ)  

    ( ) 

   ผู้ให้ความยินยอมในฐานะ  บิัดา / มาร์ดา
       ผู้แทนโดยชื่อบัธร์ร์มของผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััย
          (กร์ณีผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััยยงัไม่บัร์ร์ลุนิติภัาวะ)



เบ้ี้�ยประกัันภััยสมาร์ทพ้ีเอ

รายละเอีียดช้ั้�นอีาชีั้พขอีงประก้ันภ้ัยอุีบ้ัติิเหตุิ ซ้ัมซุัง ประก้ันชีั้วิิติ (ประเทศไทย)
อีาชีั้พช้ั้�น 1  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พในสำำาน้กังาน ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิในระด้บัติำ�า
นักเรี์ยน - นักศึึกษา, ข้้าร์าชื่การ์, ครู์, อาจาร์ย์, แคชื่เชีื่ยร์์ (พีนักงานเก็บัเงิน), ผูู้้บัริ์หาร์องค์กร์ธุร์กิจ, แพีทย์ (ยกเว้น ศัึลยแพีทย์ / ทันตแพีทย์ / สัตวแพีทย์), นักบััญชีื่, พีนักงานการ์เงิน, นักกฎหมาย, ผูู้้พิีพีากษา, อัยการ์ (ไม่ได้ออกนอกสถานที�), จิตร์กร์   
(ในสำานักงาน), สถาป็นิก, ผูู้้จัดการ์และเสมียน (บัริ์ษัทนำาสินค้าเข้้า - ออก ซึึ่�งมีหน้าที�ในสำานักงานเท่านั�น / ธนาคาร์ / บัริ์ษัทป็ร์ะกัน / บัริ์ษัทเดินเร่์อ) ฯลฯ
อีาชีั้พช้ั้�น 2  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พควิบัคุมในสำำาน้กังาน หรือีติ�อีงมีกัารอีอีกันอีกัสำถานที�ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิในระด้บัปานกัลาง 
ผูู้้แทน, ผูู้้จัดการ์ (บัริ์ษัทท่องเที�ยว / โร์งแร์ม / โร์งงาน / โร์งมหร์สพี / ภััตตาคาร์), ผูู้้จัดการ์บัริ์ษัทรั์กษาความป็ลอดภััย , ผูู้้จัดการ์ฝ่่ายศิึลป์็, ผูู้้จัดการ์ฝ่่ายผู้ลิต, ศัึลยแพีทย์, ทันตแพีทย์, สัตวแพีทย์, เภัสัชื่กร์, นางผู้ดุงคร์ร์ภ์ั, นางพียาบัาล, นักเคมี, พีนักงาน
ข้าย, เซึ่ลส์แมน, พีนักงานจัดสินค้า, พีนักงานข้ายข้องหน้าร้์าน, พีนักงานเก็บัเงิน (ที�ป็ฏิิบััติงานหลายอย่าง), ศุึลการั์กษ์ (ทำางานนอกสถานที�), เจ้าข้องและพีนักงาน (ร้์านเส่�อผู้้า / ร้์านเพีชื่ร์พีลอย / ร้์านทอง), นักดนตรี์, นักร้์อง, เจ้าข้อง (กองมร์ดก / บ้ัาน
จัดสร์ร์ / บ้ัานเช่ื่า / สวน (ไม่ได้ลงม่อทำา)), ช่ื่างภัาพี, นักข่้าว, ผูู้้ตร์วจการ์ (รั์ฐบัาล / ธุร์กิจ), นักกฎหมาย - ทนายความ (ออกนอกสำานักงาน), เจ้าที�หน้าที�สินเช่ื่�อ, เจ้าหน้าที�ป็ร์ะมูลงานทั�วไป็, ศึึกษานิเทศึก์ ฯลฯ
อีาชีั้พช้ั้�น 3  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พที�ติ�อีงใชั้�ฝีีมือี, ก่ั�งฝีีมือี, เครื�อีงมือีขนาดเบัา ในกัารปฏิิบ้ัติิงาน ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิในระด้บัส้ำง
แม่บ้ัาน (ทั�วไป็ / รั์บัจ้าง), คนเลี�ยงเด็ก, คนครั์ว, คนรั์บัใช้ื่ในบ้ัาน, ดาร์า - นักแสดง, พีนักงานต้อนรั์บั (โร์งแร์ม / ภััตตาคาร์ / บัาร์์ / โร์งมหร์สพี), ช่ื่างเสริ์มสวย - ตัดเส่�อ, ช่ื่างสำาร์วจ, ผูู้้ควบัคุม (โร์งงานผู้ลิตสินค้า / โร์งงานอุตสาหกร์ร์ม / โร์งงานข้นาด
เล็ก), ผูู้้รั์บัเหมา, คนงานฝี่ม่อ (ทำางานอย่างเบัา), เจ้าข้องร้์าน (แผู้งลอย / ข้ายข้องชื่ำา), ผูู้้ข้ายเน่�อ - ป็ลา, คนข้ายข้องหาบัเร่์, ผูู้้จัดการ์ (ร์ถบัร์ร์ทุก / ร์ถโดยสาร์ / ร์ถข้นส่ง), นักบิันพีลเร่์อน, เจ้าข้อง (ค่ายมวย / โร์งเล่�อย / โร์งนำ�าแข็้ง / โร์งพิีมพ์ี), พีนักงาน
เข้้าเล่ม, เสมียนนับัข้อง, ผูู้้รั์กษาคลังสินค้า, คนเฝ้่าป็ร์ะตู, ยาม (ไม่พีกอาวุธ), เกษตร์กร์, ผูู้้ทำาการ์ตร์วจสวนยาง, เจ้าข้องฟาร์์ม, นักศึึกษาแผู้นกช่ื่าง (ไฟฟ้า / เคร่์�องยนต์ / เคร่์�องกล / ก่อสร้์าง), ฯลฯ
อีาชีั้พช้ั้�น 4  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พข่างฝีีมือีใชั้�เครื�อีงมือีขนาดเบัาในกัารปฏิิบ้ัติิงาน (มีควิามเสีำ�ยง) ประกัอีบัอีาชีั้พใชั้�แรงงาน ใชั้�เครื�อีงมือีขนาดหน้กั ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิมากัเป็นพิเศษ
ข้้าร์าชื่การ์ฝ่่ายป็กคร์องท้องที�, หัวหน้าโร์งงาน, หัวหน้าคนงาน, ช่ื่างทาสี - ช่ื่างไม้ (ในโร์งงาน), ช่ื่างทองรู์ป็พีร์ร์ณ, ช่ื่างไฟฟ้า, ช่ื่างบััดกรี์, ช่ื่างโป้็วสีร์ถ, ช่ื่งติดตั�งลิฟท์, คนต่อท่อป็ร์ะป็า, คนกรี์ดยาง, คนงานฝี่ม่อทำางานหนัก, โชื่เฟอร์์ - คนขั้บัร์ถ (ร์ถบัร์ร์ทุก / 
ร์ถโดยสาร์ / ร์ถรั์บัจ้าง), ผูู้้ขั้บัขี้�เคร่์�องจักร์, เจ้าข้องและพีนักงาน (ป๊็�มนำ�ามัน / ป๊็�มแก๊ส), กร์ร์มกร์, พีนักงานเก็บัข้ยะ, ช่ื่างปู็น, ช่ื่างไม้งานก่อสร้์าง, ช่ื่างทำาหม้อนำ�า, ช่ื่างซ่ึ่อมเคร่์�อง, ช่ื่างทาสีบ้ัานภัายนอก, ช่ื่างหลอมเหล็กในโร์งงาน, คนข้ายเน่�อ ชื่ำาแหละสัตว์, 
คนส่งข้อง, วิศึวกร์ไฟฟ้า, บุัรุ์ษไป็ร์ษณีย์, พีนักงานส่งเอกสาร์, พีนักงานวางบิัล - เก็บับิัล, มอเตอร์์ไซึ่ค์รั์บัจ้าง, ผูู้้ใช้ื่จักร์ยานยนต์เป็็นพีาหนะหลักในการ์ป็ร์ะกอบัอาชีื่พีทุกกร์ณี, ฯลฯ
ภ้ัยที�ไม่ร้บัพิจารณาร้บัประก้ันภ้ัย (สำมาร์ทพีเอี)
• ร่์างกายพิีการ์ วิกลจริ์ต สติฟ๊�นเฟือน สุข้ภัาพีไม่ดี หร่์อมีโร์คป็ร์ะจำาตัวที�อันตร์าย เช่ื่น โร์คหัวใจ วัณโร์ค มะเร็์ง ความดันโลหิตผิู้ดป็กติ เบัาหวาน ลมบ้ัาหมู ข้้ออักเสบั
• เป็็นผูู้้ติดยาเสพีติด หร่์อด่�มสุร์าเป็็นป็ร์ะจำา หร่์อเคยถูกลอบัทำาร้์ายจากผูู้้อ่�นโดยเจตนา หร่์อมีลำาเนาอยู่ในท้องที�ที�ไม่มีแพีทย์แผู้นป๊็จจุบััน หร่์อเป็็นบุัคคลล้มละลาย
อีาชีั้พที�ไม่ร้บัประก้ันภ้ัย
คนงานก่อสร้์างตึกสูง หอคอย, คนงานป๊็�นจั�น, คนเรี์ยงอิฐ งานก่อสร้์าง พีนักงานสร้์างเข่้�อน งานเกี�ยวกับัการ์วางสาย / ซ่ึ่อมบัำารุ์ง (ต่อสาย, พีาดสายบันเสาไฟฟ้า, ใต้ดิน, อุโมงค์) กร์ร์มกร์ เช่ื่น ข้นทร์าย (ขึ้�น - ลงเร่์อบัร์ร์ทุก), อยู่ในโร์งโม่หิน, ทำาความ
สะอาดท่อร์ะบัายนำ�า, ในโร์งงานผู้ลิตแก๊ส, วัตถุร์ะเบิัด และอ่�น ๆ ก่อสร้์างอุโมงค์แร์งดันอากาศึ กีฬา โดดร่์ม, นักมวยไทย, ขี้�ม้าแข่้ง, กีฬาทางนำ�า สกุ๊ตเตอร์์, นักป็ร์ะดานำ�า, นักแข่้งร์ถ, ล่าสัตว์ ชื่าวป็ร์ะมง (ยกเว้น ทำางานบันฝ๊่�งเท่านั�น), ข้นส่งทางทะเล (คน
ป็ร์ะจำาดาดฟ้า, หน่วยกู้ภััยเร่์ออัป็ป็าง) งานโฆษณา (คนติดตั�งป้็าย / ร่์�อป้็ายในที�สูง), คนติดตั�งเสาอากาศึ ในที�สูง (วิทยุ โทร์ทัศึน์) ทหาร์ ตำาร์วจ ทหาร์ลาดตะเวน (ยกเว้นผูู้้ที�ป็ฏิิบััติงานในสำานังานซึึ่�งไม่มีความเสี�ยง เช่ื่น ธุร์การ์, การ์เงิน) นักบิัน (พีลป็ร์ะจำา
เฮลิคอป็เตอร์์, ป็ร์ะจำาการ์ใกล้ชื่ายแดน), กองบิันตำาร์วจ กร์มป็ร์ะมวลข่้าวกลาง, หน่วยป้็องกันและป็ร์าบัป็ร์ามยาเสพีติด ป็ฏิิบััติงานในเข้ตแทร์กซึึ่ม พีนักงานดับัเพีลิง / คนดับัเพีลิง ขั้บัร์ถบัร์ร์ทุกแก๊ส ผูู้้แสดงบัทบู๊ั / แสดงแทนดาร์า, แสดงผู้าดโผู้น, ละคร์
สัตว์ / ผูู้้แสดงกับัสัตว์ดุร้์าย อาชีื่พีที�ไม่ถูกกฎหมาย หร่์อส่อไป็ในทางทุจริ์ต อาชีื่พีอ่�น ๆ บัางอาชีื่พีที�เสี�ยงภััยสูง ซึึ่�งทางบัริ์ษัทฯ ไม่สามาร์ถรั์บัป็ร์ะกันชีื่วิตในอัตร์าป็กติได้ บัริ์ษัทฯ ข้อสงวนสิทธิพิีจาร์ณาเป็็นร์าย ๆ ไป็

หมายเหตุ : เอกัส่ารฉบัับันี�เป็นเพีียงส่รุปความคุ้มครองเท่์านั�น ผู้ลประโยชั่น์ ความคุ้มครอง และเง่อนไขึ้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที์�กัำาหนดไว้ในกัรมธรรม์
คำาเตือน ผู้้้ซืื้�อควรท์ำาความเข้ึ้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่อนไขึ้ก่ัอนตัดสิ่นใจท์ำาประกัันชีั่วิตทุ์กัครั�ง

ตัดตามร์อยป็ร์

ความคุ�มครุองและผลปรุะโยชีน์
พีีเอ ไลท์ พีีเอ โพีรุเทค พีีเอ อัลตรุ�า

PAL01 PAL02 PAL03 PAP01 PAP02 PAP03 PAP04 PAU01 PAU02 PAU03

1. ผลประโยชน์ค่่าปลงศพี* สำาหรับี้กัารเส้ยช้วิิตทุกักัรณ้ี 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000

2. ผลประโยชน์กัารเส้ยช้วิิต สูญเส้ยอวัิยวิะ สายตา กัารรับี้ฟัังเส้ยง กัารพูีดออกัเส้ยง หรือทุพีพีลภัาพีถาวิร (อ.บี้.2) จากัอุบัี้ติเหตุ สูงสุดไม่เกิัน

   • เส้ยช้วิิต 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

   • ทุพีพีลภัาพีถาวิรสิ�นเชิง 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

   • สูญเส้ยอวัิยวิะ สายตา กัารรับี้ฟัังเส้ยง กัารพูีดออกัเส้ยง 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

3. ผลประโยชน์กัารรักัษาพียาบี้าล เน่องจากัอุบัี้ติเหตุ** (จ่ายตามจริง สูงสุดต่อค่รั�งไม่เกิัน) - - - 30,000 50,000 70,000 90,000 100,000 100,000 200,000

4. ผลประโยชน์กัารชดเชยรายได้ระหว่ิางกัารเข้้ารักัษาตัวิในโรงพียาบี้าล 

รวิมกัรณ้ีเข้้าพัีกัรักัษาตัวิในห้องผู้ป่วิยหนักั (ไอ.ซ้ี.ยู) (ต่อวัินไม่เกิัน 365 วัิน)  

ต่อกัารบี้าดเจ็บี้แต่ละค่รั�ง**

- - - 500 500 1,000 1,000 1,000 1,500 2,000

ผลประโยชน์กัารชดเชยรายได้ระหว่ิางกัารเข้้ารักัษาตัวิในโรงพียาบี้าลในห้อง 

ผู้ป่วิยหนักั (ไอ.ซ้ี.ยู) (ต่อวัินไม่เกิัน 30 วัิน) ต่อกัารบี้าดเจ็บี้แต่ละค่รั�ง**
- - - 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 4,000

5. ผลประโยชน์ทุพีพีลภัาพีชั�วิค่ราวิสิ�นเชิง เน่องจากัอุบัี้ติเหตุ (ไม่เกิัน 52 สัปดาห์)** - - - - - - - 2,000 3,000 5,000

6. ผลประโยชน์กัระดูกัแตกัหักั ไฟัไหม้ นำ�าร้อนลวิกั และกัารบี้าดเจ็บี้อวัิยวิะภัายใน** 

สูงสุดไม่เกิัน
- - - - - - - 100,000 100,000 200,000

7. ข้ยายค่วิามคุ้่มค่รอง จากัข้้อ 2. เน่องจากัสาเหตุดังน้�

  « จากักัารขั้บี้ข้้�หรือโดยสารรถจักัรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิัน 150,000 250,000 350,000 150,000 250,000 350,000 450,000 500,000 1,000,000 1,000,000

  « จากักัารถูกัฆาตกัรรมหรือถูกัทำาร้ายร่างกัาย สูงสุดไม่เกิัน 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 500,000 1,000,000 1,000,000

บริุษััทฯ จำะจ่ำายผลปรุะโยชีน์ค่าปลงศพี ในข�อ 1. ในกรุณีีที�ผ้�เอาปรุะกันภััยเสียชีีวิตเท่านั�น

*ผลปรุะโยชีน์ค่าปลงศพี มีรุะยะเวลารุอบคอย 180 วัน นับจำากวันที�มีผลบังคับครัุ�งแรุก หากผ้�เอาปรุะกันภััยเสียชีีวิตจำากการุเจ็ำบป่วยในรุะยะเวลาดังกล่าว จำะไม่มีสิทธิิรัุบเงินผลปรุะโยชีน์ค่าปลงศพี

**ขยายความคุ�มครุองจำากการุขับขี� หรืุอโดยสารุรุถจัำกรุยานยนต์ และการุถ้กฆาตกรุรุมหรืุอถ้กทำารุ�ายรุ่างกาย

จำำานวนเงินเอาปรุะกันภััยข�อ 2. เพิี�มข้�น 5% ของจำำานวนเงินเอาปรุะกันภััยเริุ�มต�น ตั�งแต่ปีกรุมธิรุรุม์ปรุะกันภััยที� 2-6 เม่อต่ออายุกรุมธิรุรุม์ก่อนหรืุอ ณี วันครุบรุอบปีกรุมธิรุรุม์ ทั�งนี�ไม่เพิี�มในส่วนของขยายความคุ�มครุองในข�อ 7.

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 1 วัน - 60 ปี สำาหรัุบอายุ 16 - 60 ปี

ชั�นอาช้พี 1 800 1,300 1,700 2,200 3,200 4,500 5,500

6,600 9,200 16,500

ชั�นอาช้พี 2 1,000 1,600 2,300 2,700 4,000 5,500 6,800

ชั�นอาช้พี 3 1,200 2,000 - 3,200 4,700 - -

-

ชั�นอาช้พี 4 1,500 2,400 - 3,700 5,500 - -

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 61 - 65 ปี สำาหรัุบอายุ 61 - 65 ปี

ชั�นอาช้พี 1 900 1,400 2,000 2,400 3,500 4,900 6,000

7,400 10,300 18,700

ชั�นอาช้พี 2 1,100 1,800 2,500 2,900 4,300 6,000 7,300

ชั�นอาช้พี 3 1,300 2,200 - 3,400 5,000 - -

-

ชั�นอาช้พี 4 1,500 2,500 - 3,900 5,800 - -

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 66 - 70 ปี สำาหรัุบอายุ 66 - 70 ปี

ชั�นอาช้พี 1 1,000 1,700 2,400 2,800 4,100 5,700 7,000

9,000 12,700 23,100

ชั�นอาช้พี 2 1,300 2,100 2,900 3,300 4,900 6,800 8,400

ชั�นอาช้พี 3 1,500 2,500 - 3,800 5,600 - -

-

ชั�นอาช้พี 4 1,700 2,800 - 4,300 6,400 - -

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 71 - 75 ปี

ชั�นอาช้พี 1 1,400 2,300 3,200 3,600 5,300 7,400 9,100

-

ชั�นอาช้พี 2 1,600 2,700 3,700 4,100 6,100 8,500 10,500

ชั�นอาช้พี 3 1,900 3,100 - 4,600 6,800 - -

ชั�นอาช้พี 4 2,100 3,400 - 5,100 7,600 - -

บัริษ้ท ซ้ัมซุัง ประก้ันชีั้วิิติ (ประเทศไทย) จำาก้ัด (มหาชั้น)
2922/222-227 ชัื่�น 15  อาคาร์ชื่าญอิสสร์ะทาวเวอร์์ 2
ถนนเพีชื่ร์บุัรี์ตัดใหม่ แข้วงบัางกะปิ็ เข้ตห้วยข้วาง กรุ์งเทพีฯ 10310
โทร์. 0-2308-2245  โทร์สาร์ 0-2308-2269
ทะเบีัยนเลข้ที�/เลข้ป็ร์ะจำาตัวผูู้้เสียภัาษีอากร์ 0107556000124

ใบัคำาขอีเอีาประกั้นภั้ย
กัรมธรรม์ประกั้นภั้ยอีุบั้ติิเหติุสำ่วินบัุคคล

 กัรณีชั้ำาระเบัี�ยประกั้นภั้ยรายปี
 กัรณีชั้ำาระเบัี�ยประกั้นภั้ยรายเดือีน

ส่ำวินที� 1 คำาถามเกัี�ยวิกับ้ัข�อีม้ลส่ำวินบัคุคลขอีงผู้้�ขอีเอีาประก้ันภัย้และรายละเอียีดกัารขอีเอีาประกัน้ภัย้

1. ชั้ื�อี-นามสำกัลุขอีงผู้้�ขอีเอีาประกัน้ภัย้  เพีศึ   ชื่าย     หญิง
 สำถานภัาพ  สมร์ส   โสด   หม้าย   หย่า เอีกัสำารที�ใชั้�แสำดง   บัตัร์ป็ร์ะจำาตัวป็ร์ะชื่าชื่น   บัตัร์ข้้าร์าชื่การ์   ใบัสำาคญัป็ร์ะจำาตวัคนต่างด้าว  หนงัสอ่เดนิทาง
 เลข้ที�  ออกให้ ณ เข้ต หร์อ่ อำาเภัอ  จงัหวดั  ป็ร์ะเทศึ

อีายุ (ปี) วิ้น เดือีน ปีเกัิด ควิามสำ้ง (ซัม.) นำ�าหน้กั (กักั.) สำ้ญชั้าติิ

  ที�อีย้ต่ิามทะเบัยีนบั�าน ร์หสัไป็ร์ษณย์ี
 สำถานที�สำะดวิกัในกัารติดิต่ิอี ร์หัสไป็ร์ษณย์ี
 โทร์ศึพัีท์บ้ัาน   ไม่ม ี  ม ีร์ะบัุ  โทร์ศึพัีท์มอ่ถอ่   ไม่ม ี  ม ีร์ะบัุ
 ชั้ื�อีสำถานที�ทำางาน ตั�งอยูท่ี�
 ร์หสัไป็ร์ษณย์ี  โทร์ศัึพีท์  อีาชั้พีปัจจบุัน้  ตำาแหน่ง  
 ลกัษณะงานที�ทำา ข้ั�นอาชื่พีี  
 เงนิเดอ่น/ค่าจ้าง ปี็ละ บัาท แหล่งที�มา/หน่วยงาน

2. ผู้้�รบ้ัประโยชั้น์ : ชั้ื�อี-นามสำกัลุ  อีายุ ปี ควิามสำม้พน้ธ์ก้ับัผู้้�ขอีเอีาประก้ันภ้ัย
 ที�อีย้่ ร์หสัไป็ร์ษณย์ี
 โทร์ศึพัีท์บ้ัาน  โทร์ศึพัีท์มอ่ถอ่

3.  กัรณชีั้ำาระเบัี�ยประกัน้ภ้ัยรายปี

ร์ะยะเวลาข้อเอาป็ร์ะกันภััยเร์ิ�มต้นวันที� เวลา 16.30 น. สิ�นสดุวนัที� เวลา 16.30 น.

 กัรณชีั้ำาระเบัี�ยประกัน้ภ้ัยรายเดือีน

ร์ะยะเวลาข้อเอาป็ร์ะกันภััยเร์ิ�มต้นวันที� เวลา 16.30 น.
กร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััยนี�เป็็นกร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััยร์ายเด่อนต่ออายุอัตโนมัติ
วันสิ�นสุดการ์เอาป็ร์ะกันภััยเป็็นไป็ตามเง่�อนไข้ข้องกร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััย

4. ข�อีติกัลงคุ�มครอีงและจำานวินเงินเอีาประก้ันภัย้ที�ติ�อีงกัาร     แผู้น    

ข�อีติกัลงควิามค�ุมครอีง จำานวินเงินเอีาประก้ันภัย้
(บัาท)

ควิามร้บัผู้ิดชั้อีบั
สำ่วินแรกั (บัาท)

(บัริษ้ทกัรอีกั)
เบัี�ยประกั้นภั้ย (บัาท)

สำาหร์ับัความคุ้มคร์องตามข้้อ 1 ให้ท่านร์ะบัุความคุ้มคร์องที�ต้องการ์ตาม อ.บั. 1 หร์่อ อ.บั. 2 ข้้อใดข้้อหนึ�ง
ข้้อ 1. การ์เสียชื่ีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หร์่อทุพีพีลภัาพีถาวร์สิ�นเชื่ิง (อ.บั. 1)
ข้้อ 1. เสียชื่ีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การ์ร์ับัฟ๊ง การ์พีูดออกเสียง หร์่อทุพีพีลภัาพีถาวร์ (อ.บั. 2)
ข้้อ 2. ทุพีพีลภัาพีชื่ั�วคร์าวสิ�นเชื่ิง     ไม่เกิน...............................สัป็ดาห์
ข้้อ 3. ทุพีพีลภัาพีชื่ั�วคร์าวบัางส่วน   ไม่เกิน...............................สัป็ดาห์
ข้้อ 4. ค่าร์ักษาพียาบัาลต่ออุบััติเหตุแต่ละคร์ั�ง
ข้้อ 5. กร์ะดูกแตกหัก ไฟไหม้ นำ�าร์้อนลวก และการ์บัาดเจ็บัอวัยวะภัายใน
ข้้อ 6. ชื่ดเชื่ยร์ายได้ร์ะหว่างการ์เข้้าร์ักษาตัวโร์งพียาบัาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน.................วัน
ข้้อ 7. อุบััติเหตุสาธาร์ณะ

5. ติ�อีงกัารให�มคีวิามคุ�มครอีงเพิ�มเติมิดง้นี�  

ข�อีติกัลงควิามค�ุมครอีง จำานวินเงินเอีาประกัน้ภัย้
(บัาท)

(บัริษ้ทกัรอีกั)
เบัี�ยประกั้นภั้ย (บัาท)

5.1 การ์ข้ับัข้ี�หร์่อโดยสาร์ร์ถจักร์ยานยนต์ (อ.บั. 3.1)
5.2 การ์แข้่งกีฬาอันตร์าย (อ.บั. 3.2)
5.3 การ์โดยสาร์อากาศึยานที�มิได้ป็ร์ะกอบัการ์โดยสายการ์บัินพีาณิชื่ย์ (อ.บั. 3.3)
5.4 การ์นัดหยุดงาน การ์จร์าจล การ์ที�ป็ร์ะชื่าชื่นก่อความวุ่นวายถึงข้นาดลุกฮ่อต่อต้านร์ัฐบัาล (อ.บั. 3.4)
5.5 การ์ก่อการ์ร์้าย (อ.บั. 3.5)
5.6 การ์ถูกฆาตกร์ร์มหร์่อถูกทำาร์้ายร์่างกาย (อ.บั. 5)
5.7 ค่าใชื่้จ่ายทันตกร์ร์ม (อ.บั. 6)

เบัี�ยประกั้นภั้ย รวิมท้�งสำิ�น

คำาเติอืีน  ขอีงสำำานก้ังานคณะกัรรมกัารกัำากับ้ัและส่ำงเสำริมกัารประกัอีบัธรุกิัจประกัน้ภัย้  ผูู้ข้้อเอาป็ร์ะกนัชื่วิีตต้องตอบัคำาถาม
ตามความเป็็นจร์งิทกุข้้อ การ์ป็กปิ็ดข้้อเทจ็จร์งิใดๆ อาจจะเป็็นเหตใุห้บัร์ษัิทผูู้ร้์บััป็ร์ะกนัชีื่วิตป็ฏิเิสธไม่จ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน
ตามสญัญาป็ร์ะกนัชื่วีติ ตามป็ร์ะมวลกฎหมายแพ่ีงและพีาณิชื่ย์มาตร์า 865 

เลข้ที�ใบัคำาข้อเอาป็ร์ะกันภััย

ช่ื่�อตัวแทน / นายหน้า

ใบัอนุญาตเลข้ที� ร์หัส

ผูู้้บัริ์หาร์ตัวแทน ร์หัส

ใบัรั์บัเงินชัื่�วคร์าวเล่มที�  เลข้ที�

1/2

หน่วย : บัาท



เบ้ี้�ยประกัันภััยสมาร์ทพ้ีเอ

รายละเอีียดช้ั้�นอีาชีั้พขอีงประก้ันภ้ัยอุีบ้ัติิเหตุิ ซ้ัมซุัง ประก้ันชีั้วิิติ (ประเทศไทย)
อีาชีั้พช้ั้�น 1  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พในสำำาน้กังาน ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิในระด้บัติำ�า
นักเรี์ยน - นักศึึกษา, ข้้าร์าชื่การ์, ครู์, อาจาร์ย์, แคชื่เชีื่ยร์์ (พีนักงานเก็บัเงิน), ผูู้้บัริ์หาร์องค์กร์ธุร์กิจ, แพีทย์ (ยกเว้น ศัึลยแพีทย์ / ทันตแพีทย์ / สัตวแพีทย์), นักบััญชีื่, พีนักงานการ์เงิน, นักกฎหมาย, ผูู้้พิีพีากษา, อัยการ์ (ไม่ได้ออกนอกสถานที�), จิตร์กร์   
(ในสำานักงาน), สถาป็นิก, ผูู้้จัดการ์และเสมียน (บัริ์ษัทนำาสินค้าเข้้า - ออก ซึึ่�งมีหน้าที�ในสำานักงานเท่านั�น / ธนาคาร์ / บัริ์ษัทป็ร์ะกัน / บัริ์ษัทเดินเร่์อ) ฯลฯ
อีาชีั้พช้ั้�น 2  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พควิบัคุมในสำำาน้กังาน หรือีติ�อีงมีกัารอีอีกันอีกัสำถานที�ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิในระด้บัปานกัลาง 
ผูู้้แทน, ผูู้้จัดการ์ (บัริ์ษัทท่องเที�ยว / โร์งแร์ม / โร์งงาน / โร์งมหร์สพี / ภััตตาคาร์), ผูู้้จัดการ์บัริ์ษัทรั์กษาความป็ลอดภััย , ผูู้้จัดการ์ฝ่่ายศิึลป์็, ผูู้้จัดการ์ฝ่่ายผู้ลิต, ศัึลยแพีทย์, ทันตแพีทย์, สัตวแพีทย์, เภัสัชื่กร์, นางผู้ดุงคร์ร์ภ์ั, นางพียาบัาล, นักเคมี, พีนักงาน
ข้าย, เซึ่ลส์แมน, พีนักงานจัดสินค้า, พีนักงานข้ายข้องหน้าร้์าน, พีนักงานเก็บัเงิน (ที�ป็ฏิิบััติงานหลายอย่าง), ศุึลการั์กษ์ (ทำางานนอกสถานที�), เจ้าข้องและพีนักงาน (ร้์านเส่�อผู้้า / ร้์านเพีชื่ร์พีลอย / ร้์านทอง), นักดนตรี์, นักร้์อง, เจ้าข้อง (กองมร์ดก / บ้ัาน
จัดสร์ร์ / บ้ัานเช่ื่า / สวน (ไม่ได้ลงม่อทำา)), ช่ื่างภัาพี, นักข่้าว, ผูู้้ตร์วจการ์ (รั์ฐบัาล / ธุร์กิจ), นักกฎหมาย - ทนายความ (ออกนอกสำานักงาน), เจ้าที�หน้าที�สินเช่ื่�อ, เจ้าหน้าที�ป็ร์ะมูลงานทั�วไป็, ศึึกษานิเทศึก์ ฯลฯ
อีาชีั้พช้ั้�น 3  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พที�ติ�อีงใชั้�ฝีีมือี, ก่ั�งฝีีมือี, เครื�อีงมือีขนาดเบัา ในกัารปฏิิบ้ัติิงาน ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิในระด้บัส้ำง
แม่บ้ัาน (ทั�วไป็ / รั์บัจ้าง), คนเลี�ยงเด็ก, คนครั์ว, คนรั์บัใช้ื่ในบ้ัาน, ดาร์า - นักแสดง, พีนักงานต้อนรั์บั (โร์งแร์ม / ภััตตาคาร์ / บัาร์์ / โร์งมหร์สพี), ช่ื่างเสริ์มสวย - ตัดเส่�อ, ช่ื่างสำาร์วจ, ผูู้้ควบัคุม (โร์งงานผู้ลิตสินค้า / โร์งงานอุตสาหกร์ร์ม / โร์งงานข้นาด
เล็ก), ผูู้้รั์บัเหมา, คนงานฝี่ม่อ (ทำางานอย่างเบัา), เจ้าข้องร้์าน (แผู้งลอย / ข้ายข้องชื่ำา), ผูู้้ข้ายเน่�อ - ป็ลา, คนข้ายข้องหาบัเร่์, ผูู้้จัดการ์ (ร์ถบัร์ร์ทุก / ร์ถโดยสาร์ / ร์ถข้นส่ง), นักบิันพีลเร่์อน, เจ้าข้อง (ค่ายมวย / โร์งเล่�อย / โร์งนำ�าแข็้ง / โร์งพิีมพ์ี), พีนักงาน
เข้้าเล่ม, เสมียนนับัข้อง, ผูู้้รั์กษาคลังสินค้า, คนเฝ้่าป็ร์ะตู, ยาม (ไม่พีกอาวุธ), เกษตร์กร์, ผูู้้ทำาการ์ตร์วจสวนยาง, เจ้าข้องฟาร์์ม, นักศึึกษาแผู้นกช่ื่าง (ไฟฟ้า / เคร่์�องยนต์ / เคร่์�องกล / ก่อสร้์าง), ฯลฯ
อีาชีั้พช้ั้�น 4  ผู้้�ประกัอีบัอีาชีั้พข่างฝีีมือีใชั้�เครื�อีงมือีขนาดเบัาในกัารปฏิิบ้ัติิงาน (มีควิามเสีำ�ยง) ประกัอีบัอีาชีั้พใชั้�แรงงาน ใชั้�เครื�อีงมือีขนาดหน้กั ล้กัษณะงานเสีำ�ยงต่ิอีกัารเกิัดอุีบ้ัติิเหตุิมากัเป็นพิเศษ
ข้้าร์าชื่การ์ฝ่่ายป็กคร์องท้องที�, หัวหน้าโร์งงาน, หัวหน้าคนงาน, ช่ื่างทาสี - ช่ื่างไม้ (ในโร์งงาน), ช่ื่างทองรู์ป็พีร์ร์ณ, ช่ื่างไฟฟ้า, ช่ื่างบััดกรี์, ช่ื่างโป้็วสีร์ถ, ช่ื่งติดตั�งลิฟท์, คนต่อท่อป็ร์ะป็า, คนกรี์ดยาง, คนงานฝี่ม่อทำางานหนัก, โชื่เฟอร์์ - คนขั้บัร์ถ (ร์ถบัร์ร์ทุก / 
ร์ถโดยสาร์ / ร์ถรั์บัจ้าง), ผูู้้ขั้บัขี้�เคร่์�องจักร์, เจ้าข้องและพีนักงาน (ป๊็�มนำ�ามัน / ป๊็�มแก๊ส), กร์ร์มกร์, พีนักงานเก็บัข้ยะ, ช่ื่างปู็น, ช่ื่างไม้งานก่อสร้์าง, ช่ื่างทำาหม้อนำ�า, ช่ื่างซ่ึ่อมเคร่์�อง, ช่ื่างทาสีบ้ัานภัายนอก, ช่ื่างหลอมเหล็กในโร์งงาน, คนข้ายเน่�อ ชื่ำาแหละสัตว์, 
คนส่งข้อง, วิศึวกร์ไฟฟ้า, บุัรุ์ษไป็ร์ษณีย์, พีนักงานส่งเอกสาร์, พีนักงานวางบิัล - เก็บับิัล, มอเตอร์์ไซึ่ค์รั์บัจ้าง, ผูู้้ใช้ื่จักร์ยานยนต์เป็็นพีาหนะหลักในการ์ป็ร์ะกอบัอาชีื่พีทุกกร์ณี, ฯลฯ
ภ้ัยที�ไม่ร้บัพิจารณาร้บัประก้ันภ้ัย (สำมาร์ทพีเอี)
• ร่์างกายพิีการ์ วิกลจริ์ต สติฟ๊�นเฟือน สุข้ภัาพีไม่ดี หร่์อมีโร์คป็ร์ะจำาตัวที�อันตร์าย เช่ื่น โร์คหัวใจ วัณโร์ค มะเร็์ง ความดันโลหิตผิู้ดป็กติ เบัาหวาน ลมบ้ัาหมู ข้้ออักเสบั
• เป็็นผูู้้ติดยาเสพีติด หร่์อด่�มสุร์าเป็็นป็ร์ะจำา หร่์อเคยถูกลอบัทำาร้์ายจากผูู้้อ่�นโดยเจตนา หร่์อมีลำาเนาอยู่ในท้องที�ที�ไม่มีแพีทย์แผู้นป๊็จจุบััน หร่์อเป็็นบุัคคลล้มละลาย
อีาชีั้พที�ไม่ร้บัประก้ันภ้ัย
คนงานก่อสร้์างตึกสูง หอคอย, คนงานป๊็�นจั�น, คนเรี์ยงอิฐ งานก่อสร้์าง พีนักงานสร้์างเข่้�อน งานเกี�ยวกับัการ์วางสาย / ซ่ึ่อมบัำารุ์ง (ต่อสาย, พีาดสายบันเสาไฟฟ้า, ใต้ดิน, อุโมงค์) กร์ร์มกร์ เช่ื่น ข้นทร์าย (ขึ้�น - ลงเร่์อบัร์ร์ทุก), อยู่ในโร์งโม่หิน, ทำาความ
สะอาดท่อร์ะบัายนำ�า, ในโร์งงานผู้ลิตแก๊ส, วัตถุร์ะเบิัด และอ่�น ๆ ก่อสร้์างอุโมงค์แร์งดันอากาศึ กีฬา โดดร่์ม, นักมวยไทย, ขี้�ม้าแข่้ง, กีฬาทางนำ�า สกุ๊ตเตอร์์, นักป็ร์ะดานำ�า, นักแข่้งร์ถ, ล่าสัตว์ ชื่าวป็ร์ะมง (ยกเว้น ทำางานบันฝ๊่�งเท่านั�น), ข้นส่งทางทะเล (คน
ป็ร์ะจำาดาดฟ้า, หน่วยกู้ภััยเร่์ออัป็ป็าง) งานโฆษณา (คนติดตั�งป้็าย / ร่์�อป้็ายในที�สูง), คนติดตั�งเสาอากาศึ ในที�สูง (วิทยุ โทร์ทัศึน์) ทหาร์ ตำาร์วจ ทหาร์ลาดตะเวน (ยกเว้นผูู้้ที�ป็ฏิิบััติงานในสำานังานซึึ่�งไม่มีความเสี�ยง เช่ื่น ธุร์การ์, การ์เงิน) นักบิัน (พีลป็ร์ะจำา
เฮลิคอป็เตอร์์, ป็ร์ะจำาการ์ใกล้ชื่ายแดน), กองบิันตำาร์วจ กร์มป็ร์ะมวลข่้าวกลาง, หน่วยป้็องกันและป็ร์าบัป็ร์ามยาเสพีติด ป็ฏิิบััติงานในเข้ตแทร์กซึึ่ม พีนักงานดับัเพีลิง / คนดับัเพีลิง ขั้บัร์ถบัร์ร์ทุกแก๊ส ผูู้้แสดงบัทบู๊ั / แสดงแทนดาร์า, แสดงผู้าดโผู้น, ละคร์
สัตว์ / ผูู้้แสดงกับัสัตว์ดุร้์าย อาชีื่พีที�ไม่ถูกกฎหมาย หร่์อส่อไป็ในทางทุจริ์ต อาชีื่พีอ่�น ๆ บัางอาชีื่พีที�เสี�ยงภััยสูง ซึึ่�งทางบัริ์ษัทฯ ไม่สามาร์ถรั์บัป็ร์ะกันชีื่วิตในอัตร์าป็กติได้ บัริ์ษัทฯ ข้อสงวนสิทธิพิีจาร์ณาเป็็นร์าย ๆ ไป็

หมายเหตุ : เอกัส่ารฉบัับันี�เป็นเพีียงส่รุปความคุ้มครองเท่์านั�น ผู้ลประโยชั่น์ ความคุ้มครอง และเง่อนไขึ้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที์�กัำาหนดไว้ในกัรมธรรม์
คำาเตือน ผู้้้ซืื้�อควรท์ำาความเข้ึ้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่อนไขึ้ก่ัอนตัดสิ่นใจท์ำาประกัันชีั่วิตทุ์กัครั�ง

ตัดตามร์อยป็ร์

ความคุ�มครุองและผลปรุะโยชีน์
พีีเอ ไลท์ พีีเอ โพีรุเทค พีีเอ อัลตรุ�า

PAL01 PAL02 PAL03 PAP01 PAP02 PAP03 PAP04 PAU01 PAU02 PAU03

1. ผลประโยชน์ค่่าปลงศพี* สำาหรับี้กัารเส้ยช้วิิตทุกักัรณ้ี 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000

2. ผลประโยชน์กัารเส้ยช้วิิต สูญเส้ยอวัิยวิะ สายตา กัารรับี้ฟัังเส้ยง กัารพูีดออกัเส้ยง หรือทุพีพีลภัาพีถาวิร (อ.บี้.2) จากัอุบัี้ติเหตุ สูงสุดไม่เกิัน

   • เส้ยช้วิิต 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

   • ทุพีพีลภัาพีถาวิรสิ�นเชิง 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

   • สูญเส้ยอวัิยวิะ สายตา กัารรับี้ฟัังเส้ยง กัารพูีดออกัเส้ยง 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

3. ผลประโยชน์กัารรักัษาพียาบี้าล เน่องจากัอุบัี้ติเหตุ** (จ่ายตามจริง สูงสุดต่อค่รั�งไม่เกิัน) - - - 30,000 50,000 70,000 90,000 100,000 100,000 200,000

4. ผลประโยชน์กัารชดเชยรายได้ระหว่ิางกัารเข้้ารักัษาตัวิในโรงพียาบี้าล 

รวิมกัรณ้ีเข้้าพัีกัรักัษาตัวิในห้องผู้ป่วิยหนักั (ไอ.ซ้ี.ยู) (ต่อวัินไม่เกิัน 365 วัิน)  

ต่อกัารบี้าดเจ็บี้แต่ละค่รั�ง**

- - - 500 500 1,000 1,000 1,000 1,500 2,000

ผลประโยชน์กัารชดเชยรายได้ระหว่ิางกัารเข้้ารักัษาตัวิในโรงพียาบี้าลในห้อง 

ผู้ป่วิยหนักั (ไอ.ซ้ี.ยู) (ต่อวัินไม่เกิัน 30 วัิน) ต่อกัารบี้าดเจ็บี้แต่ละค่รั�ง**
- - - 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 4,000

5. ผลประโยชน์ทุพีพีลภัาพีชั�วิค่ราวิสิ�นเชิง เน่องจากัอุบัี้ติเหตุ (ไม่เกิัน 52 สัปดาห์)** - - - - - - - 2,000 3,000 5,000

6. ผลประโยชน์กัระดูกัแตกัหักั ไฟัไหม้ นำ�าร้อนลวิกั และกัารบี้าดเจ็บี้อวัิยวิะภัายใน** 

สูงสุดไม่เกิัน
- - - - - - - 100,000 100,000 200,000

7. ข้ยายค่วิามคุ้่มค่รอง จากัข้้อ 2. เน่องจากัสาเหตุดังน้�

  « จากักัารขั้บี้ข้้�หรือโดยสารรถจักัรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิัน 150,000 250,000 350,000 150,000 250,000 350,000 450,000 500,000 1,000,000 1,000,000

  « จากักัารถูกัฆาตกัรรมหรือถูกัทำาร้ายร่างกัาย สูงสุดไม่เกิัน 300,000 500,000 700,000 300,000 500,000 700,000 900,000 500,000 1,000,000 1,000,000

บริุษััทฯ จำะจ่ำายผลปรุะโยชีน์ค่าปลงศพี ในข�อ 1. ในกรุณีีที�ผ้�เอาปรุะกันภััยเสียชีีวิตเท่านั�น

*ผลปรุะโยชีน์ค่าปลงศพี มีรุะยะเวลารุอบคอย 180 วัน นับจำากวันที�มีผลบังคับครัุ�งแรุก หากผ้�เอาปรุะกันภััยเสียชีีวิตจำากการุเจ็ำบป่วยในรุะยะเวลาดังกล่าว จำะไม่มีสิทธิิรัุบเงินผลปรุะโยชีน์ค่าปลงศพี

**ขยายความคุ�มครุองจำากการุขับขี� หรืุอโดยสารุรุถจัำกรุยานยนต์ และการุถ้กฆาตกรุรุมหรืุอถ้กทำารุ�ายรุ่างกาย

จำำานวนเงินเอาปรุะกันภััยข�อ 2. เพิี�มข้�น 5% ของจำำานวนเงินเอาปรุะกันภััยเริุ�มต�น ตั�งแต่ปีกรุมธิรุรุม์ปรุะกันภััยที� 2-6 เม่อต่ออายุกรุมธิรุรุม์ก่อนหรืุอ ณี วันครุบรุอบปีกรุมธิรุรุม์ ทั�งนี�ไม่เพิี�มในส่วนของขยายความคุ�มครุองในข�อ 7.

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 1 วัน - 60 ปี สำาหรัุบอายุ 16 - 60 ปี

ชั�นอาช้พี 1 800 1,300 1,700 2,200 3,200 4,500 5,500

6,600 9,200 16,500

ชั�นอาช้พี 2 1,000 1,600 2,300 2,700 4,000 5,500 6,800

ชั�นอาช้พี 3 1,200 2,000 - 3,200 4,700 - -

-

ชั�นอาช้พี 4 1,500 2,400 - 3,700 5,500 - -

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 61 - 65 ปี สำาหรัุบอายุ 61 - 65 ปี

ชั�นอาช้พี 1 900 1,400 2,000 2,400 3,500 4,900 6,000

7,400 10,300 18,700

ชั�นอาช้พี 2 1,100 1,800 2,500 2,900 4,300 6,000 7,300

ชั�นอาช้พี 3 1,300 2,200 - 3,400 5,000 - -

-

ชั�นอาช้พี 4 1,500 2,500 - 3,900 5,800 - -

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 66 - 70 ปี สำาหรัุบอายุ 66 - 70 ปี

ชั�นอาช้พี 1 1,000 1,700 2,400 2,800 4,100 5,700 7,000

9,000 12,700 23,100

ชั�นอาช้พี 2 1,300 2,100 2,900 3,300 4,900 6,800 8,400

ชั�นอาช้พี 3 1,500 2,500 - 3,800 5,600 - -

-

ชั�นอาช้พี 4 1,700 2,800 - 4,300 6,400 - -

เบี�ยปรุะกันภััยต่อปี สำาหรัุบอายุ 71 - 75 ปี

ชั�นอาช้พี 1 1,400 2,300 3,200 3,600 5,300 7,400 9,100

-

ชั�นอาช้พี 2 1,600 2,700 3,700 4,100 6,100 8,500 10,500

ชั�นอาช้พี 3 1,900 3,100 - 4,600 6,800 - -

ชั�นอาช้พี 4 2,100 3,400 - 5,100 7,600 - -

บัริษ้ท ซ้ัมซุัง ประก้ันชีั้วิิติ (ประเทศไทย) จำาก้ัด (มหาชั้น)
2922/222-227 ชัื่�น 15  อาคาร์ชื่าญอิสสร์ะทาวเวอร์์ 2
ถนนเพีชื่ร์บุัรี์ตัดใหม่ แข้วงบัางกะปิ็ เข้ตห้วยข้วาง กรุ์งเทพีฯ 10310
โทร์. 0-2308-2245  โทร์สาร์ 0-2308-2269
ทะเบีัยนเลข้ที�/เลข้ป็ร์ะจำาตัวผูู้้เสียภัาษีอากร์ 0107556000124

ใบัคำาขอีเอีาประกั้นภั้ย
กัรมธรรม์ประกั้นภั้ยอีุบั้ติิเหติุสำ่วินบัุคคล

 กัรณีชั้ำาระเบัี�ยประกั้นภั้ยรายปี
 กัรณีชั้ำาระเบัี�ยประกั้นภั้ยรายเดือีน

ส่ำวินที� 1 คำาถามเกัี�ยวิกับ้ัข�อีม้ลส่ำวินบุัคคลขอีงผู้้�ขอีเอีาประก้ันภัย้และรายละเอียีดกัารขอีเอีาประกัน้ภัย้

1. ชั้ื�อี-นามสำกัลุขอีงผู้้�ขอีเอีาประกัน้ภัย้  เพีศึ   ชื่าย     หญิง
 สำถานภัาพ  สมร์ส   โสด   หม้าย   หย่า เอีกัสำารที�ใชั้�แสำดง   บัตัร์ป็ร์ะจำาตัวป็ร์ะชื่าชื่น   บัตัร์ข้้าร์าชื่การ์   ใบัสำาคญัป็ร์ะจำาตวัคนต่างด้าว  หนงัส่อเดนิทาง
 เลข้ที�  ออกให้ ณ เข้ต หร์อ่ อำาเภัอ  จงัหวัด  ป็ร์ะเทศึ

อีายุ (ปี) วิ้น เดือีน ปีเกัิด ควิามสำ้ง (ซัม.) นำ�าหน้กั (กักั.) สำ้ญชั้าติิ

  ที�อีย้ต่ิามทะเบัยีนบั�าน ร์หสัไป็ร์ษณย์ี
 สำถานที�สำะดวิกัในกัารติดิต่ิอี ร์หัสไป็ร์ษณย์ี
 โทร์ศัึพีท์บ้ัาน   ไม่ม ี  ม ีร์ะบัุ  โทร์ศึพัีท์ม่อถ่อ   ไม่มี   มี ร์ะบัุ
 ชั้ื�อีสำถานที�ทำางาน ตั�งอยูท่ี�
 ร์หสัไป็ร์ษณย์ี  โทร์ศัึพีท์  อีาชั้พีปัจจบุัน้  ตำาแหน่ง  
 ลกัษณะงานที�ทำา ข้ั�นอาชื่พีี  
 เงนิเดอ่น/ค่าจ้าง ปี็ละ บัาท แหล่งที�มา/หน่วยงาน

2. ผู้้�รบ้ัประโยชั้น์ : ชั้ื�อี-นามสำกัลุ  อีายุ ปี ควิามส้ำมพน้ธ์ก้ับัผู้้�ขอีเอีาประก้ันภัย้
 ที�อีย่้ ร์หัสไป็ร์ษณีย์
 โทร์ศัึพีท์บ้ัาน  โทร์ศึพัีท์ม่อถ่อ

3.  กัรณชีั้ำาระเบัี�ยประกัน้ภ้ัยรายปี

ร์ะยะเวลาข้อเอาป็ร์ะกันภััยเร์ิ�มต้นวันที� เวลา 16.30 น. สิ�นสดุวนัที� เวลา 16.30 น.

 กัรณชีั้ำาระเบัี�ยประกัน้ภ้ัยรายเดือีน

ร์ะยะเวลาข้อเอาป็ร์ะกันภััยเร์ิ�มต้นวันที� เวลา 16.30 น.
กร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััยนี�เป็็นกร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััยร์ายเด่อนต่ออายุอัตโนมัติ
วันสิ�นสุดการ์เอาป็ร์ะกันภััยเป็็นไป็ตามเง่�อนไข้ข้องกร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััย

4. ข�อีติกัลงคุ�มครอีงและจำานวินเงินเอีาประก้ันภัย้ที�ติ�อีงกัาร     แผู้น    

ข�อีติกัลงควิามค�ุมครอีง จำานวินเงินเอีาประกัน้ภัย้
(บัาท)

ควิามร้บัผู้ิดชั้อีบั
สำ่วินแรกั (บัาท)

(บัริษ้ทกัรอีกั)
เบัี�ยประกั้นภั้ย (บัาท)

สำาหร์ับัความคุ้มคร์องตามข้้อ 1 ให้ท่านร์ะบัุความคุ้มคร์องที�ต้องการ์ตาม อ.บั. 1 หร์่อ อ.บั. 2 ข้้อใดข้้อหนึ�ง
ข้้อ 1. การ์เสียชื่ีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หร์่อทุพีพีลภัาพีถาวร์สิ�นเชื่ิง (อ.บั. 1)
ข้้อ 1. เสียชื่ีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การ์ร์ับัฟ๊ง การ์พีูดออกเสียง หร์่อทุพีพีลภัาพีถาวร์ (อ.บั. 2)
ข้้อ 2. ทุพีพีลภัาพีชื่ั�วคร์าวสิ�นเชื่ิง     ไม่เกิน...............................สัป็ดาห์
ข้้อ 3. ทุพีพีลภัาพีชื่ั�วคร์าวบัางส่วน   ไม่เกิน...............................สัป็ดาห์
ข้้อ 4. ค่าร์ักษาพียาบัาลต่ออุบััติเหตุแต่ละคร์ั�ง
ข้้อ 5. กร์ะดูกแตกหัก ไฟไหม้ นำ�าร์้อนลวก และการ์บัาดเจ็บัอวัยวะภัายใน
ข้้อ 6. ชื่ดเชื่ยร์ายได้ร์ะหว่างการ์เข้้าร์ักษาตัวโร์งพียาบัาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน.................วัน
ข้้อ 7. อุบััติเหตุสาธาร์ณะ

5. ติ�อีงกัารให�มคีวิามคุ�มครอีงเพิ�มเติมิดง้นี�  

ข�อีติกัลงควิามค�ุมครอีง จำานวินเงินเอีาประกัน้ภัย้
(บัาท)

(บัริษ้ทกัรอีกั)
เบัี�ยประกั้นภั้ย (บัาท)

5.1 การ์ข้ับัข้ี�หร์่อโดยสาร์ร์ถจักร์ยานยนต์ (อ.บั. 3.1)
5.2 การ์แข้่งกีฬาอันตร์าย (อ.บั. 3.2)
5.3 การ์โดยสาร์อากาศึยานที�มิได้ป็ร์ะกอบัการ์โดยสายการ์บัินพีาณิชื่ย์ (อ.บั. 3.3)
5.4 การ์นัดหยุดงาน การ์จร์าจล การ์ที�ป็ร์ะชื่าชื่นก่อความวุ่นวายถึงข้นาดลุกฮ่อต่อต้านร์ัฐบัาล (อ.บั. 3.4)
5.5 การ์ก่อการ์ร์้าย (อ.บั. 3.5)
5.6 การ์ถูกฆาตกร์ร์มหร์่อถูกทำาร์้ายร์่างกาย (อ.บั. 5)
5.7 ค่าใชื่้จ่ายทันตกร์ร์ม (อ.บั. 6)

เบัี�ยประกั้นภั้ย รวิมท้�งสำิ�น

คำาเตืิอีน  ขอีงสำำานก้ังานคณะกัรรมกัารกัำาก้ับัและส่ำงเสำริมกัารประกัอีบัธรุกัจิประก้ันภัย้  ผูู้ข้้อเอาป็ร์ะกนัชื่วิีตต้องตอบัคำาถาม
ตามความเป็็นจร์งิทุกข้้อ การ์ป็กปิ็ดข้้อเท็จจริ์งใดๆ อาจจะเป็็นเหตุให้บัร์ษิทัผูู้รั้์บัป็ร์ะกนัชื่วีติป็ฏิเิสธไม่จ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน
ตามสญัญาป็ร์ะกนัชื่วีติ ตามป็ร์ะมวลกฎหมายแพ่ีงและพีาณิชื่ย์มาตร์า 865 

เลข้ที�ใบัคำาข้อเอาป็ร์ะกันภััย

ช่ื่�อตัวแทน / นายหน้า

ใบัอนุญาตเลข้ที� ร์หัส

ผูู้้บัริ์หาร์ตัวแทน ร์หัส

ใบัรั์บัเงินชัื่�วคร์าวเล่มที�  เลข้ที�
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หน่วย : บัาท

ผู้้�ขอเอาประกัันภััยลงนาม.....................................................................................................................



สมาร์์ทพีีเอ (พีีเอ ไลท์์, พีีเอ โพีรเท์ค และพีีเอ อัลตร้า)
ประกัันภััยอุบััติเหตุส่่วนบุัคคล (Personal Accident)
กัรมธรรม์ประกัันภััยอุบััติเหตุส่่วนบุัคคล ที์�ให้ความคุ้มครองแก่ัผู้้้เอาประกัันภััยจากัความเสี่ยหายอันเกิัดจากักัารบัาดเจ็บั จากัปัจจัยภัายนอกั
ร่างกัาย โดยอุบััติเหตุรวมถึึงกัารถ้ึกัฆาตกัรรม หรือถ้ึกัท์ำาร้ายร่างกัาย ตลอด 24 ชัั่�วโมง ทุ์กัส่ถึานที์� ทั์�วโลกั เป็นระยะเวลา 1 ปี

สรุุปความคุ�มครุอง “สมาร์ุทพีีเอ”

ความคุ�มครุอง
พีีเอ ไลท์

(PA Lite)

พีีเอ โพีรุเทค

(PA Protect)

พีีเอ อัลตรุ�า

(PA Ultra)

• คุ้มครองกัารเสี่ยชีั่วิตทุ์กักัรณีี (ค่าปลงศพี)   
• คุ้มครองกัารเกิัดอุบััติเหตุ* ทุ์กัที์� ทุ์กัเวลา   
• รับัความคุ้มครองเพิี�มขึึ้�น 5% ทุ์กัปีขึ้องจำานวนเอาประกัันภััยเริ�มต้น ตั�งแต่ปีที์� 2-6*   
• คุ้มครองกัารขัึ้บัขีึ้� หรือโดยส่ารรถึจักัรยานยนต์   
• คุ้มครองกัารถ้ึกัฆาตกัรรม หรือถ้ึกัท์ำาร้ายร่างกัาย   
• คุ้มครองค่ารักัษาพียาบัาลจากัอุบััติเหตุ -  
• รับัเงินชั่ดเชั่ยรายได้กัรณีีนอนโรงพียาบัาลจากัอุบััติเหตุ -  
• คุ้มครองกัารทุ์พีพีลภัาพีชัั่�วคราวสิ่�นเชิั่งเป็นรายสั่ปดาห์ - - 
• คุ้มครองกัระด้กัแตกัหักั ไฟไหม้ นำ�าร้อนลวกั และกัารบัาดเจ็บัอวัยวะภัายใน - - 

* เฉพีาะความคุ้มครองกัารเสี่ยชีั่วิต ส้่ญเสี่ยอวัยวะ ส่ายตา กัารรับัฟังเสี่ยง กัารพ้ีดออกัเสี่ยง หรือทุ์พีพีลภัาพีถึาวร (อ.บั.2) จากัอุบััติเหตุ

เง่อนไขการุรัุบปรุะกันภััย

• ไม่ต้องตรวจสุ่ขึ้ภัาพี • อายุรับัประกัันภััยส่ำาหรับั พีีเอ ไลท์์ และ พีีเอ โพีรเท์ค 1 วัน – 65 ปี ต่ออายุได้ถึึง 75 ปี • อายุรับัประกัันภััยส่ำาหรับั
พีีเอ อัลตร้า 16 – 65 ปี ต่ออายุได้ถึึง 70 ปี • จำานวนเงินเอาประกัันภััยส่้งสุ่ดเม่อรวมกัรมธรรม์ประกัันภััยอุบััติเหตุส่่วนบัุคคลท์ุกัรมธรรม์
ต้องไม่เกัิน 4,000,000 บัาท์ และไม่เกัิน 5 เท์่าขึ้องรายได้ต่อปี • พี่อบั้าน แม่บั้าน พีระภัิกัษุ นักับัวชั่ แม่ชั่ี เด็กั นักัเรียน อาชั่ีพีอิส่ระ รวมถึึง
ผู้้้ท์ี�ไม่มีอาชั่ีพีและรายได้ประจำา ซื้ื�อได้ส่้งสุ่ดไม่เกัิน 500,000 บัาท์ • ชั่ั�นอาชั่ีพีท์ี�รับัประกัันภััยเป็นไปตามเง่อนไขึ้ขึ้องแต่ละแผู้น • เบัี�ยประกัันภััย
ส่ามารถึนำาไปหักัลดหย่อนภัาษีได้ตามหลักัเกัณีฑ์์ท์ี�กัรมส่รรพีากัรกัำาหนด

สมาร์์ท พีีเอ (พีีเอ ไลท์, พีีเอ โพีร์เทค และพีีเอ อัลตร้์า) เป็็นช่ื่�อทางการ์ตลาด โดยในกร์มธร์ร์ม์จะใช้ื่ช่ื่�อ กร์มธร์ร์ม์ป็ร์ะกันภััยอุบััติเหตุส่วนบุัคคล

บริุษััท ซััมซุัง ปรุะกันชีีวิต (ปรุะเทศไทย) จำำากัด (มหาชีน)

2922/222-227 ชัั่�น 15 อาคารชั่าญอิส่ส่ระท์าวเวอร์ 2 ถึนนเพีชั่รบุัรีตัดใหม่ แขึ้วงบัางกัะปิ เขึ้ตห้วยขึ้วาง กัรุงเท์พีฯ 10310
โท์ร. 0-2308-2245 โท์รส่าร 0-2308-2269 | Call Center 0-2762-7777 | www.samsunglife.co.th
ท์ะเบีัยนเลขึ้ที์�/เลขึ้ประจำาตัวผู้้้เสี่ยภัาษีอากัร 0107556000124

เอกัส่ารนี�เป็นท์รัพีย์สิ่นขึ้องบัริษัท์ฯ ห้ามมิให้ผู้้้ใดนำาไปใช้ั่โดยไม่ได้รับัอนุญาต ผู้ลิตวันที์�  จำานวน   แผู่้น หมดอายุ 
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6. ท่านมีหร่์อได้ขอเอาป็ร์ะกันภััยอุบััติเหตุส่วนบุัคคล หร่์อป็ร์ะกันชีื่วิตไว้กับัริ์ษัทหร่์อกับับัริ์ษัทอ่�นหร่์อไม่  ไม่มี      มี หร่์อ ได้ขอ
ถ้ามีหร่์อได้ขอ โป็ร์ดแจ้งจ�านวนกร์มธร์ร์ม์ร์วมท้ังหมด กร์มธร์ร์ม์ จ�านวนเงินเอาป็ร์ะกันภััยร์วมท้ังหมด บัาท
โป็ร์ดแถลงร์ายละเอียดในกร์ณีที�มีหร่์อได้ขอเอาป็ร์ะกันภััยไว้กับับัริ์ษัทหร่์อบัริ์ษัทอ่�น

บริษัท จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย (บ�ท)

7. ท่านเคยถูกป็ฏิเสธการ์ขอเอาป็ร์ะกันภััยอุบััติเหตุส่วนบุัคคล หร่์อการ์ขอเอาป็ร์ะกันชีื่วิต หร่์อถูกป็ฏิเสธการ์ต่ออายสัุญญาป็ร์ะกันภััย หร่์อถูกเรี์ยกเก็บัเบ้ีัยป็ร์ะกันภััยเพิี�มส�าหรั์บัการ์
ป็ร์ะกันภััยดังกล่าวหร่์อไม่?     ไม่เคย     เคย    ถ้าเคยโป็ร์ดแจ้ง

บริษัท จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย (บ�ท)

8. ท่านขับัขี�หร่์อโดยสาร์ร์ถจักร์ยานยนต์หร่์อไม่?  ไม่เป็็น    เป็็นคร้ั์งคร์าว  เป็็นป็ร์ะจ�า

9. ท่านด่�มสุร์าหร่์อเคร่์�องด่�มที�มีส่วนผสมแอลกอฮอล์เจ่อป็นหร่์อไม่?  ไม่ด่�ม    ด่�มเป็็นคร้ั์งคร์าว  ด่�มเป็็นป็ร์ะจ�า

10. ในร์ะหว่าง 2 ปี็ที�ผ่านมา ท่านเคยได้รั์บัการ์บัาดเจ็บัจากอุบััติเหตุถึงข้ันเข้ารั์บัการ์รั์กษาตัวในโร์งพียาบัาลหร่์อสถานพียาบัาลเวชื่กร์ร์มหร่์อไม่?  ไม่เคย  เคย
ถ้าเคยโป็ร์ดแจ้งร์ะยะเวลาการ์รั์กษาตัวในโร์งพียาบัาลหร่์อสถานพียาบัาลเวชื่กร์ร์ม จ�านวน               วัน
ลักษณะการ์บัาดเจ็บั
ผลการ์รั์กษา                                                    แพีทย์ / ร์.พี. หร่์อสถานรั์กษา

11. ท่านเป็็นหร่์อเคยได้รั์บัการ์รั์กษาโร์คต่อไป็น้ีหร่์อไม่?
11.1 โร์คลมชัื่ก  ไม่เคย     เคย
11.2 โร์คหัวใจ  ไม่เคย     เคย
11.3 ความดันโลหิตสูง  ไม่เคย     เคย
11.4 โร์คเบัาหวาน  ไม่เคย     เคย
11.5 โร์คกร์ะดูกและ/หร่์อกล้ามเน้่อ  ไม่เคย     เคย
11.6 โร์คมะเร็์ง  ไม่เคย     เคย
11.7 โร์คเอดส์  ไม่เคย     เคย

12. ท่านมีความผิดป็กติของสายตาหร่์อป็ร์ะสาทหูบ้ัางหร่์อไม่?  ไม่มี  มี ถ้ามี โป็ร์ดร์ะบุั

13. ท่านมีอวัยวะส่วนใดผิดป็กติหร่์อพิีการ์บ้ัางหร่์อไม่?  ไม่มี  มี ถ้ามี โป็ร์ดร์ะบุั

14. ท่านเคยเสพีสาร์เสพีติดที�ให้โทษร้์ายแร์งหร่์อไม่?  ไม่เคย  เคย ถ้าเคย โป็ร์ดร์ะบุั

15. ท่านเคยต้องโทษคดีเกี�ยวกับัยาเสพีติดหร่์อไม่?  ไม่เคย  เคย ถ้าเคย โป็ร์ดร์ะบุั

ส่วนท่ี 2 ก�รแสดงคว�มประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภ�ษีเงินได้ และก�รให้คว�มยินยอมในก�รส่งและเปิดเผยข้อมูล
ผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััยป็ร์ะสงค์จะใช้ื่สิทธิขอยกเว้นภัาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภัาษีอากร์หร่์อไม่

มีความป็ร์ะสงค์ และยินยอมให้บัริ์ษัทป็ร์ะกันชีื่วิตส่งและเปิ็ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับัเบ้ีัยป็ร์ะกันภััยต่อกร์มสร์ร์พีากร์ ตามหลักเกณฑ์์วิธีการ์ที�กร์มสร์ร์พีากร์ก�าหนด 
  และหากผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััยเป็็นชื่าวต่างชื่าติ (Non – Thai Residence) ซึึ่�งเป็็นผู้มีหน้าที�ต้องเสียภัาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภัาษีอากร์ 

  โป็ร์ดร์ะบุัเลขป็ร์ะจ�าตัวผู้เสียภัาษีที�ได้รั์บัจากกร์มสร์ร์พีากร์ เลขที�  -     -      -   - 
ไม่มีความป็ร์ะสงค์

ส่วนท่ี 3 ข้อคว�มยืนยันถ้อยแถลงหรือคำ�ตอบในใบคำ�ขอเอ�ประกันภัยของผู้ขอเอ�ประกันภัย ก�รให้ถ้อยคำ� ก�รมอบอำ�น�จ และก�รให้คว�มยินยอม
ข้าพีเจ้ายนิยอมให้บัริ์ษัทจัดเก็บั ใช้ื่ และเปิ็ดเผย ข้อเท็จจริ์งเกี�ยวกับัสุขภัาพีและข้อมูลของข้าพีเจ้าต่อส�านักงานคณะกร์ร์มการ์ก�ากับัและส่งเสริ์มการ์ป็ร์ะกอบัธุร์กิจป็ร์ะกันภััย
เพ่ี�อป็ร์ะโยชื่น์ในการ์ก�ากับัดูแลธุร์กิจป็ร์ะกันภััย

เขียนที� วันที�               เด่อน พี.ศ. 

ก่อนลงลายม่อช่ื่�อให้ท่านกรุ์ณาตร์วจสอบัความถูกต้องของค�าตอบัทุกข้ออีกคร้ั์งหนึ�ง เพ่ี�อความสมบูัร์ณ์ของสัญญาป็ร์ะกันภััย

(ลงช่ื่�อ) 

( ) 

พียาน / ตัวแทนป็ร์ะกันชีื่วิต / นายหน้าป็ร์ะกันชีื่วิต

(ลงช่ื่�อ) 

( ) 

ผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััย

(ลงช่ื่�อ) 

( ) 

พียาน

(ลงช่ื่�อ) 

 ( ) 

ผู้ให้ความยินยอมในฐานะ  บิัดา / มาร์ดา
 ผู้แทนโดยชื่อบัธร์ร์มของผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััย

    (กร์ณีผู้ขอเอาป็ร์ะกันภััยยงัไม่บัร์ร์ลุนิติภัาวะ)


