PA Top Shield
ผลประโยชน์ พนื ฐานทีใ ห้ ความคุ้มครอง
• การเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิง(อบ.1)
• ค่ารักษาพยาบาลทัว% ไปสําหรับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง
ผลประโยชน์ พิเศษทีใ ห้ ความคุ้มครอง
การถูกฆาตกรรมหรื อถูกทําร้ายร่ างกาย
การขับขี%หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ผลประโยชน์เพิม% เติมจากการเสี ยชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากอุบตั ิเหตุสาธารณะ
ผลประโยชน์เพิ%มเติมจากการเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงในวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันเสาร์ อาทิตย์
• จํานวนเงิ นเอาประกันภัยเพิ%มสําหรับการต่ออายุกรมธรรม์ โดยผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับการเพิ%มจํานวนเงินประกันภัย
สําหรับการเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1)โดยอัตโนมัติในปี ต่ออายุร้อยละ 5 ของ
จํานวนเงิ นเอาประกันภัยปี แรก ทังนี เมื% อรวมจํานวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะที% ปรั บเพิ%มขึนโดยอัตโนมัติท งั หมดแล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยปี แรก
• การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง คุม้ ครองสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
•
•
•
•

คุณสมบัติของผูเ้ อาประกันภัย
-

รับประกันภัยครังแรกตังแต่ทารกอายุ 1 เดือนจนถึง 60 ปี และ อายุ 61-65 ปี

-

สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี

-

มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย ทุกพืนที% ทุกจังหวัด

อาชีพทีรับประกันภัย : ชันอาชีพที 1-2
เจ้าของ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านบริ หาร หรื องานจัด การ งานเสมียน หรื องานขายในธุ รกิ จหรื อการค้า ซึ% งส่ วนใหญ่ทาํ งานประจํา
สํานักงาน หรื อทํางานนอกสํานักงานเป็ นครังคราว รวมถึงบางครังทํางานใช้เครื% องจักร หรื อทํางานกลางแจ้ง เช่น ประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้าแผนก เลขานุการ เสมียน พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบัญชี พนักงาน
รับโทรศัพท์ แคชเชียร์ แม่บา้ น เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานขายของหน้าร้าน-ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ช่างเขียนแบบ ช่าง
เขียนภาพ ผูอ้ อกแบบเสื อผ้า แพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล ครู อาจารย์ นักแต่งเพลง
ครู สอนดนตรี ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย นักวิชาการ นักตกแต่งภายใน ช่างเจียรนัยเพชรพลอย ช่างซ่อมกุญแจ พ่อ
ครั ว แม่ ค รั ว ช่ า งทอง ช่ า งภาพอิ ส ระ ช่ า งเขี ย นป้ ายโฆษณา เกษตรกร คนทํา สวน วิ ศ วกรประจํา สํ า นัก งาน เป็ นต้น
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อาชีพทีไม่รับประกันภัย
แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตํารวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา
กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง คนงานขุดเจาะนํามันหรื อเหมืองแร่ พนักงานทําความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงาน
ส่ งของหรื อเอกสารที% ใช้มอเตอร์ ไซค์ในการทํา งาน พนักงานขับรถมอเตอร์ ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกนํามัน แก๊ ส วัตถุ
อันตรายต่าง ๆ พนักงานขับเรื อโดยสาร นักเรี ยนอาชีวะ (ช่างกล)
หมายเหตุ : อาชี พที%นอกเหนื อจากดังกล่าวข้างต้นนี กรุ ณ าติ ดต่อสอบถามได้ที% บริ ษทั อลิ อนั ซ์ ซี . พี. ประกันภัย จํากัด
(มหาชน) หรื อตัวแทนประกันภัยหรื อนายหน้าประกันภัยของบริ ษทั
ความคุ้มครอง
การเสี ยชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สินเชิง (อบ.1)
ผลประโยชน์เพิม% เติมจากการเสี ยชีวติ การสูญเสียอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากอุบตั ิเหตุสาธารณะ
ผลประโยชน์เพิม% เติมจากการเสี ยชีวติ การสูญเสียอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิงในวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันเสาร์ อาทิตย์
การถูกฆาตกรรม ลอบทําร้ายร่ างกาย
การขับขี%หรื อโดยสารรถจักรยานต์ยนต์
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ
การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจาก
อุบตั ิเหตุ (สูงสุด 365 วัน)
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นําร้อนลวก
และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
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ข้ อยกเว้นทีสําคัญ
ไม่คมุ ้ ครองการเจ็บป่ วย การติดเชือโรคที%มิได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ การฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทําขณะอยู่
ภายใต้ฤทธิNสุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที%มิได้จดทะเบียนเพื%อ
บรรทุกผูโ้ ดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็ นต้น
คําเตือน
(1) เงื%อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์กาํ หนด
(2) เอกสารนีมิใช่เป็ นเอกสารที%จดั ทําให้แก่ผขู ้ อเอาประกันภัยเป็ นการเฉพาะเจาะจง ผูข้ อเอาประกันภัยจึงควรศึกษา และ
ทําความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสิ นใจเสนอขอเอาประกันภัย
(3) เอกสารฉบับ นี มิ ใ ช่ สัญ ญาประกัน ภัย รายละเอี ย ด เงื% อนไขความคุ ม้ ครองและข้อยกเว้น จะระบุ ไว้ใ นกรมธรรม์
ประกันภัย
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