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PA Extreme

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

muangthai.co.th

+66 (0) 2276-1997-8

Accident

การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล

ตารางแผนความคุม
 ครอง

ผลประโยชน

แผน 1

แผนความคุมครอง (บาท)

500,000

แผน 2
1,000,000
ความคุม
 ครอง (สูงสุด)

แผน 3
2,000,000

1,000,000

2,000,000

4,000,000

500,000

1,000,000

2,000,000

1.3 อุบัติเหตุที่ เกิด จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต

250,000

500,000

500,000

1.4 อุบัติเหตุท่ี เกิด จากกีฬาผาดโผน(1)

250,000

500,000

1,000,000

1.5 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย

500,000

1,000,000

1,000,000

1. กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(5) จาก
1.1 อุบัติเหตุสาธารณะ
1.2 อุบัติเหตุที่ ไมไดเกิด จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
หรือการแขงกีฬาผาดโผน(1)

2. เงินคารักษาพยาบาล(5)

ความคุม
 ครองตออุบต
ั เิ หตุแตละครัง้ (สูงสุด)

2.1 จากอุบัติเหตุขอ 1.1 - 1.3 และ 1.5

50,000

100,000

100,000

2.2 จากอุบัติเหตุขอ 1.4

25,000

50,000

50,000

3. บริการความชวยเหลือฉุกเฉิน

อัตราเบีย้ ประกันภัยรายปสำหรับกลุม
 อาชีพ 1 และ 2 (บาท)
แผน 1

แผน 2

แผน 3

อายุรับประกันภัย

500,000

1,000,000

2,000,000

รับคารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุจาก

16 ป - 60 ป

3,700

6,400

10,400

สูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท(2)

สามารถชำระเบี้ยประกันภัย ผานบัตรเครดิตได

กีฬาผาดโผน(1) เชน ชกมวย ดำน้ำ เจ็ตสกี โดดรม

อุบัติเหตุทั่วไป รับคารักษาพยาบาล

สูงสุดถึงครั้งละ 100,000 บาท(2)

ไมตองสำรองจายคารักษาพยาบาล
เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit(3)

คุมครองหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจาก

กีฬาผาดโผน(1) สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(4)

คุมครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
ทำไดตั้งแตอายุ 16

ป - 60 ป

หมายเหตุ:

ั จาง คนขับ
่ อเตอรไซครบ
่ งู ) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขีม
ั เิ หตุระดับสูง เชน คนเช็ดกระจก (ทีส
ี กั ษณะงานเสีย่ งตอการเกิดอุบต
่ ล
่ี ระกอบอาชีพทีม
 ป
ั ประกันภัยสำหรับผูท
ั ฯ จะไมรบ
- เงือ่ นไขการรับประกันภัย บริษท
่ ฎิบตั งิ านภาคสนาม)
รถบรรทุกสิบลอ พนักงานดับเพลิงนักแสดงกายกรรม ผูแ สดงแทน (ผาดโผน) จอกกี้ เทรนเนอรมา และคนเลีย้ งมา ผูฝ ก สัตว นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนปา ปาไม (อยูใ นปา) ตำรวจและทหาร (ทีป
ั ฯ กำหนด
่ี ริษท
- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑทบ
ั เิ หตุสว นบุคคล ไดแก การแขงรถแขงเรือทุกชนิด แขงมาแขงสกีทกุ ชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดว ย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม
้ี มายถึง กีฬาอันตรายตามเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบต
่ ห
(1) กีฬาผาดโผนในทีน
่ อ งใชถงั อากาศ และเครือ่ งชวยหายใจใตนำ้
๊ั พ ดำน้ำทีต
้ หรือกำลังลง หรือโดยสารอยูใ นบอลลูน หรือเครือ่ งรอน เลนบันจีจ้ ม
ิ ) ขณะกำลังขึน
(เวนแตการโดดรมเพือ่ รักษาชีวต
(2) สำหรับแผน 2 และ แผน 3
ั ฯ โดยไมตอ งสำรอง
ั ญาของบริษท
 ญ
ั โรงพยาบาลคูส
ั เิ หตุกบ
้ บัตร Easy PA Credit เพือ่ ใชแสดงตนในการเขารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบต
ั ญาเทานัน
 ญ
(3) เมือ่ เขารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคูส
่ ๆ ได
ั ฯ ผูเ อาประกันภัยสามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลอืน
ั ญาของบริษท
่ า นเลือก ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยไมสะดวกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคูส ญ
คารักษาพยาบาลลวงหนา ตามวงเงินคารักษาพยาบาลทีท
ู ติด) ใชรว มกับบัตร Easy PA Credit ทุกครัง้
่ รี ป
ั ฯ โดยผูเ อาประกันภัย ตองนำบัตรประชาชน หรือบัตรทีอ่ อกใหโดยราชการ (บัตรทีม
่ี ริษท
โดยสำรองคาใชจา ยและนำใบรับรองแพทย พรอมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกไดทบ
(4) สำหรับแผน 3
้
ั ฯ จะจายผลประโยชนสงู สุดเพียงกรณีเดียวเทานัน
(5) บริษท

ั เิ หตุสว นบุคคล PA Extreme มีทง้ั หมด 18 ขอ เชน
 ครอง ของการประกันภัยอุบต
ขอยกเวนความคุม

ุ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ่ งจากสาเหตุดงั ตอไปนี้
ไมคม
้ ในกรณีทม่ ี กี ารตรวจเลือด ใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอลในเลือดตัง้ แต
 ายใตฤทธิส์ รุ า” นัน
 ายใตฤทธิส์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภ
1. การกระทำของผูเ อาประกันภัยขณะอยูภ
้ึ ไป
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขน
2.การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
ั เิ หตุ เปนตน
ั มาจากอุบต
ั เชือ้ โรค ปรสิต เวนแตการติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ดรบ
3. การไดรบ
 ครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลา ทีก่ ำหนดไวในกรมธรรมประกันภัย
ั ความคุม
ั บาดเจ็บซึง่ ไดรบ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตทจ่ี ำเปนจะตองกระทำ เนือ่ งจากไดรบ
5. การแทงลูก เปนตน
เบีย้ ประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดาไดบางสวน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

