อุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

EASY BOX - PA ONE
ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตหลักล้าน*
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 5 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคพีเจน พีเอ วัน
รายละเอียดความคุ้มครอง
1.

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพู ดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) โดยมีสาเหตุมาจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป

600,000

1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้ายร่างกาย

250,000

1.3 การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

1.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล

250,000

1.5 การก่อการร้าย

250,000

2.

ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุดไม่เกิน

20,000

3.

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพู ดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสาธารณะ

4.

ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน สําหรับการเจ็บป่วย)

1,200,000

20,000

*สําหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ
ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย

Tel. 02 165 5555
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เงื่อนไขการรับประกันภัย

สมัครง่าย ๆ แค่
เซ็น

ซื้อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุ้มครอง

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพี ยงแค่ตอบคําถามสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิ จารณา
รับประกันหรือการจ่ายเงินตามสัญญา)

คุ้มครองจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,200,000 บาท

มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง

หมดกังวลกับการเลือกโรงพยาบาล

ไม่ต้องสํารองจ่าย* ด้วยเครือข่ายสถานพยาบาล
และคลินิกคุณภาพชั้นนํากว่า 500 แห่ง

1. อายุรับประกันภัย 14 วัน-60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
2. สัญชาติไทยเท่านั้น
3. ซื้อได้สูงสุดท่านละไม่เกิน 2 กรมธรรม์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยสําหรับกรณีดังต่อไปนี้
1. มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ หรือพิการ หรือมีโรคประจําตัว
2. ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทหาร / ตํารวจ (ยศตํา่ กว่าสัญญาบัตร) / ทหาร, ตํารวจ
(ทํางานแนวชายแดน) / คนงานทํานา, ทําไร่, ทําสวน / พนักงานขับรถบรรทุก /
ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ส่งเอกสาร / ช่างซ่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอื่นๆ /
พนักงานโรงงานเกี่ยวกับสารเคมี / คนงานก่อสร้าง, ผู้ใช้แรงงานอื่นๆ / ทํางานที่ต้องปีนเสา,
อาคารสูง / ชาวประมง, กัปตันเรือ / นักมวย, นักฟุ ตบอล, นักยิงปืน, แข่งรถ /
นักกีฬาม้าแข่ง, ทางนํา้ , ทางอากาศ / พนักงานโรงงานในฝ่ายผลิต / ยามพกพาอาวุธ
(ประจําที่ / ประจํารถ) / นักกายกรรม, นักแสดงผาดโผน / พนักงานดับเพลิง / เก็บกวาดขยะ
กรณีท่ผ
ี ู้สมัครซื้อกรมธรรม์แล้ว และบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่บริษัทฯ กําหนด หรือมีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นที่บริษัทฯ ไม่รับประกันภัย
บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ และคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชําระไว้เต็มจํานวน

อัตราเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

*ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

เบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อ 1 กรมธรรม์)

1,700**

เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
**เบี้ยประกันภัยรายปีน้ร
ี วมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุ
• ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส
์ ุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถครองสติได้
• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
้ ในขณะที่
ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน
• เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
• ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

พิ จารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
อํานวยความสะดวกในการรับชําระเบีย
้ ประกันภัยเท่านัน
้ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
3. แบบประกันภัยนี้มีช่อ
ื ทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจนเนอราลี่
4. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ทก
่ี รมสรรพากรกําหนด

ติดตอศูนยลูกคาสัมพันธเจนเนอราลี่ โทร. 1394
(จันทร-ศุกร เวลา 8.30 น.- 20.00 น. / เสาร เวลา 8.30 น.- 17.00 น.)
www.generali.co.th
Generali Thailand

Generali 365 Application

สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์

คําเตือน :
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัย
ทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้น
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
• ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนัน
้
สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

