
อุ่นใจเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตหลักล้าน*
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาท/คร้ัง ค่าเบ้ียเร่ิมต้นเฉล่ียวันละ 5 บาท

EASY BOX - PA ONE

*สําหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ
ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคพีเจน พีเอ วัน

ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
(รวมถึงการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุดไม่เกิน

1.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
   ต่อต้านรัฐบาล

1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้ายร่างกาย

1.3 การขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1.5 การก่อการร้าย

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงัเสียง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุสาธารณะ  

ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บปว่ย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน สําหรับการเจ็บป่วย) 20,000

1,200,000
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250,000

250,000

250,000
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รายละเอียดความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงัเสียง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) โดยมีสาเหตุมาจาก

1.1 อุบัติเหตุท่ัวไป
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จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
อํานวยความสะดวกในการรับชําระเบ้ียประกันภัยเท่าน้ัน บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
เปน็ผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัยเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
แบบประกันภัยน้ีมีช่ือทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจนเนอราล่ี
เบ้ียประกันสุขภาพสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรกําหนด

หมายเหตุ :

พิจารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

คุ้มครองจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,200,000 บาท

มีค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 20,000 บาท/คร้ัง

หมดกังวลกับการเลือกโรงพยาบาล
ไม่ต้องสํารองจ่าย* ด้วยเครือข่ายสถานพยาบาล
และคลินิกคุณภาพช้ันนํากว่า 500 แห่ง
*ตามเง่ือนไขท่ีกรมธรรม์กําหนด

1,700**

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุรับประกันภัย 14 วัน-60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
2. สัญชาติไทยเท่าน้ัน
3. ซ้ือได้สูงสุดท่านละไม่เกิน 2 กรมธรรม์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยสําหรับกรณีดังต่อไปน้ี
1. มีอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงผิดปกติ หรือพิการ หรือมีโรคประจําตัว
2. ปจัจุบันประกอบอาชีพ ทหาร / ตํารวจ (ยศตํา่กว่าสัญญาบัตร) / ทหาร, ตํารวจ
   (ทํางานแนวชายแดน) / คนงานทํานา, ทําไร่, ทําสวน / พนักงานขับรถบรรทุก /
   ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ส่งเอกสาร / ช่างซ่อม, ช่างไฟฟา้, ช่างอ่ืนๆ /
   พนักงานโรงงานเก่ียวกับสารเคมี / คนงานก่อสร้าง, ผู้ใช้แรงงานอ่ืนๆ / ทํางานท่ีต้องปนีเสา,
   อาคารสูง / ชาวประมง, กัปตันเรือ / นักมวย, นักฟุตบอล, นักยิงปนื, แข่งรถ /
   นักกีฬาม้าแข่ง, ทางนํา้, ทางอากาศ / พนักงานโรงงานในฝา่ยผลิต / ยามพกพาอาวุธ
   (ประจําท่ี / ประจํารถ) / นักกายกรรม, นักแสดงผาดโผน / พนักงานดับเพลิง / เก็บกวาดขยะ

กรณีท่ีผู้สมัครซ้ือกรมธรรม์แล้ว และบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด หรือมีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นท่ีบริษัทฯ ไม่รับประกันภัย
บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ และคืนค่าเบ้ียประกันภัยท่ีได้ชําระไว้เต็มจํานวน

เบ้ียประกันภัยรายปี (บาท)

เบ้ียประกันภัยรายป ี(ต่อ 1 กรมธรรม์)

เง่ือนไขการรับประกันภัย

ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุ
• ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถครองสติได้
• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ี
• เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
• ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงแค่ตอบคําถามสุขภาพ ซ่ึงเปน็ปจัจัยหน่ึงในการพิจารณา
รับประกันหรือการจ่ายเงินตามสัญญา)

สมัครง่าย ๆ แค่

เซ็น ซ้ือ คุ้มครอง

คําเตือน :
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัย
  ทุกคร้ัง และเม่ือได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนด เง่ือนไข และข้อยกเว้น
  ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
• ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปดิหรือแถลงข้อมูลอันเปน็เท็จ มิฉะน้ัน
  สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวล
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

อัตราเบ้ียประกันภัย

เง่ือนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
**เบ้ียประกันภัยรายปีน้ีรวมอากรแสตมปแ์ละภาษีแล้ว

สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์

Generali Thailand Generali 365 Application


