PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

PA คิดถึง

ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
จะดีแคไหน…หากคนที่คุณรัก
ยังไดเง�นจากคุณทุกๆ เดือน

*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

PA คิดถึง
ภาระคาใชจา ยรายเดือนของคุณ
และครอบครัว ใครจะดูแล ?

คุม ครอง การขับข�ห่ ร�อโดยสาร

รถจักรยานยนต*

มีบตั รสบายดี

ไมตอ งสำรองจาย**

มีเง�นผลประโยชนรายเดือน
ตามแผนประกันภัยทีเ่ ลือกซือ้

คำเตือน : ผูข อเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเง�อ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้
*คารักษาพยาบาลตามทุนประกันภัยทีร่ ะบุไวในกรมธรรม , **เฉพาะโรงพยาบาลคูส ญ
ั ญา MSIG

ชีว�ตไมสะดุด…
กไป
ชั้นอาชีพ 1-2

แมคนที่เรารักจา

หมายถึง เจาของ ผูปฏิบัติงานดานบร�หารหร�องานจัดการ งานเสมียน หร�องานขายในธุรกิจ หร�อการคา
ซึง่ สวนใหญทำงานประจำในสำนักงานหร�อทำงานนอกสำนักงานเปนครัง้ คราว และรวมถึงการทำงานฝมอื ที่ไมใช
เคร�่องจักร เชน เจาของ (รานขายยา , รานขายทองและอัญมณี , รานขายเฟอรนิเจอร , รานขายเคร�่องใช
ไฟฟา ฯลฯ) กรรมการผูจ ดั การ , ผูจ ดั การสำนักงาน , เลขานุการ , พนักงานรับโทรศัพท , อาจารย , โฆษกว�ทยุ ,
พนักงานขายของในหางสรรพสินคา หร�อผูป ฏิบตั งิ านดานอุตสาหกรรมซึง่ สวนใหญเปนอาชีพเฉพาะหร�อกึง่
อาชีพเฉพาะ เชน เจาของกิจการอูซ อ มรถยนตท่ไี มไดลงมือปฏิบตั ิ , เจาของกิจการ (โรงภาพยนตร , โรงแรม) ,
เจาของที่ไมไดลงมือปฏิบตั ิ (สวน , นา , ไร , ฟารม) ผูจ ดั การฝายขายนอกสำนักงาน , ว�ศวกรประจำโรงงาน ,
พนักงานบร�การในโรงแรม , นายหนา , ทนายความ , นักศึกษา, ชางเสร�มสวย เปนตน

ชั้นอาชีพ 3

หมายถึง ผูป ฎิบตั งิ านดานชาง หร�อกระบวนการผลิต ซึง่ สวนใหญมกี ารใชเคร�อ่ งกลหนัก ตลอดจนผูป ฎิบตั งิ าน
เกีย่ วกับการขนสงทีม่ กี ารเดินทาง หร�อทำงานนอกสำนักงานเปนประจำ
ลักษณะงานเสีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุในระดับสูง เชน คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ชางยนต, ชางกอสราง ,
พนักงานในเหมือง , กรรมกร, ชาวประมง , คนงานในแทนข�ดเจาะน้ำมัน , พนักงานทำความสะอาดกระจก
ภายนอกอาคารสูง , พนักงานติดตัง้ ไฟฟาแรงสูง , นักแขงรถ , นักรอง , นักแสดง , นักกีฬา , คนขับรถรับจาง ,
นักขาว , พนักงานรักษาความปลอดภัย , นักการเมือง , คนขับรถมอเตอรไซครบั จาง , อาสาสมัคร , พนักงาน
ตอนรับบนเคร�่องบิน และ นักบิน , คนขับรถแท็กซี่ รวมถึงอาชีพที่ตองใชแรงงาน ใชเคร�่องจักรขนาดหนัก
คนงานที่ไมมที กั ษะเฉพาะ ผูม อี าชีพทีม่ ีโอกาสเสีย่ งอันตราย
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ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล
เอ็ม เอส ไอ จ� แคร

PA คิดถึง จัมโบ

1.ผูข อเอาประกันภัย : ชือ่ -สกุล……………………………………………. เพศ………. วัน/เดือน/ป เกิด …………….
อายุ ………….ป ทีอ่ ยูป จ จุบนั ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
โทร…………………………. Email…………………………. เลขทีบ่ ตั รประชาชน…………………………………..
อาชีพปจจุบนั ……………………………………………………… ตำแหนง…………………………………………
2.ผูร บั ประโยชน
2.1 ชือ่ -สกุล …………………………………………………….. ความสัมพันธ…………………………………
ชือ่ -สกุล …………………………………………………….. ความสัมพันธ…………………………………
2.2 ผูร บั ประโยชนรายเดือน กรณีเสียชีวต� จากอุบตั เิ หตุ : ชือ่ -สกุล ………………………. ความสัมพันธ …………..
3.ระยะเวลาขอเอาประกันภัย เร�ม� ตนวันที…
่ ……………………………………………………………………………..
4.แผนประกันภัยทีเ่ ลือกซือ้ แผน………………………………………………………………………………………..
5.ทานมีหร�อไดขอเอาประกันภัยอุบตั เิ หตุหร�อประกันชีวต� ไวกบั เอ็มเอสไอจ� ประกันภัย หร�อกับบร�ษทั อืน่ หร�อไม ไมมี มี โปรดระบุ
บร�ษทั …………………………………………………..จำนวนเง�นเอาประกันภัย………………………………….บาท
6.ทานเปนหร�อเคยไดรบั การรักษาโรคตอไปนีห้ ร�อไม : โรคลมชัก , โรคกลามเนือ้ ออนแรง , โรคมะเร็ง , โรคเอดส , โรคพ�ษสุราเร�อ้ รัง
ไมเคย
เคย โปรดระบุ…………………………………………………………………………………..
7.ทานมีอวัยวะสวนใดผิดปกติหร�อพ�การบางหร�อไม
ไมมี
มี ถามี โปรดระบุ…………………………………
8. ผูข อเอาประกันภัยประสงคจะใชสทิ ธ�ขอยกเวนภาษีเง�นไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหร�อไม
มีความประสงค และยินยอมใหบร�ษทั ประกันว�นาศภัยสงและเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับเบีย้ ประกันภัยตอกรมสรรพกร
ตามหลักเกณฑ ว�ธก� ารทีก่ รมสรรพากรกำหนด และหากผูข อเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึง่ เปนผูม หี นาที่
ตองเสียภาษีเง�นไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผูเ สียภาษีทไ่ ี ดรบั จากกรมสรรพากร เลขที ่ ………………………
ไมมคี วามประสงค
ขาพเจาขอรับรองวา คำแถลงตามรายการขางบนเปนความจร�ง และใหถอื เปนสวนหนึง่ ของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจากับบร�ษทั ฯ

บร�ษทั ฯ ขอสงวนสิทธ�ใ์ นการพ�จารณารับประกันภัยข�น้ อยูก บั ปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพของผูเ อาประกันภัยกรมธรรมประกันภัยจะเร�ม� มีผลคุม ครอง
เมือ่ บร�ษทั ฯ พ�จารณาอนุมตั ริ บั ประกันภัย

แผนประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล PA คิดถึง จัมโบ
(มีเง�นชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวเปนผูป ว ยใน)

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

ความคุม ครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

15,000

30,000

50,000

70,000

100,000

1. ผลประโยชนรายเดือน กรณีเสียชีวต�
จากอุบตั เิ หตุ เปนระยะเวลา 36 เดือน
1.1 ผลประโยชนจากอุบตั เิ หตุทว่ั ไป (ตอเดือน)
(รวมการถูกฆาตกรรม และทำรายรางกาย)
รวมผลประโยชน*
1.2 ผลประโยชนจากการขับข�่
หร�อโดยสารรถจักรยานยนต (ตอเดือน)
รวมผลประโยชน**
2. ผลประโยชนการชดเชยรายไดรายวันระหวาง
การเขารักษาพยาบาลเปนผูป ว ยใน
ในโรงพยาบาลจากอุบตั เิ หตุ
(สูงสุด 365 วันตออุบตั เิ หตุ ขยายความ
คุม ครองการขับข�ห่ ร�อโดยสารรถจักรยานยนต)

690,000

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

7,500

15,000

15,000

15,000

15,000

345,000

690,000

690,000

690,000

690,000

700
(ตอวัน)

1,500
(ตอวัน)

2,000
(ตอวัน)

2,500
(ตอวัน)

3,000
(ตอวัน)

3. ผลประโยชนการเสียชีวต� การสูญเสียอวัยวะ
สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิน� เชิง (อ.บ.1)
3.1 อุบตั เิ หตุทว่ั ไป (รวมการถูกฆาตกรรม
และทำรายรางกาย)
3.2 การขับข�ห่ ร�อโดยสารรถจักรยานยนต

เบีย้ ประกันภัยรวมภาษีอากร
(รายป)

ชัน้ อาชีพ
1-2
ชัน้ อาชีพ
3

150,000

300,000

500,000

700,000

1,000,000

75,000

150,000

150,000

150,000

150,000

1,500

2,900

4,200

5,800

8,000

2,300

4,200

6,600

8,900

12,500

หมายเหตุ : *รวมผลประโยชน กรณีเสียชีวต� จากอุบตั เิ หตุทว่ั ไป เทากับ ขอ 1.1 + ขอ 3.1
**รวมผลประโยชน กรณีเสียชีวต� จากการขับข�ห่ ร�อโดยสารรถจักรยานยนต เทากับ ขอ 1.2 + ขอ 3.2
เง�อ่ นไขการรับประกันภัย
1. ผูข อเอาประกันภัยทีม่ อี ายุตง้ั แต 20 ป – 65 ปบร�บรู ณ
2. ผูข อเอาประกันภัยตองมีสญ
ั ชาติไทย กรณีเปนชาวตางชาติ ตองมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
3. ชัน้ อาชีพ 1 - 3
4. สุขภาพแข็งแรง ไมมอี วัยวะสวนใดบกพรองหร�อพ�การ
5. ผูข อเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมน้ีไดเพ�ยง 1 ฉบับ
6. ผูข อเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเง�อ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้
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