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บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th

สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
PA Rider

ดูแลเคียงขางคุมครองจากอุบัติเหตุทุกเวลา



ตารางแผนความคุมครอง

ทำไดตั้งแตอายุ 1 เดือน – 75 ป

2. เงินคารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง สูงสุดไมเกิน 

• บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสูงสุดของขอ 1 เพียงกรณีเดียวเทาน้ัน   * ผลประโยชนการสูญเสียอวัยวะ ซ่ึงไดแก สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง เปนไปตามอัตราสวนท่ีระบุในกรมธรรม

แผน 1 แผน 2

ผลประโยชน (บาท)

แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7ความคุมครอง
100,000

100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 500,000 500,000

200,000 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

15,000 30,000 45,000 75,000 150,000 150,000 150,000

200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

1. เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ* จาก

1.1 อุบัติเหตุท่ีไมไดเกิดจากการขับขี่ หรือโดยสาร 
     รถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย สูงสุดไมเกิน

1.4 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไมเกิน

1.3 อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขับขี่ หรือโดยสาร
     รถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

แผน 1 แผน 2

เบี้ยประกันภัย ตอคน ตอป สำหรับกลุมอาชีพ 1 และ 2 (บาท)

แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7อายุรับประกันภัย
100,000

900

2,000

1,250

3,000

1,700

3,200

2,600

4,800

-

8,800

-

-

-

900 1,250 1,700 2,600 4,600 5,600 7,100

1,080 1,500 2,000 3,000 5,200 - -

1,440 2,000 2,500 3,500 6,600 - -

-

20 40 60 100 200 300 400

200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

อายุ  1 เดือน – 15 ป

อายุ  16 - 60 ป

อายุ  61 - 65 ป

อายุ  66 - 70 ป

อายุ  71 - 75 ป

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (บาท)
กรณีซื้อบันทึกสลักหลังขยายความคุมครองอุบัติเหตุ
ในวันหยุดนักขัตฤกษ(4)

เบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดบางสวน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 383
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และบันทึกสลักหลังขยายความคุมครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ  มีท้ังหมด 20 ขอ เชน
ไมคุมครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร และการรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุตอไปน้ี
1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซนตข้ึนไป
2. สงคราม การรุกราน การกระทำท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระท่ีมุงรายคลายสงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก 
หรือเหตุการณใดๆ ซ่ึงจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซ่ึงกฎอัยการศึก
3. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกี แขงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกำลังข้ึนหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเคร่ืองรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดำน้ำท่ีตองใชถังอากาศ และเคร่ืองชวยหายใจใตน้ำ
4. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกำลังข้ึนหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย
5. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือทำรายรางกายตนเอง เปนตน

หมายเหตุ :
- บริษัทฯ จะไมพิจารณารับประกัน สำหรับผูท่ีประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะงานเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เชน คนเช็ดกระจก (ท่ีสูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับข่ีมอเตอรไซครับจาง คนขับรถบรรทุกสิบลอ เจาหนาท่ีดับเพลิง นักแสดงกายกรรม 
ผูแสดงแทน (ผาดโผน) จอกก้ี เทรนเนอรมา และคนเล้ียงมา ผูฝกสัตว นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนปา ปาไม (อยูในปา) ตำรวจ และทหาร (ท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม)
- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
- สัญญาเพ่ิมเติมตองซ้ือแนบทายกรมธรรมประกันภัยท่ียังมีผลบังคับ
(1) สำหรับแผนความคุมครองแผน 5 – 7
(2) เม่ือเขารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคูสัญญาเทาน้ัน ใชบัตร Easy PA Credit เพ่ือแสดงตนในการเขารับการรักษาพยาบาล กรณีประสบอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ โดยไมตองสำรองคารักษาพยาบาลลวงหนาตามวงเงิน 
คารักษาพยาบาลท่ีทานเลือก ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไมสะดวกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ ผูเอาประกันภัยสามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลอ่ืนๆได โดยสำรองคาใชจายและนำใบรับรองแพทย
พรอมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกไดท่ีบริษัทฯ โดยผูเอาประกันภัยตองนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรท่ีออกใหโดยราชการ (บัตรท่ีมีรูปติด) ใชรวมกับบัตร Easy PA Credit ทุกคร้ัง
(3) สำหรับแผนความคุมครอง 7 
(4) กรณีซ้ือบันทึกสลักหลังขยายความคุมครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ จะไดรับความคุมครองของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (PA Rider) ตามตารางขอ 1.1 และ 1.4 เพ่ิมอีก 1 เทา  ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ
โดยท่ีวันหยุดนักขัตฤกษ หมายถึง วันหยุดราชการประจำปของประเทศไทยท่ีประกาศตามมติของคณะรัฐมนตรี รวมถึงวันหยุดชดเชยทางราชการ และวันแรงงานแหงชาติ ท้ังน้ี ไมรวมถึงวันเสาร วันอาทิตยซ่ึงเปนวันหยุดราชการประจำสัปดาหตามปกติ 
เวนแตวันหยุดราชการประจำปน้ันอยูตรงกับวันเสาร วันอาทิตย ก็ใหถือวาคุมครองดวย ในกรณีอยูตางประเทศใหเร่ิมเวลา 00.01น. ถึง 24.00น. ตรงตามวันและเวลาของวันหยุดนักขัตฤกษของประเทศไทย

PA Rider

การประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล

สัญญาเพ่ิมเติม

เจ็บมาจายไปไมยุงยาก ใหคารักษาพยาบาลสูงสุด

คร้ังละ 150,000 บาท(1) พรอมไมตองสำรองจาย 

เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit(2)

คุมครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท(3)

หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

อุนใจ คุมครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ตัวชวยรับมือ
24 ชม.จากอุบัติเหตุ


