แผนประกันภัย

PA EASY
CARE PLUS
เริ่มต้นคุ้มครองสบาย ๆ
แบบอีซี่ ๆ
แค่

4 บาท ต่อวัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เด็กน้อยวัยใส วัยเพิ่งท�ำงาน หรือคุณพ่อลูกสอง ก็สามารถเจออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ แล้วคุณจะ
ป้องกันก่อนเกิด หรือ เกิดก่อนแล้วค่อยป้องกัน? มาเริม่ คุม้ ครองตัวคุณเองด้วย แผนประกันภัย PA Easy Care Plus
ไม่วา่ ใคร ๆ ก็สามารถจ่ายไหว ด้วยเบีย้ ประกันภัยสบาย ๆ เริม่ ต้นเพียงแค่หลักหน่วยต่อวัน แต่สามารถเลือกรับความคุม้ ครอง
ได้สูงสุดถึงหลักล้านต่อปี เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างสบายใจ ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
คุ้มครอง การเสียชีวิต
หรือ ทุพพลภาพถาวร

ผลประโยชน์
หลัก

จาก อุบัติเหตุ

สูงสุด

1 ล้าน บาท

คุ้มครอง การเสียชีวิต
หรือ ทุพพลภาพถาวร
จากการโดยสาร

รถจักรยานยนต์
สูงสุด

คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สูงสุด

50,000 บาท

สิทธิพิเศษ
เจ็บแค่ไหนก็ไม่ต้องส�ำรองจ่าย

ด้วย PA Platinum card

หมายเหตุ: - ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินประกันภัยที่ท่านเลือกคุ้มครอง
- ส�ำหรับสถานพยาบาลเครือข่ายกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ

500,000 บาท

ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

300,000

400,000

500,000

800,000 1,000,000

การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุ

300,000

400,000

500,000

800,000 1,000,000

การถูกฆาตกรรม
หรือถูกท�ำร้ายร่างกาย

150,000

200,000

250,000

400,000

500,000

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
150,000
จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

200,000

250,000

400,000

500,000
50,000

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

15,000

20,000

25,000

40,000

PA Platimun Card











เบี้ยประกันรายปี
(รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)

1,300

1,440

1,700

1,920

2,500
หน่วย: บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติของผู้สมัคร:









ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 4 - 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มท�ำประกันภัยครั้งแรก
เด็กอายุระหว่าง 4 - 23 ปี ท�ำทุนประกันภัยสูงสุดได้ 500,000 บาท
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นหรือมีอาการเกี่ยวกับ โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต�่ำกว่า 90 หรือสูงเกินกว่า 170 โรคเบาหวาน โรงมะเร็งทุกชนิด
โรคเอดส์หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความพิการทางร่างกายของอวัยวะส่วนใด
อาชีพทีร่ บั ประกันภัย (อาชีพชัน้ 1-2): ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก เลขานุการ เสมียน พนักงานพิมพ์ดดี พนักงานบัญชี
พนักงานรับโทรศัพท์ แคชเชียร์ แม่บ้าน เจ้าของกิจการ ร้านค้า พนักงานขายของหน้าร้าน-ห้างสรรพสินค้า -ศูนย์การค้า ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนภาพ
ผู้ออกแบบเสื้อผ้า แพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ครู อาจารย์ นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี ตัวแทนประกันภัย
นายหน้าประกันภัย นักวิชาการ สถาปนิก ช่างเจียรนัยเพชรพลอย ช่างซ่อมกุญแจ พ่อครัว แม่ครัว ช่างทอง ช่างภาพอิสระ ช่างเขียนป้ายโฆษณา วิศวกรประจ�ำ
ส�ำนักงาน เป็นต้น
อาชีพทีไ่ ม่รบั ประกันภัย (อาชีพชัน้ 3 - 4): แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ต�ำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี
นักกีฬา กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน�ำ้ มันหรือเหมืองแร่ พนักงานท�ำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสาร
ทีใ่ ช้มอเตอร์ไซต์ในการท�ำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซต์รบั จ้าง คนขับรถบรรทุกน�ำ้ มัน แก๊ส วัตถุอนั ตรายต่าง ๆ พนักงานขับเรือโดยสาร นักเรียนอาชีวะ (ช่างกล)
เกษตรกร คนท�ำสวน เป็นต้น
อาชีพทีน่ อกเหนือจากดังกล่าวข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัยของบริษทั ฯ

สิทธิพิเศษ:

ผูเ้ อาประกันภัยทุกท่านจะได้รบั บัตร PA Platinum Card เพือ่ สิทธิพเิ ศษในการรักษาพยาบาลตามวงเงินทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง โดยไม่ตอ้ งส�ำรองเงินจ่ายไปก่อนแต่
อย่างใดกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการขอรับประกันภัย:



ใบค�ำขอเอาประกันภัย
ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาสูติบัตรกรณี
เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน

หมายเหตุ:



เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ก�ำหนด
เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดท�ำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัย
จึงควรศึกษาและท�ำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

