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การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล Easy PA Plus

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025

muangthai.co.th

+66 (0) 2276-1997-8

Accident

เจ็บจากอุบัติเหตุนอยใหญ
ก็รับมือไหวเสมอ

ตารางแสดงแผนความคุมครอง
แผนความคุมครอง

ผลประโยชน(4)
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1.1 อุบตั เิ หตุทไ่ี มไดเกิดจากการขับขีห
่ รือโดยสารรถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน
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1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย สูงสุดไมเกิน
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1.3 อุบต
ั เิ หตุสาธารณะ สูงสุดไมเกิน
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1.4 อุบต
ั เิ หตุทเ่ี กิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน
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(5)
1. เสียชีวติ , ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง, สูญเสียอวัยวะ และอืน่ ๆ จาก

2. เงินคารักษาพยาบาล สูงสุดไมเกิน
3. บริการความชวยเหลือฉุกเฉิน

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปสำหรับกลุมอาชีพ 1 และ 2

ไมตองทนเจ็บกับอุบัติเหตุอีกตอไป

การประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคล
Easy PA Plus

ให Easy PA Plus
คุมครอง อุนใจ ไปทั่วโลก
เจ็บจากอุบต
ั เิ หตุไมวา จะเล็กหรือใหญ
ก็อน
ุ ใจดวยเงินชดเชย คารักษาพยาบาล

สูงสุด 100,000 บาท(1)

คุม
 ครองกรณีเสียชีวต
ิ หรือทุพพลภาพ
จากอุบต
ั เิ หตุสาธารณะ

สูงสุดถึง 4,000,000 บาท(1)
ทำไดตง้ั แตอายุ 1

เดือน ถึง 75 ป

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

อายุ

แผน
100,000

แผน
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แผน
500,000

แผน
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1 เดือน – 15 ป
16 ป – 60 ป
61 ป – 65 ป
66 ป – 70 ป
71 ป – 75 ป
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-
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หมายเหตุ:
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด
• บริษท
ั ฯ จะไมพจิ ารณารับประกัน สำหรับผูท
 ป
่ี ระกอบอาชีพทีม
่ ล
ี กั ษณะงานเสีย่ งตอการเกิดอุบต
ั เิ หตุในระดับสูง เชน คนเช็ดกระจก (ทีส
่ งู ) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขีม
่ อเตอรไซครบ
ั จาง คนขับรถบรรทุกสิบลอ
เจาหนาทีด
่ บ
ั เพลิง นักแสดงกายกรรม ผูแ สดงแทน (ผาดโผน) จ็อกกี้ เทรนเนอรมา และคนเลีย้ งมา ผูฝ
 ก สัตว นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนปา ปาไม (อยูใ นปา) ตำรวจ และทหาร (ทีป
่ ฎิบต
ั งิ านภาคสนาม)

ไมตอ งสำรองจายคารักษาพยาบาล
เมือ่ แสดงบัตร Easy PA Credit
(2)
ในการเขารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคูส
 ญ
ั ญา

บริการชวยเหลือฉุกเฉิน(3)

(1) สำหรับแผน 2,000,000 บาท
(2) บัตร Easy PA Credit เพือ่ ใชแสดงตนในการเขารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบต
ั เิ หตุกบ
ั โรงพยาบาลคูส
 ญ
ั ญาของบริษท
ั ฯ โดยไมตอ งสำรองคารักษาพยาบาลลวงหนา ตามวงเงินคารักษาพยาบาล
ทีท
่ า นเลือก ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยไมสะดวกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคูส
 ญ
ั ญาของบริษท
ั ฯ ผูเ อาประกันภัยสามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลอืน
่ ๆได โดยสำรองคาใชจา ยและนำใบรับรองแพทย
พรอมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกไดทบ
่ี ริษท
ั ฯ โดยผูเ อาประกันภัยตองนำบัตรประชาชน หรือบัตรทีอ่ อกใหโดยราชการ (บัตรทีม
่ รี ป
ู ติด) ใชรว มกับบัตร Easy PA Credit ทุกครัง้
(3) บริการในการชวยเหลือกรณีประสบอุบต
ั เิ หตุฉกุ เฉินผานบริการใหความชวยเหลือพิเศษ SOS เชน บริการใหความชวยเหลือดานการแพทยภายในประเทศและตางประเทศ อาทิ บริการฉุกเฉินในการ
เคลือ่ นยายผูป
 ว ย บริการใหขอ มูลเกีย่ วกับสถานพยาบาล เปนตน
(4) อาณาเขตการคุม
 ครอง: ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ โลก เปนระยะเวลา 1 ป
(5) ผลประโยชนการสูญเสียอวัยวะและอืน
่ ๆ ซึง่ ไดแก สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง เปนไปตามอัตราสวนทีร่ ะบุในกรมธรรม
ขอยกเวนความคุม
 ครอง ของการประกันภัยอุบต
ั เิ หตุสว นบุคคล Easy PA Plus มีทง้ั หมด 20 ขอ เชน
ไมคม
ุ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ่ งจากสาเหตุดงั ตอไปนี้
1. การกระทำของผูเ อาประกันภัยขณะอยูภ
 ายใตฤทธิส
์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภ
 ายใตฤทธิส
์ รุ า” นัน
้ ในกรณีทม
่ี กี ารตรวจเลือด ใหถอื เกณฑมรี ะดับ
แอลกอฮอลในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขน
้ึ ไป
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือ่ นทับเสนประสาท (Disc Herniation) กระดูกสันหลังเคลือ่ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสือ่ ม
(Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสือ่ ม (Spondylosis) และภาวะทีม
่ รี อยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสันหลังสวน Pars interaticularis (Spondylolysis) เวนแตมกี าร
แตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนือ่ งมาจากอุบต
ั เิ หตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำทีม
่ งุ รายของศัตรูตา งชาติ หรือการกระทำทีม
่ งุ รายคลายสงคราม ไมวา จะไดมกี ารประกาศสงครามหรือไมกต
็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฎ การจราจล
การนัดหยุดงาน การกอความวุน
 วาย การปฏิวต
ั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่ จะเปนเหตุใหมกี ารประกาศหรือคงไวซง่ึ กฎอัยการศึก
5. การกอการราย เปนตน

เบีย้ ประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดาไดบางสวน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

