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เง�อ่นไขการรับประกันภัย / Conditions
1. คุ�มครองในประเทศไทยและทั่วโลก ยกเว�น บุคคลและประเทศที่ได�รับการคว่ำบาตร  Geographical territory: Thailand and worldwide excluding sanctioned persons and countries.
2. รับประกันอายุ 5-60 ป� Insurable age 5- 60 years old.
3. ไม�รับประกันผู�อาศัยหร�อทำงาน รวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ได�แก� ยะลา ป�ตตานี นราธิวาส
     Exclude any person who live or  work including any accidents occurring in the 3 southern border provinces of Yala , Pattani and Narathiwat. 
4. รับประกันคนไทยและบุคคลต�างด�าวที่ที่มีหลักฐานเป�นว�ซ�าระยะยาวให�พำนักในประเทศไทยหร�อใบอนุญาตให�ทำงานในไทยหร�อหลักฐานอื่นๆที่ถูกต�องตามกฎหมายให�สามารถทำงานหร�อพักอาศัยได�
     Insure Thai and Non-Thai resident who has long term visa or work permit or other legitimate evidences permitting to work or residing in Thailand.
5. ไม�คุ�มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหร�อเสียหายที่เกิดจากการ แข�งรถหร�อแข�งเร�อทุกชนิด แข�งม�า เล�นหร�อแข�งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด�วย แข�งสเก็ต ชกมวย โดดร�ม (เว�นแต� การโดดร�มเพ�่อรักษาชีว�ต)
    ขณะกำลังข�้นหร�อกำลังลงหร�อขณะโดยสารอยู�ในบอลลูน หร�อเคร�่องร�อน เล�นบันจ�้จั๊มพ� ป�นหร�อไต�เขาที่ต�องใช�เคร�่องมือช�วย ดำน้ำ ที่ต�องใช�ถังอากาศและเคร�่องช�วยหายใจใต�น้ำ รวมไปถึงการเล�นหร�อแข�งขัน
     แบบมืออาชีพ  Not cover any injury, loss or damage occurred from racing of all kinds of car or boat, horse racing, ski racing including jet-ski, skate racing, boxing, 
     parachuting (except for the purpose of life saving), boarding or traveling in a hot-air balloon, gliding, bungee jumping, climbing or hiking that requires tools or
     diving with oxygen tank and breathing equipment under water including any sports that are played in professional capacity.
6. สำหรับโรงเร�ยนกีฬาหร�อสปอร�ตคลับรวมไปถึงอุบัติเหตุขณะเล�นฟ�ตบอล บาสเกตบอล เทนนิส ว�ายน้ำ ฟ�ตเนส เพาะกาย ป��นจักรยาน โบว�ลิ�ง กอล�ฟ ที่ไม�ใช�การเล�นแบบมืออาชีพ
    For all sports school and clubs including accidents while on tournament, training or playing  football, basketball, tennis, swimming, �tness, bodybuilding bicycle, 
     bowling and golf  in non-professional capacity.
7. ไม�รับประกันอาชีพ เช�น นักกีฬาอาชีพ การดำน้ำลึก นักดับเพลิง ตำรวจ ทหาร พนักงานรักษาความปลอดภัย นักบิน พนักงานบนเคร�่องบิน แยกชิ�นส�วนเร�อ ลูกเร�อ พนักงานบรรทุกขนถ�ายสินค�า
     พนักงานเหมืองแร� ช�างไม�  ช�างเชื่อม อาชีพในสถานที่เสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช�น บร�เวณก�อสร�าง ท�าเร�อ โรงเก็บเคร�่องบิน โรงกลั่นน้ำมัน อู�เร�อ แท�นข�ดเจาะน้ำมัน แท�นข�ดเจาะก�าซธรรมชาติในทะเล 
     การทำงานในที่สูง 30 ฟ�ตเหนือพ�้นดินใต�ดินและต�องมีการสัมผัสสารเคมีอันตราย หร�อวัตถุที่ระเบิดได� งานที่จำเป�นต�องใช�เคร�่องจักรหนักหร�อรถที่ต�องมีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 4 ข�้นไป 
    Excluded occupations such as professional athlete, deep sea diving, firefighters, police, military, security guards, pilots, air crew, shipbreakers, ship crew,
    stevedores, miners, timber or welder.  Work in hazardous places such as construction site, dock, hangar, shipyard, oil refinery, oil rig platform and/or o�shore work,
    heights 30 feet above ground level, underground, handling hazardous chemical or explosive materials. Work requiring use of heavy machinery or vehicles requiring
    class 4 license and above.

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู�เล�นกีฬา และโรงเร�ยนกีฬา

ความคุ�มครอง
Coverage

แผน1
Plan 1

แผน 2
Plan 2

การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวร
Loss of life, Dismemberment, Loss of sight, Loss of hearing, Loss of speech or Permanent disability (P.A. 2)

การรักษาพยาบาล Medical expense 

กระดุกแตกหัก ไฟไหม� น้ำร�อนลวกและบาดเจ็บจากอวัยวะภายใน Broken bone, Burns, and Internal injury benefit

อุบัติเหตุสาธารณะ Public accident benefit

ป� / year

ป� / year

ครั้ง / accident

ป� / year

ป� / year

ป� / year

ป� / year

ป� / year

ป� / year

ครั้ง / accident

ป� / year

ป� / year

ครั้ง / accident

ป� / year

ป� / year

ป� / year

ครั้ง / accident

ป� / year

ป� / year

ป� / year

 500,000                          1,000,000

   10,000                                       20,000

   50,000                                  100,000

 200,000                                400,000

 200,000                                500,000

100,000                               250,000

    5,000                                   10,000
  25.000                    50,000

250,000                               500,000

  20,000                                   40,000

เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครอง/จำกัดการรับผิด Endorsement for coverage extension and limit of liability

การขยายความคุ�มครองการขับข�่หร�อโดยสารถจักรยานยนต� Riding or travelling on a motorcycle

การขยายความคุ�มครองค�าใช�จ�ายทันตกรรม Dental treatment due to accidents

การจำกัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหร�อถูกทำร�ายร�างกาย Murder and assault

การขยายความคุ�มครองเง�นช�วยเหลือพ�เศษ Extra cash relief due to accidental death

เอกสารชุดนี้ไม�ใช�สัญญาประกันภัย รายละเอียด เง�่อนไข ความคุ�มครอง และข�อยกเว�นที่สมบูรณ� จะระบุในกรมธรรม�ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุ�มครองเพ��มเติมจากเอกสารฉบับเต็ม
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โดยการเสนอขายประกันภัยผ�านตัวแทน/นายหน�าประกันว�นาศภัย ต�องมีความสอดคล�องกับเอกสารประกอบการเสนอขายที่ออกโดยบร�ษัท และหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการกำกับ และส�งเสร�มการประกอบ
ธุรกิจการประกันภัย
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