
PA คิดถึง
ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล
จะดีแค�ไหน…หากคนที่คุณรัก
ยังได�เง�นจากคุณทุกๆ เดือน

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทกำหนด 

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE



มีเง�นผลประโยชน�รายเดือน

คำเตือน : ผู�ขอเอาประกันภัยควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครองและเง�อ่นไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง  

ตามแผนประกันภัยท่ีเลือกซ้ือ

PA คิดถึง

*ค�ารักษาพยาบาลตามทุนประกันภัยท่ีระบุไว�ในกรมธรรม� , **เฉพาะโรงพยาบาลคู�สัญญา MSIG 

คุ�มครอง การขับข�ห่ร�อโดยสาร
รถจักรยานยนต�*

มีบัตรสบายดี
ไม�ต�องสำรองจ�าย**

 ภาระค�าใช�จ�ายรายเดือนของคุณ
  และครอบครัว ใครจะดูแล ? 



ลักษณะงานเส่ียงต�อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช�น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ช�างยนต�, ช�างก�อสร�าง ,
พนักงานในเหมือง , กรรมกร, ชาวประมง , คนงานในแท�นข�ดเจาะน้ำมัน , พนักงานทำความสะอาดกระจก
ภายนอกอาคารสูง , พนักงานติดต้ังไฟฟ�าแรงสูง , นักแข�งรถ , นักร�อง , นักแสดง , นักกีฬา , คนขับรถรับจ�าง ,
นักข�าว , พนักงานรักษาความปลอดภัย , นักการเมือง , คนขับรถมอเตอร�ไซค�รับจ�าง , อาสาสมัคร , พนักงาน
ต�อนรับบนเคร�่องบิน และ นักบิน , คนขับรถแท็กซี่ รวมถึงอาชีพที่ต�องใช�แรงงาน ใช�เคร�่องจักรขนาดหนัก 
คนงานท่ีไม�มีทักษะเฉพาะ ผู�มีอาชีพท่ีมีโอกาสเส่ียงอันตราย 

หมายถึง เจ�าของ ผู�ปฏิบัติงานด�านบร�หารหร�องานจัดการ งานเสมียน หร�องานขายในธุรกิจ หร�อการค�า
ซ่ึงส�วนใหญ�ทำงานประจำในสำนักงานหร�อทำงานนอกสำนักงานเป�นคร้ังคราว และรวมถึงการทำงานฝ�มือท่ีไม�ใช�
เคร�่องจักร เช�น เจ�าของ (ร�านขายยา , ร�านขายทองและอัญมณี , ร�านขายเฟอร�นิเจอร� , ร�านขายเคร�่องใช�
ไฟฟ�า ฯลฯ)  กรรมการผู�จัดการ , ผู�จัดการสำนักงาน , เลขานุการ , พนักงานรับโทรศัพท� , อาจารย� , โฆษกว�ทยุ , 
พนักงานขายของในห�างสรรพสินค�า หร�อผู�ปฏิบัติงานด�านอุตสาหกรรมซ่ึงส�วนใหญ�เป�นอาชีพเฉพาะหร�อก่ึง
อาชีพเฉพาะ เช�น เจ�าของกิจการอู�ซ�อมรถยนต�ท่ีไม�ได�ลงมือปฏิบัติ , เจ�าของกิจการ (โรงภาพยนตร� , โรงแรม) ,
เจ�าของท่ีไม�ได�ลงมือปฏิบัติ (สวน , นา , ไร� , ฟาร�ม) ผู�จัดการฝ�ายขายนอกสำนักงาน , ว�ศวกรประจำโรงงาน ,
พนักงานบร�การในโรงแรม , นายหน�า , ทนายความ , นักศึกษา, ช�างเสร�มสวย เป�นต�น

หมายถึง ผู�ปฎิบัติงานด�านช�าง หร�อกระบวนการผลิต ซ่ึงส�วนใหญ�มีการใช�เคร�อ่งกลหนัก ตลอดจนผู�ปฎิบัติงาน
เก่ียวกับการขนส�งท่ีมีการเดินทาง หร�อทำงานนอกสำนักงานเป�นประจำ

ชั้นอาชีพ 1-2

ชั้นอาชีพ 3

  ชีว�ตไม�สะดุด…
  แม�คนที่เรารักจากไป
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ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล
เอ็ม เอส ไอ จ� แคร�

1.ผู�ขอเอาประกันภัย : ช่ือ-สกุล……………………………………………. เพศ………. วัน/เดือน/ป� เกิด …………….

อายุ ………….ป�   ท่ีอยู�ป�จจุบัน……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

โทร…………………………. Email…………………………. เลขท่ีบัตรประชาชน…………………………………..

อาชีพป�จจุบัน……………………………………………………… ตำแหน�ง…………………………………………

2.ผู�รับประโยชน�  

     2.1 ช่ือ-สกุล …………………………………………………….. ความสัมพันธ�…………………………………

          ช่ือ-สกุล …………………………………………………….. ความสัมพันธ�…………………………………

     2.2 ผู�รับประโยชน�รายเดือน กรณีเสียชีว�ตจากอุบัติเหตุ : ช่ือ-สกุล ………………………. ความสัมพันธ� …………..

3.ระยะเวลาขอเอาประกันภัย  เร��มต�นวันท่ี………………………………………………………………………………..

4.แผนประกันภัยท่ีเลือกซ้ือ แผน………………………………………………………………………………………..

5.ท�านมีหร�อได�ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุหร�อประกันชีว�ตไว�กับ เอ็มเอสไอจ� ประกันภัย หร�อกับบร�ษัทอ่ืนหร�อไม�     ไม�มี    มี โปรดระบุ

บร�ษัท…………………………………………………..จำนวนเง�นเอาประกันภัย………………………………….บาท

6.ท�านเป�นหร�อเคยได�รับการรักษาโรคต�อไปน้ีหร�อไม� : โรคลมชัก , โรคกล�ามเน้ืออ�อนแรง , โรคมะเร็ง , โรคเอดส� , โรคพ�ษสุราเร�อ้รัง

         ไม�เคย        เคย   โปรดระบุ…………………………………………………………………………………..

7.ท�านมีอวัยวะส�วนใดผิดปกติหร�อพ�การบ�างหร�อไม�          ไม�มี         มี   ถ�ามี  โปรดระบุ…………………………………

 

8. ผู�ขอเอาประกันภัยประสงค�จะใช�สิทธ�ขอยกเว�นภาษีเง�นได�ตามกฎหมายว�าด�วยภาษีอากรหร�อไม�

  

ไม�มีความประสงค�

  

                        มีความประสงค� และยินยอมให�บร�ษัทประกันว�นาศภัยส�งและเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับเบ้ียประกันภัยต�อกรมสรรพกร

ตามหลักเกณฑ� ว�ธ�การท่ีกรมสรรพากรกำหนด และหากผู�ขอเอาประกันภัยเป�นชาวต�างชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเป�นผู�มีหน�าท่ี

ต�องเสียภาษีเง�นได�ตามกฎหมายว�าด�วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผู�เสียภาษีท่ีได�รับจากกรมสรรพากร เลขท่ี� ………………………

ข�าพเจ�าขอรับรองว�า  คำแถลงตามรายการข�างบนเป�นความจร�ง  และให�ถือเป�นส�วนหน่ึงของสัญญาประกันภัยระหว�างข�าพเจ�ากับบร�ษัทฯ

บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ใ์นการพ�จารณารับประกันภัยข�น้อยู�กับป�จจัยเส่ียงด�านสุขภาพของผู�เอาประกันภัยกรมธรรม�ประกันภัยจะเร��มมีผลคุ�มครอง

เม่ือบร�ษัทฯ พ�จารณาอนุมัติรับประกันภัย

PA คิดถึง จัมโบ�



หมายเหตุ :  *รวมผลประโยชน� กรณีเสียชีว�ตจากอุบัติเหตุท่ัวไป เท�ากับ ข�อ 1.1 + ข�อ 3.1 
              **รวมผลประโยชน� กรณีเสียชีว�ตจากการขับข�ห่ร�อโดยสารรถจักรยานยนต� เท�ากับ ข�อ 1.2 + ข�อ 3.2
              เง�อ่นไขการรับประกันภัย 

1. ผู�ขอเอาประกันภัยท่ีมีอายุต้ังแต� 20 ป� – 65 ป�บร�บูรณ�
2. ผู�ขอเอาประกันภัยต�องมีสัญชาติไทย กรณีเป�นชาวต�างชาติ ต�องมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
3. ช้ันอาชีพ 1 - 3
4. สุขภาพแข็งแรง ไม�มีอวัยวะส�วนใดบกพร�องหร�อพ�การ
5. ผู�ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต�กรมธรรม�น้ีได�เพ�ยง 1 ฉบับ
6. ผู�ขอเอาประกันภัยควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครองและเง�อ่นไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง  

3. ผลประโยชน�การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ
   สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง (อ.บ.1) 

3.1 อุบัติเหตุท่ัวไป (รวมการถูกฆาตกรรม
     และทำร�ายร�างกาย) 
3.2 การขับข�ห่ร�อโดยสารรถจักรยานยนต�

150,000         300,000          500,000         700,000        1,000,000

75,000         150,000          150,000         150,000          150,000

ความคุ�มครอง
จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

รวมผลประโยชน�** 

รวมผลประโยชน�* 

1.1 ผลประโยชน�จากอุบัติเหตุท่ัวไป (ต�อเดือน) 
     (รวมการถูกฆาตกรรม และทำร�ายร�างกาย)  

1.2 ผลประโยชน�จากการขับข�่
     หร�อโดยสารรถจักรยานยนต� (ต�อเดือน) 
 

เบ้ียประกันภัยรวมภาษีอากร
           (รายป�)

ช้ันอาชีพ
  1-2

ช้ันอาชีพ
    3

 1,500             2,900             4,200            5,800              8,000

 2,300             4,200             6,600            8,900            12,500

(มีเง�นชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน)

2. ผลประโยชน�การชดเชยรายได�รายวันระหว�าง
    การเข�ารักษาพยาบาลเป�นผู�ป�วยใน 
    ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
    (สูงสุด 365 วันต�ออุบัติเหตุ ขยายความ
    คุ�มครองการขับข�ห่ร�อโดยสารรถจักรยานยนต�) 

700               1,500             2,000            2,500              3,000
(ต�อวัน) (ต�อวัน) (ต�อวัน) (ต�อวัน) (ต�อวัน)

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล PA คิดถึง จัมโบ�

15,000         30,000        50,000        70,000       100,000

7,500         15,000        15,000        15,000        15,000

690,000     1,380,000    2,300,000    3,220,000    4,600,000

345,000        690,000      690,000      690,000       690,000

1. ผลประโยชน�รายเดือน กรณีเสียชีว�ต
    จากอุบัติเหตุ เป�นระยะเวลา 36 เดือน
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