สวัสดิการเสริมความคุม้ ครองอุบตั เิ หตุ
สาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ จากัด
และครอบครัว
แถมความคุม้ ครองบุตรฟรี 3 คน (ในกรณีคมุ้ ครองคู่สมรส)
มีแผนความคุม้ ครอง บิดา, มารดา
มีบตั รเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนกว่า 250 โรงพยาบาล
มีค่าชดเชยรายได้ วันละ 700 บาท
เบีย้ ประกันเริม่ ต้นเพียงวันละ 3 บาท
ชาระเบีย้ ประกันรายเดือน โดยสหกรณ์ฯ เป็ นผูด้ าเนินการ
หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขความคุม้ ครอง และกาหนดอายุของผูเ้ อาประกันในใบสมัคร
มีบตั รเข้าโรงพยาบาลเฉพาะผูเ้ อาประกัน และคู่สมรส
ในกรณีทำประกันให้คู่สมรส, บุตร, บิดำ, มำรดำ กรุณำกรอกใบสมัคร 1ใบ/1ท่ำน
(กรุณำอ่ำนรำยละเอียดคำถำม-ตอบ ก่อนกรอกเอกสำร)

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 08-1651-5209
E-Mail : somchai_patum@hotmail.com

Q&A for VEB :
การกรอกข้อมูลในใบคาขอเอาประก ันภ ัย
่ ทุกคน หรือไม่
Q : การสมัครให ้สมาชิกในครอบครัวต ้องใช ้ Application แยกรายบุคคล และต ้องลงลายมือชือ
่ ทุกคน หากสมาชิกในครอบอครัวไม่สามารถกรอกและ
A : ต ้องกรอก Application แยกรายบุคคล และลงลายมือชือ
่
่ แทน พร ้อมทัง้ ระบุวา่ กระทาการแทน
ลงลายมือชือได ้ ให ้ผู ้ขอเอาประกันภัยกรอกและลงลายมือชือ
Q : กรณีทเี่ ป็ นใบคาขอเอาประกันภัยของบิดาหรือมารดา ให ้ทาเครือ
่ งหมาย  ในช่องใด
A : ให ้ทาเครือ
่ งหมาย  ในช่องอืน
่ ๆ (โปรดระบุ) และระบุเป็ น บิดาหรือมารดา

้ ท
ั อ
้ น
ิ ธิประโยชน์ทางภาษีทม
การแสดงความประสงค์ใชส
ี่ ค
ี วามซบซ
่ ของสมาชิกในครอบครัว กรณีสมาชิกไม่ได ้อาศัยอยูด
Q : การลงลายมือชือ
่ ้วยกัน ผู ้ขอเอาประกันภัยสามารถล
่ แทนได ้หรือไม่
ลายมือชือ
่ แทน พร ้อมทัง้ ระบุวา่ กระทาการแทน
A : ผู ้ขอเอาประกันภัยสามารถลงลายมือชือ

่ ด ้วย
Q: กรณีสมาชิกครอบครัวทีต
่ ้องการประสงค์ใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต ้องให ้บริษัท/นายจ ้าง ลงลายมือชือ
หรือไม่
A : ส่วนของบริษัท/นายจ ้าง สามารถใช ้เฉพาะตราประทับได ้ หรือหากไม่สามารถใช ้ตราประทับได ้ สามารถละในส่วน
ดังกล่าวได ้ค่ะ
่ ทุก
Q : ในกรณีทไี่ ม่มค
ี วามประสงค์ใช ้สิทธิขอยกเว ้นภาษี เงินได ้ ผู ้ขอเอาประกันภัยและสมาชิกจะต ้องลงลายมือชือ
จุดหรือไม่
A : ผู ้ขอเอาประกันภัยจะต ้องลงนามร่วมกับสมาชิกทุกท่านอืน
่ เสมอ
Q : กรณีทม
ี่ บ
ี ต
ุ รเป็ นสมาชิกด ้วย (ในกรมธรรม์นี้ฟรีคา่ เบีย
้ ของบุตร) บุตรจะต ้องกรอกข ้อมูลในส่วนของการแสดง
้สิ
ความประสงค์ใช ทธิประโยชน์ทางภาษี หรือไม่
่ (หน ้า 3) และทาเครือ
A : บุตรจะกรอกข ้อมูลทัง้ หมดและลงลายมือชือ
่ งหมาย  ไม่มค
ี วามประสงค์ใช ้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี (เนื่องจากกรมธรรม์นี้ฟรีบต
ุ รจึงไม่สามารถจะนาไปลดหย่อนได ้)

ใบคำขอเอำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุกลุ่ม “แผนสวัสดิ กำรคุ้มครองพนักงำน”
ชื่อผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ...............สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์ จำกัด...............................
ชื่อพนักงาน .............................................................................................. วันทีเ่ ข้าทางาน ...........................................................................
ตาแหน่ง.............................................................................................................................................................................................................
ผูข้ อเอาประกันภัย (นาย/นางสาว/นาง/อื่น ๆ (ระบุ).............. ชื่อ............................................................ นามสกุล...............................................
วันเดือนปี เกิด ................................ อายุ .......................................... ปี ส่วนสูง ............................ ซม. น้าหนัก .......................... ก.ก.
สถานภาพ
☐ โสด ☐ สมรส
☐ อื่น ๆ
(โปรดระบุ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ......................................................................................................................................................................................................
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน .................................................................................................. โทรศัพท์ .......................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................... อีเมล์ .............................................................................................................
กรณีทเ่ี ป็ นใบคาขอเอาประกันภัยของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน โปรดระบุ
☐คู่สมรส
☐บุตร
☐อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................
ชื่อผูร้ บั ประโยชน์ ...................................................................................... ความสัมพันธ์ ..............................................................................
ทีอ่ ยู่ .................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผูร้ บั ประโยชน์ ...................................................................................... ความสัมพันธ์ ..............................................................................
ทีอ่ ยู่ .................................................................................................................................................................................................................
แผนประกันภัยทีต่ อ้ งการซื้อความคุม้ ครอง (รายละเอียดแสดงในหน้าตารางผลประโยชน์และอัตราเบีย้ ประกันภัย)

แผนควำมคุม้ ครอง
ทุน 200,000 บำท
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4

เฉพาะผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย และคูส่ มรส (ฟรีบุตร 3 คน)
ผูเ้ อาประกันภัย และบิดา+มารดา
ผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส บุตร และบิดา+มารดา

 90
 180
 170
 260

เบีย้ ประกันภัยต่อเดือน

กำรชดเชยรำยได้
ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัว
ในโรงพยำบำลเนื่ องจำก
อุบตั ิ เหตุ (ไม่รวมบุตร)

ทุน 300,000 บำท

HIP 700






120
240
230
350

ทุน 500,000 บำท





180
360
350
530

 50
 100

รวมเบีย้ ประกันภัยทีต่ อ้ งชาระ ............................. บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
ชาระเป็ น ☐ รายปี
☐ รายเดือน เดือนละ ........................... บาท
รำยละเอียดเพิ่ มเติ มของผู้ขอเอำประกันภัย

1. ท่านมีหรือได้ขอเอาประกันชีวติ หรือประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล ไว้กบั บริษทั เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ
บริษทั อื่นหรือไม่?
☐ ไม่เคย/ไม่ม ี ☐ เคย/มี
บริษทั ...................................................... เงินเอาประกันภัย (บาท)....................................
2. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวติ หรือการขอเอาประกันภัยอุบตั เิ หตุ หรือปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยหรือถูกเรียกเก็บ
เบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่?
☐ ไม่เคย/ไม่ม ี ☐ เคย/มี
บริษทั ...................................................... เงินเอาประกันภัย (บาท)....................................
3. ท่านขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่?
☐ ใช้ในอาชีพหรือใช้สาหรับเดินทางเป็ นประจา ☐เป็ นครัง้ คราว
☐ ไม่
4. ผูเ้ อาประกันภัยดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์เจือปนหรือไม่
☐ เป็ นประจา
☐เป็ นครัง้ คราว
☐ ไม่
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุ ษย์ จากัด

│
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ตำรำงแผนควำมคุ้มครองผลประโยชน์และเบีย้ ประกันภัย
ควำมคุ้มครอง
การเสียชีวติ และการสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวร
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทาร้ายร่างกาย
อุบตั เิ หตุขณะขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์
กำรรักษำพยำบำล

ควำมคุ้มครอง ทุนประกัน 200,000 บำท
พนักงำน
คู่สมรส
200,000
200,000
400,000
400,000
200,000
200,000
200,000
200,000
20,000
20,000

บุตร/คน
50,000
100,000
50,000
50,000
5,000

บิดำ มำรดำ/คน
100,000
200,000
100,000
100,000
10,000

ควำมคุ้มครอง
การเสียชีวติ และการสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวร
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทาร้ายร่างกาย
อุบตั เิ หตุขณะขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์
กำรรักษำพยำบำล

ควำมคุ้มครอง ทุนประกัน 300,000 บำท
พนักงำน
คู่สมรส
300,000
300,000
600,000
600,000
300,000
300,000
300,000
300,000
30,000
30,000

บุตร/คน
75,000
150,000
75,000
75,000
7,500

บิดำ มำรดำ/คน
150,000
300,000
150,000
150,000
15,000

ควำมคุ้มครอง
การเสียชีวติ และการสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวร
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทาร้ายร่างกาย
อุบตั เิ หตุขณะขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์
กำรรักษำพยำบำล

ควำมคุ้มครอง ทุนประกัน 500,000 บำท
พนักงำน
คู่สมรส
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
50,000
50,000

บุตร/คน
125,000
250,000
125,000
125,000
12,500

บิดำ มำรดำ/คน
250,000
500,000
250,000
250,000
25,000

หมายเหตุ : MEMBER CARD มีให้เฉพาะสมาชิกและคู่สมรส เท่านัน้ (กรณีเลือกแผนคุม้ ครองคู่สมรส)
แผนคุ้มครองรำยได้ระหว่ำงรักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำลเนื่ องจำกอุบตั ิ เหตุ
ควำมคุ้มครอง ทุนประกัน 700 บำท/วัน
ควำมคุ้มครอง
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ

พนักงำน
700

คู่สมรส
700

หมายเหตุ :
-

ผูส้ มัครต้องเป็นสมาชิกและเลือกแผนความคุม้ ครองหลักก่อน จึงสามารถซือ้ แผนการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุได้
สาหรับแผน 2 ให้ความคุม้ ครองเฉพาะสมาชิก และคูส่ มรสเท่านัน้ (ไม่รวมบุตร)
ข้อควำมยืนยันถ้อยแถลงในใบคำขอเอำประกันภัยของผู้เอำประกันภัย กำรมอบอำนำจ และกำรให้ควำมยิ นยอม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคาตอบทุกข้อในใบคาขอเอาประกันภัยนี้ รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้ให้ไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าห าก
รายละเอียดของข้าพเจ้าเป็ นเท็จหรือปกปิ ดไม่แถลงข้อความจริง บริษทั อาจจะปฎิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
บอกเลิกสัญญาประกันภัย
ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้กับ บริษัท เอไอจี ประกัน ภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการร้อ งขอหรือ ทราบข่าวสารเกี่ย วกับ ประวัติก าร
รักษาพยาบาล และสุขภาพร่างกายของข้าพเจ้าได้จากแพทย์ โรงพยาบาล บริษัทประกันภัยอื่น หรือองค์กรอื่นใด ซึง่ มีประวัตสิ ุขภาพของข้าพเจ้าทีผ่ ่านมาหรือ
จะมีข้นึ ต่อไปในอนาคต เปิ ดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ และสาเนาภาพถ่ายของการมอบอานาจนี้ ให้มผี ลสมบูรณ์เช่น เดียวกับ
ต้นฉบับ
บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสทิ ธิทาการชั นสูตร
พลิกศพในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
ในกรณีท่ผี เู้ อาประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณา
จ่ายค่าสินไหมทดแทนนัน้ บริษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผเู้ อาประกันภัยได้
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
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กำรแสดงควำมประสงค์กำรใช้สิทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี
ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่
☐ มีความประสงค์และยินยอมให้บริษัทส่งและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารที่
กรมสรรพากรกาหนด โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีทไ่ี ด้รบั จากกรมสรรพากรเลขที่ ..............................................................
☐ ไม่มคี วามประสงค์
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผูส้ มัครเป็ นลูกจ้างของบริษทั
(ประทับตราชื่อบริษทั /นายจ้าง)
นายจ้าง .....................................................................
ตาแหน่ง ....................................................................
(...................................................................)

☐ การประกันภัยโดยตรง
☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย
☐ นายหน้าประกันวินาศภัย
ชื่อตัวแทน/นายหน้า.............................................................
ใบอนุญาตเลขที.่ ..................................................................

.....................................................................
(...................................................................)
ลงลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย
วันที.่ ……..… เดือน…………………..…………. ปี ………………
.....................................................................
(...................................................................)
ผูใ้ ห้ความยินยอมในฐานะบิดาหรือมารดา หรือผูป้ กครองโดย
ชอบธรรมของผูเ้ อาประกันภัย
(กรณีผขู้ อเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
วันที.่ ……..… เดือน…………………..…………. ปี ………………

คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็ นจริงทุกข้อ หากผูเ้ อาประกันภัยปกปิ ดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็ นเท็จจะมีผลให้สญ
ั ญา
ประกันภัยนี้ตกเป็ นโมฆียะ ซึง่ บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865
ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคลได้ที ่ www.aig.co.th/privacy-policy
กำรใช้สิทธิ ขอยกเว้นภำษีเงินได้ของผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย
ผูข้ อเอาประกันภัยยินยอมให้บริษทั ส่งและเปิ ดเผยข้อมูลของผู้เอา
ประกันภัยต่อกรมสรรพากรเพื่อการขอใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้
ของผูช้ าระเบีย้ ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่
☐ ยินยอมให้ส่งและเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อเอาประกันภัยและ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เพื่อการใช้สทิ ธิ
ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของผูช้ าระเบีย้ ประกันภัยต่อกรมสรรพากร
ตามหลัก เกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ รมสรรพากรกาหนด โปรดระบุ
เลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี ท่ี ไ ด้ ร ับ จากกรมสรรพากรเลขที่
..............................................................
☐ ไม่ยนิ ยอม

ผูช้ าระเบี้ยประกันภัยประสงค์ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีอากรจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้หรือไม่

...................................................................
ลงลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย

...................................................................
ลงลายมือชื่อผูช้ าระเบีย้ ประกันภัย

(...................................................................)

(...................................................................)

☐ มีความประสงค์และยินยอมให้บริษทั ส่งและเปิ ดเผยข้อมูลของผู้
ชาระเบีย้ ประกันภัยและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้ เพื่อการใช้สทิ ธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ของผูช้ าระเบี้ยประกันภัยต่อ
กรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรม สรรพากรกาหนด
โปรดระบุ เ ลขประจาตัวผู้เ สียภาษีท่ีได้ร ับ จากกรมสรรพากรเลขที่
..............................................................
☐ ไม่มคี วามประสงค์
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เอกสำรแนบ ใบคำขอเอำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุกลุ่ม “แผนสวัสดิ กำรคุ้มครองพนักงำน”
อำยุรบั ประกัน : ผู้เอาประกันภัย /พนักงาน ต้องมีอายุระหว่าง 18 - 65 ปี บริบูรณ์ / คู่สมรสต้องมีอายุระหว่าง 16 - 65 ปี บริบูรณ์ / บิดาและ
มารดาต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปี บริบูรณ์ และบุตรต้องมีอายุระหว่าง 1 - 18 ปี บริบูรณ์ สามารถขยายได้ถงึ 23 ปี บริบูรณ์ (ใน
กรณีทเ่ี ป็ นนักศึกษาแบบเต็มเวลา)
ควำมคุ้มครอง : ให้ความคุม้ ครองต่ออุบตั เิ หตุทุกชนิดตลอด 24 ชัวโมงทั
่
วโลก
่
ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างปฎิบตั หิ น้าที่ การเดินทางท่องเทีย่ ว การเล่น
กีฬาเพื่อออกกาลังกาย การเดินทางทางบก ทางน้า และทางอากาศในฐานะเป็ นผูโ้ ดยสารบนเครื่องบินพาณิชย์ รวมถึงการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การฆาตกรรม หรือถูกทาร้ายร่างกาย
ข้อยกเว้น :

ไม่คมุ้ ครองการเจ็บป่ วยธรรมดา การติดเชือ้ โรคทีม่ ไิ ด้เกิดจากอุบตั เิ หตุ การฆ่าตัวตาย การกระทาอาชญากรรม ภัยสงคราม การ
จลาจล และนัดหยุดงาน การทะเลาะวิวาท และการกระท าขณะอยู่ภ ายใต้ฤทธิส์ ุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ และ
ข้อยกเว้นตามมาตรฐานทัวไปที
่ ร่ ะบุในกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขทัวไปและข้
่
อกำหนด
❖ กรมธรรม์ประกันภัยนี้มผี ลบังคับเป็ นรายเดือน โดยเริม่ ต้นในวันที่ 1 ของทุกเดือน และความคุม้ ครองจะมีผลต่อเนื่องตัง้ แต่วนั ที่
เริม่ ความคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยจนกว่าผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญามาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/
หรือบริษทั ฯ บอกเลิกสัญญาประกันภัย
❖ การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยโดยอัตโนมัติ โดยภายใต้ขอ้ บังคับของสัญญาและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การชาระเบี้ย
ประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระจะเป็ นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยโดยอัตโนมัติและจะไม่มกี ารออกกรมธรรม์ประกันภัย
หรือหนังสือรับรองความคุ้มครองใหม่ กรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองความคุ้มครองทีม่ อี ยู่เดิมจะเป็ นหลักฐานแสดง
ความคุม้ ครองทีม่ ผี ลบังคับใช้
❖ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทัง้ ฉบับโดยพลันเมื่อ ผู้ถือ กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสภาพการเป็ นนิติบุคคลที่มีการจ่ าย
เงินเดือนและ/หรือค่าตอบแทนเป็ นประจาเป็ นรายเดือนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย และ/หรือผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัยไม่นาส่งค่าเบี้ย
ประกันภัยของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครองให้แก่บริษทั ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
❖ การประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะสิ้นผลบังคับโดยพลัน เมื่อผู้เอาประกันภัยสิ้นสภาพการเป็ นพนักงานผู้ เป็ น
ลูกจ้างประจาของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย ทัง้ นี้การประกันภัยจะสิ้นผลบังคับนับแต่วนั สุดท้ายของเดือนทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับใช้ การเสียชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยอายุเกินอายุสูงสุดทีไ่ ด้กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระค่าเบีย้ ประกันภัย
❖ การประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะสิ้นสุดโดยพลันเมื่อ สมาชิกครอบครัว ผู้เ อา
ประกันภัย เสียชีวิต สมาชิกครอบครัว ผู้เ อาประกัน ภัย สิ้นสภาพการเป็ นสมาชิกครอบครัวผู้เอาประกันภัย เมื่อสมาชิก
ครอบครัว ผู้เ อาประกัน ภัยอายุเ กิน อายุ สูงสุ ด ที่ได้ก าหนดไว้ใ นกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เมื่อ ผู้เ อาประกัน ภัย ไม่ช าระค่ า เบี้ย
ประกันภัย
❖ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งขอยกเลิกย้อนหลังทุกกรณี ดังนัน้ หากผูเ้ อาประกันภัยต้องการบอกเลิกความคุม้ ครอง ผูเ้ อา
ประกันต้องแจ้งให้บรษัทฯ ทราบล่วงหน้า 1 เดือนขึน้ ไป โดยแจ้งเรื่องขอยกเลิกกรมธรรม์นนั ้ มาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
❖ บริษทั ฯ สามารถบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ภยั ได้ทนั ทีทบ่ี ริษทั ฯ ตรวจพบว่า ผูเ้ อาประกันภัยปกปิ ดข้อเท็จจริงใดๆ ก็ตาม
❖ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการออกสลักหลังแนบท้าย ในกรณีทม่ี กี ารแจ้งเปลี่ยนข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัย เช่น สะกดชื่อและ/
หรือ นามสกุ ล ผิด ที่อ ยู่ผิด เบอร์โ ทรศัพ ท์ เลขที่บัต รประจาตัว ประชาชนผิด ซึ่ง ข้อ มูล เหล่ า นี้ ไม่ ม ีผ ลกระทบต่อ ค่ าเบี้ย
ประกันภัย โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้งมาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในฐานข้อมูล
ของบริษทั ฯ เท่านัน้
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สิทธิพเิ ศษจากการใช้บ ัตร PA Privileged Card ก ับสถานพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
●ใช ้แทนเงินสดในกรณีเข ้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ โดยผู ้เอาประกันไม่ต ้องสารองเงินสดจ่ายไปก่อน ภายในวงเงินทีร่ ะบุไว ้ในบัตรฯ ต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครัง้

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้ าร่ วมโครงการ “บัตรสิทธิพิเศษ PA Privileged Card”
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คลินิกแพทย์ววิ ฒั น์ (นครปฐม)

(034) 282-309-10
0-2941-1440
0-2673-1773
0-2644-1644
0-2919-8933
0-2960-9244
0-2711-0460
0-2692-5206
0-2310-3000
0-2634-0560-79
(034) 270-080
02-582-2299
0-2818-9000
0-2438-0040-5
0-2874-6766-70
0-2975-6700
0-2381-2006-20
0-2804-8959-70
0-2910-1600-9
0-2594-0020
0-2339-0000
0-21851444
0-2434-1111
0-2316-6198-9
0-2394-6508
0-2312-1112-20
0-2385-2557

ร.พ.จุฬารัตน์ 5
ร.พ.จุฬารัตน์ 7
ร.พ.จุฬารัตน์ 8
ร.พ.จุฬารัตน์ 9
ร.พ.เซนต์หลุยส์
ร.พ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล
ร.พ.เทพธาริ นทร์
ร.พ.เทพากร
ร.พ.ไทยนคริ นทร์
ร.พ.ธนบุรี 1
ร.พ.ธนบุรี 2
ร.พ.นครธน
ร.พ.นนทเวช
ร.พ.นวมินทร์
ร.พ.ประชาพัฒน์ (นวมินทร์ 2)

ร.พ.บารุ งราษฎร์
ร.พ.ปทุมเวช

0-2667-1000
0-2567-1991-9
ร.พ.พริ้ นซ์ ฮอสพิทอล (ปิ ยะมินทร์) 0-2316-0026-40
ร.พ.ปิ ยะเวท
0-2625-6500
ร.พ.การุ ญเวช (รพ.นวนคร)
0-25294533-4
ร.พ.เปาโลเมโมเรี ยล
0-2279-7000
ร.พ.เปาโล เมโมเรี ยล สมุทรปราการ 0-2389-2555-70
ร.พ.เปาโลเมโมเรี ยลโชคชัย4
(เปาโล สยาม)
0-25144140-9
ร.พ.พญาไท 1
0-2245-2620-1
ร.พ.พญาไท 2
0-2617-2444
ร.พ.พญาไท 3
0-2467-1111
ร.พ.พระรามเก้า
0-2248-8020
ร.พ.เพชรเวช
0-2718-1515
ร.พ.แพทย์ปัญญา
0-2314-0726-9
ร.พ.แพทย์รังสิต
0-2998-9999
ร.พ.ภัทร-ธนบุรี
0-2901-8400-8
ร.พ.มงกฎวัฒนะ
0-2574-5000
ร.พ.มหาชัย 1
(034) 424-990-4
ร.พ.มหาชัย 2
0-2810-3442-62
ร.พ.มเหสักข์
0-2635-7123-4
0-2282-1100
ร.พ.มิชชั่น
0-2150-0900
ร.พ.เปาโล เกษตร
ร.พ.เมืองสมุทร (ปากน้ า)
0-2389-4455
ร.พ.เมืองสมุทรบางปู
0-2323-4081-3
ร.พ.เมืองสมุทรปู่ เจ้า
0-2754-2800-9

ร.พ.ยันฮี
ร.พ.รวมชัยประชารักษ์
ร.พ.รามคาแหง
ร.พ.ราษฎร์บูรณะ
ร.พ.ลาดพร้าว
ร.พ.วิชยั ยุทธ

(034) 234-541-3
(034) 624-191
(036) 315-555-93
(034) 636-792
(034) 622-366-75
(035) 404-053-9
(036) 616-291-93

ร.พ.การุ ญเวช อยุธยา
ร.พ.เบญจรมย์
ร.พ.พร้อมแพทย์
ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต์
ร.พ.มิตรภาพเมโมเรี ยลสระบุรี
ร.พ.วิภาวดี-ปิ ยราษฏร์

(035) 315-100
(036) 412-160
(032) 315-234-9
(032) 417-070-9
(036) 220-576-84
(035) 564-555

ร.พ.เอกชัย

(034) 417-999
(032) 415-191
ร.พ.กรุ งเทพเมืองราช
(032) 322-274-80
ร.พ.มหาชัยแม่กลอง (แม่กลอง 2) (034) 715-001-5
ร.พ.รวมแพทย์ชยั นาท
(056) 413-017-8
ร.พ.ราชธานี
(035) 335-555

ร.พ.ศุภมิตรสุพรรณ
ร.พ.ศุภมิตรเสนา
ร.พ.สิงห์บุรีเวชชการ
ร.พ.อ่างทองเวชการ2
ร.พ.อิมพีเรี ยล

(053) 910-999
(054) 225-100
(053) 220-022

ร.พ.พิษณุเวช
ร.พ.แพร่ คริ สเตียน
ร.พ.แพร่ -ราม

(055) 219-941
(054) 511-017
(054) 522-911-4

(055) 219-307-16
(055) 612-189-90
(055) 210-819

ร.พ.สหเวช

(053) 852-590

ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่

(053) 947-000

(056) 212-212-3

ร.พ.เอกชนเมืองกาแพง

(055) 716-704-05

ร.พ.เชียงใหม่-ราม
ร.พ.ปากน้ าโพ
ร.พ.พะเยา ราม
ร.พ.แม่สอด-ราม(ร.พ.พะวอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร.พ.กรุ งเทพ-ปากช่อง
ร.พ.กรุ งเทพราชสีมา
ร.พ.ขอนแก่นราม
ร.พ.โคราช เมโมเรี ยล
ร.พ.ชัยภูมิรวมแพทย์
ร.พ.เซนต์เมรี่ นครราชสีมา
ร.พ.ธีรวัฒน์
ร.พ.นอร์ท อีสเทอร์น วัฒนา
ภาคตะวันออก

(053) 224-861
(056) 225-501-4
(054) 411-111-40
(055) 533-912-4

ร.พ.แมคคอร์มิค
ร.พ.ร่ มฉัตร
ร.พ.รวมแพทย์ นครสวรรค์
ร.พ.รวมแพทย์เชียงใหม่

(053) 921-777
(056) 312-481-90
(056) 223-600
(053) 270-145-6

ร.พ.รวมแพทย์พิษณุโลก
ร.พ.รวมแพทย์สุโขทัย
ร.พ.กรุ งเทพพิษณุโลก
ร.พ.ปากน้ าโพ 2 (รัตนเวช
นครสวรรค์)
ร.พ.ราชเวชเชียงใหม่
ร.พ.ลานนา
ร.พ.ศรี สวรรค์
ร.พ.สยามราษฎร์เชียงใหม่

ร.พ.เทพปัญญา

(053) 801-999
(053) 999-755
(056) 311-626-35
(053) 215-020-2

ร.พ.โอเวอร์บรุ๊ ค
ศิริเวชลาพูน
หมอโตคลินิคเวชกรรม

(053) 711-366
(053) 537-597
(053) 451-624

(044)316-611
(044) 429-999
(043) 333-800
(044) 263-777-80
(044) 813-222
(044) 261-261
(043) 811-757
(042) 246-181-3

ร.พ.บัวใหญ่ รวมแพทย์
ร.พ.ป.แพทย์

(044) 292-249-53
(044) 230-530-3
ร.พ.ประชารักษ์เวชการ ศรี สะเกษ (045) 631-313
ร.พ.กรุ งเทพอุดร
(042) 343-111
ร.พ.มุกดาหารอินเตอร์เนชัน่ แนล (042) 633-301-9
ร.พ.เมืองเลย ราม
(042) 833-400
ร.พ.รวมแพทย์ หนองคาย
(042) 421-412-4
ร.พ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี
(043) 527-191-2

ร.พ.รักษ์สกล
ร.พ.ราชเวชอุบลราชธานี
ร.พ.วีระพลการแพทย์
ร.พ.หนองคาย-วัฒนา

(042) 712-800
(045) 280-040
(042) 312-344-6
(042) 465-201
ร.พ.มหาสารคามอินเตอร์เนชัน่ แนล
(043) 723-669
ร.พ.ศูนย์การแพทย์ราชพฤกษ์ (043) 333-555-62
ร.พ.อุบลรักษ์ ธนบุรี
(045) 260-285-300
ร.พ.รวมแพทย์ ยโสธร (หาญอินเตอร์) (045) 712-141-2

ร.พ. รวมแพทย์ (หมออนันต์)
ร.พ.เอกชนบุรีรัมย์
ร.พ.เอกชลร่ มเกล้า
ร.พ.เอกอุดร

(038)-939-888
(044) 614-100-7
(045) 244-658-9
(042) 342-555

คลินิคหมอสุเลง

(039) 532-929

ร.พ.พญาไทศรี ราชา

(038) 328-100-9

ร.พ.จุฬารัตน์ระยอง

(038) 860-890-3

(038) 491-888

ร.พ.กรุ งเทพจันทบุรี
ร.พ.กรุ งเทพพัทยา
ร.พ.กรุ งเทพระยอง
ร.พ.จุฬารัตน์ 11
ภาคใต้
เฉลิมพงษ์คลินิก
ร.พ.กรุ งเทพ ภูเก็ต
ร.พ.กรุ งเทพสมุย
ร.พ.กรุ งเทพหาดใหญ่
ร.พ.ซานเปาโลหัวหิน
ร.พ.ตรังรวมแพทย์

(039) 319-888
(038) 259-999
(038) 921-999
(038) 538-511-3

ร.พ.พัทยาเมโมเรี ยล
ร.พ.พัทยาอินเตอร์
ร.พ.มงกุฎระยอง
ร.พ.ตราด

(038) 488-777
(038) 428-374
(038) 691-800
(039) 511-040-1

ร.พ.ระยอง
ร.พ.สมิติเวชศรี ราชา
ร.พ.สิริเวช
ร.พ.เกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา

(038) 611-481
(038) 320-300
(039) 344-244
(038) 812-702

ร.พ.วิภารามแหลมฉบัง (แหลมฉบัง
อินเตอร์เนชัน่ แนล)

ร.พ.เอกชล
ร.พ.จุฬารัตน์ชลเวช (ชลเวช)
ร.พ. เอกชล 2

(038) 273-840-7
(038) 271-989
(038)-939-888

(074) 314-995
(076) 254-421-9
(077) 429-546
(074) 272-800
(032) 532-576-85
(075) 218-988

ร.พ.ทักษิณ
ร.พ.ไทยอินเตอร์เนชัน่ แนล
ร.พ.ธนบุรี-ชุมพร
ร.พ.นครคริ สเตียน
ร.พ.นคริ นทร์
ร.พ.บ้านดอน อินเตอร์

(077) 285-701-5
(077) 245-721-6
(077) 658-617-28
(075) 317-110
(075) 312-800
(077) 245-236-9

ร.พ.ปิ ยะรักษ์
ร.พ.มิชชั่นภูเก็ต
ร.พ.ราชดาเนินตรัง
ร.พ.ราษฎร์ยินดี
ร.พ.วัฒนแพทย์ ตรัง
ร.พ.วิรัชศิลป์

(074) 627-148
(076) 237-220-7
(075) 223-500
(074) 224-0300
(075) 218-585
(077) 570-123

ร.พ.เวียงเวช
ร.พ.ศรี วิชยั สุราษฏร์ธานี
ร.พ.ศิคริ นทร์หาดใหญ่
ร.พ.สิริโรจน์2-ภูเก็ต
ร.พ.สิโรรส ยะลา
ร.พ.หมอเล็ก ชุมพร

(077) 361-672
(077) 282-520-1
(074) 366-966
(076) 249-400
(073) 244-510-4
(077) 511-434

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (เกษตร)
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (เซนต์หลุยส์)

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (ดินแดง)
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (บางชัน)
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (ปากเกร็ด)
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (พระโขนง)
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (รัชดา)

ร.พ.กรุ งเทพ
ร.พ.กรุ งเทพคริ สเตียน
ร.พ.กรุ งเทพคริ สเตียน นครปฐม
รพ.กรุ งไทย
ร.พ.เปาโลพระประแดง
ร.พ.สมิติเวช ธนบุรี (กรุ งธน 1)
ร.พ.สุขสวัสดิ์ (กรุ งธน 2)
ร.พ.กรุ งสยามเซนต์คาร์ลอส
ร.พ.กล้วยน้ าไท
ร.พ.เกษมราษฎร์ บางแค
ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ร.พ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ร.พ.เกษมราษฎร์ รามคาแหง

ร.พ.คามิลเลียน
ร.พ.เจ้าพระยา
ร.พ.จุฬารัตน์ 1
ร.พ.จุฬารัตน์ 2
ร.พ.จุฬารัตน์ 3
ร.พ.จุฬารัตน์ 4
ภาคกลาง
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ
ร.พ.กาญจนบุรีเมโมเรี ยล
ร.พ.เกษมราษฏร์ สระบุรี
ร.พ.ท่าเรื อ
ร.พ.ธนกาญจน์
ร.พ.ธนบุรี-อู่ทอง
ร.พ.เมืองนารายณ์
ภาคเหนือ
ร.พ.เกษมราษฎร์ ศรี บุรินทร์
ร.พ.เขลางค์นคร-ราม
ร.พ.เทพปัญญา 2 (ช้างเผือก)

0-2315-1868
0-2328-7653
0-23260-7104
0-2738-9900-9
0-2675-5000
0-2552-8777
02-348-7000
(034) 212-718-26
0-2361-2727
0-2411-0401-7
0-2448-3562
0-2416-5454
02-596-7888
0-2918-5080
0-2427-5115
ร.พ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล 0-2877-1111
ร.พ.บีเอ็นเอช
0-26862700
ร.พ.บางนา 1
0-27468630-8
ร.พ.บางนา 2
0-2330-3030
ร.พ.บางนา 3
0-2750-1150-4
ร.พ.บางปะกอก 1
0-2872-1111
ร.พ.บางปะกอก 2
0-2899-0130-9
ร.พ.บางปะกอก 3
0-2818-7555
ร.พ.บางไผ่
0-2457-0086
ร.พ.บางโพ
0-2587-0136-55
ร.พ.บางมด 1
0-2867-0606-20

ร.พ.กรุ งเทพเพชรบุรี (เมืองเพชรธนบุรี)

0-2879-0030
0-2708-7500-20
0-2374-0200-16
0-2872-1001-5
0-25302556-68
0-22657777
ร.พ.วิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล อ้อมน้อย 0-2431-0070
ร.พ.วิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล สมุทรสาคร (034) 425-548
ร.พ.วิภาราม (วิภาวดี 2)
0-2722-2500
ร.พ.วิภาวดี
0-2941-2900
ร.พ.เวชธานี
0-2734-0000-49
ร.พ.วิชยั เวช แยกไฟฉาย
0-2412-0055-60
ร.พ.วิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล หนองแขม 0-2807-4044
ร.พ.พญาไท นวมินทร์ (ศรี สยาม)
0-2944-7111
ร.พ.ศาลายา
0-2889-2601-7
ร.พ.ศิคริ นทร์
0-2366-9900
ร.พ.กรุ งเทพสนามจันทร์
(034) 219600
ร.พ.สายไหม
0-2991-8999
ร.พ.สาโรง
0-2361-0070-9
ร.พ.สินแพทย
0-2948-5380
ร.พ.สุขุมวิท
0-2391-0011
ร.พ.เสรี รักษ์
0-2918-9888
ร.พ.อนันต์พฒั นา
0-2883-9991-2
ร.พ.บางปะกอก-รังสิต 2 (เอกปทุม) 0-2996-2211-15
สถานพยาบาลเวชกรรมเมืองปทุม
0-2581-6226
ร.พ.บางปะกอก 8
0-2894-4111
(035) 500283-8
(035) 289-572-82
(036) 522-555-9
(035) 612-361-4
(037) 211-587

(056) 612-791-3
(053) 581-600-6
ร.พ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล (อินเตอร์เวชการ) (055) 218-777
ร.พ.หริ กุญชัย เมโมเรี ยล
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