
ใบค ำขอเอำประกันภัย
อุบัติเหตุพนักงำนกลุ่มเพื่อพนักงำนที่มีคำ่ของท่ำน

ช่วยคุณไดอ้ย่างไร
• ลดภำระค่ำใช้จ่ำย เพรำะค่ำรักษำพยำบำลเพิ่มขึ้นทุกปี
• ลดภำระควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน โดยซื้อควำมเสี่ยงและถ่ำยโอนควำมรับผิดชอบให้กับบริษัทประกันภัย
• สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำนผ่ำนสวัสดิกำรคุณภำพชีวิต

เหตุผลที่ควรเลอืก ให้ดูแลคุณ
• คุ้มครองอุบัติเหตุของพนักงำนรวมถึงอุบัติเหตุจำกรถจักยำนยนต์
• คุ้มครองทุกขั้นอำชีพแม้ขั้นอำชีพท่ีมีควำมเสี่ยง ขั้นอำชีพ
• เคลมเยี่ยม หน่ึงเดียวในประเทศไทย จ่ำยเคลมเร็วภำยใน วัน

• ไม่ต้องส ำรองจ่ำย เครือข่ำยโรงพยำบำลกว่ำ แห่ง 
• มีบัตร บัตรสิทธิพิเศษ ทุกแผนประกันภัย
• รำคำคุ้มค่ำ มีแผนประกันภัยแบบแพ็คแกจและยืดหยุ่นได้ตรงตำมควำมต้องกำร
• สมัครง่ำย ไม่ต้องตรวจสุขภำพ

หน่ึงเดียวในประเทศไทย

คุ้มครองทุกข้ันอาชีพ ข้ันอาชีพ 

คุ้มครองอุบัติเหตุจากรถจักยานยนต์

โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า แห่ง

หมำยเหตุ :

• เอกสำรน้ีมิใช่สัญญำประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญำประกันภัย
• ควำมคุ้มครองและผลประโยชน์ท่ีบุคคลผู้เอ ำประกัน ภัยจะได้รั บขึ้นอยู่กั บข้อก ำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนควำมคุ้มครองท่ีได้เลือกซื้อไว้ (หำกมี)

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)



ไม่ซ้้าซ้อนกับประกันอื่นอย่างไร
• คุ้มครองมากกว่าประกันสงัคม
ประกันสังคมคุ้มครองเฉพำะในเวลำงำนและสถำนท่ีท ำงำน ดังน้ันประกันอุบัติเหตุกลุ่มเข้ำมำ
ช่วยเติมเต็มควำมคุ้มครองช่วงนอกเวลำงำน ตลอด ชม ทุกท่ี ท่ัวโลก

• ลดค่าใช้จ่าย
ประกันอุบัติเหตุนับเป็นทำงเลือกทำงในกำรดูแลพนักงำนส ำหรับเจ้ำของธุรกิจท่ีมีรำคำต่ ำกว่ำ
ประกันสุขภำพท่ีช่วยสร้ำงขวัญและก ำลงัใจให้กับพนักงำนโดยไม่มีค่ำเสียหำยสว่นแรก

ให้คุณมากกว่าประกันอื่นอย่างไร

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ
พนักงำนกลุ่มที่มีควำมคุ้มครองครอบคลุมและออกแบบมำเพื่อคุณ

ความคุ้มครองดี
• ออกแบบควำมคุม้ครองตำมควำม

ต้องกำรได้
• คุ้มครองอุบตัเิหตุของพนกังำน รวมถึง

อุบัติเหตุจำกรถจกัยำนยนต์
• คุ้มครองทกุขั้นอำชีพแมข้ั้นอำชีพทีม่ ี

ควำมเสี่ยง ข้ันอำชีพ
• ทุนประกนัภัยสูง
• ซื้อง่ำย ได้กรมธรรมเ์รว็ ตลอด 

ชม และมี 
ที่ดูแลประทับใจ

เคลมเย่ียม
• หนึ่งเดียวใน

ประเทศไทย จ่ำยเคลมเรว็ใน วัน
• ไม่ต้องส ำรองจำ่ยเมือ่เข้ำรบักำร

รักษำทีโ่รงพยำบำลเครอืขำ่ยกวำ่ 
แห่ง

• สะดวก มี
แบบอิเลก็ทรอนกิส์ ไมต่้อง

พกบตัร ไมต่้องส ำรองจำ่ยค่ำรกัษำที่
โรงพยำบำล ในเครอื

ราคาคุ้มค่า
• แผนประกนัรูปแบบแพ็กเกจทีร่ำคำ

เริ่มต้นเพียงหลักรอ้ยบำทตอ่คน
• แผนประกนัแบบยืดหยุน่ที่สำมำรถ

ปรบัเปลี่ยนรำคำไดต้ำมควำมเสีย่ง
ของลูกค้ำ

หัวข้อส้าคัญ ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต

กลุ่ม

รำคำต่อคน เร ิม่ตน้ หลักร ้อยบำท หลักพันบำท หลักพันบำท

ไม่ต้องตรวจสขุภำพ สมคัรงำ่ยไม่ต้องแถลงข้อมูลสขุภำพ  × ×

หนึ่ง เดียวในประเทศไทย จำ่ยเคลมเรว็ภำยใน วัน  × ×

โรงพยำบำลในเครอืข่ำย กว ่ำ แห่ง แห่ง แห่ง

คุ้มครองอุบตัิเหตุจำกกำรขับข่ีหรอืโดยสำรจกัยำนยนต์ ทุกคน มีเง ื่อนไข มีเง ื่อนไข

คุ้มครองทุกข้ันอำชีพแม้ข้ันอำชีพทีม่ีควำมเสีย่ง ข้ันอำชีพ  × ×

ไม่ต้องส ำรองจำ่ยค่ำรกัษำที่โรงพยำบำลในเครอื ทุกคน มีเง ื่อนไข มีเง ื่อนไข



ตารางความผลประโยชนแ์ละเบี้ยประกนัภัย (รวมภาษี และอากรแสตมป์ )

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ
รวมค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

ประเภทธุรกิจ
รวมค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

ขั้นอาชีพ และ (อำชีพท ี่ไมเ่ส ีย่งอนัตรำยในดำ้นกำรงำน เช่น ผู้บริหำร เจำ้ของกจิกำร พนกังำนในส  ำนกังำน )

ขั้นอาชีพ และ (อำชีพท ี่เส ีย่งอนัตรำยในดำ้นกำรงำน เช่น วิศวกรตรวจงำน พน ักงำนขับรถ ช่ำง พนกังำนขำย พนกังำนสง่ของหรอืเกบ็เงนิ)

เง ื่อนไขการรบัประกันภัย
เบ้ียประกันภัยขั้นต่ ำ ต่อ กรมธรรม์ บำท (เบ้ียประกันสุทธิ)
อำยุผู้สมัคร ปี
มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพรอ่งหรอืพกิำร

ความคุ้มครอง

จ้านวนเง ินผลประโยชน์ บำท

รวมค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

เส ียชีว ิต  สูญเสียอวยัวะและ
สำยตำ (

กำรถูกฆำตกรรมและลอบท ำ
ร ้ำย (

มอเตอร ์ไซค ์(

วงเง ิน “บ ัตรสทิธิพเิศษ” 
(

ความคุ้มครอง

จ้านวนเง ินผลประโยชน์ บำท

รวมค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

เส ียชีว ิต  สูญเสียอวยัวะและ
สำยตำ (

กำรถูกฆำตกรรมและลอบท ำ
ร ้ำย (

มอเตอร ์ไซค ์(

วงเง ิน “บ ัตรสทิธิพเิศษ” (

ประเภทธุรกิจ
• ประเภทธุรกิจ กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ กิจกรรมกำรจำ้งงำนในครัวเรอืนส่วนบุคคลกิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีท ำขึ้นเองเพือ่ใช้ในครัวเรอืน ซึง่ไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน
• ประเภทธุรกิจ ท่ีพักแรมและบรกิำรด้ำนอำหำรกำรศึกษำ
• ประเภทธุรกิจ กิจกรรมทำงกำรเงนิและกำรประกันภัย กิจกรรมอสังหำรมิทรัพย์ กิจกรรมบรกิำรด้ำนอื่นๆ
• ประเภทธรุกิจ เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมง กำรผลิต กำรขำยส่งและกำรขำยปลกี กำรซอ่มยำนยนต์และจักรยำนยนต์ ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค กิจกรรมกำรบริหำรและกำร

บริกำรสนับสนุน กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ กำรประกันสังคมภำคบังคับ ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร กิจกรรมขององค์กำรระหวำ่งประเทศและภำคีสมำชกิ
• ประเภทธุรกิจ กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรบัอำกำศ กำรจดัหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสยี และสิ่งปฏิกูล กำรก่อสรำ้ง กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ

ไม่ร ับประกันภัยกลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้
นักกีฬำอำชพี / บุคคลท่ีท ำงำนเก่ียวข้องกับกำรขุดเจำะเหมืองแรใ่ต้ดิน อโุมงค์ใต้ดิน / พนักงำนดับเพลิง / ชำวประมง กะลำสีเรือ /ผู้สื่อข่ำว ช่ำงภำพประเภทข่ำวสงครำม / พนักงำนขุดเจำะน้ ำมันหรอืก๊ำซธรรมชำติ /บุคคลท่ีท ำงำนเก่ียวขอ้งกับ
กำรรือ้ถอนอำคำร รื้อซำกอำคำร / ช่ำงเลือ่ยไม้ คนตัดไม้ คนขับรถบรรทุกสง่ไม้และคนขับรถยกของ (เครื่องกว้ำน) / ผู้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับวัตถุระเบิด / พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย(ท่ีพกอำวธุปืน) / พนักงำนท ำควำมสะอำดอำคำรประเภทช่ำง
เช็ดกระจกตำมตึกสูง (ควำมสูงท่ีเกินกวำ่ 9 เมตรขึ้นไป) / พนักงำนติดต้ังไฟฟ้ำแรงสูง / นักกำรเมือง /นักเรียนนักศึกษำ ทุกระดับกำรศึกษำ หรอือำชีพอื่นนอกเหนือจำกอำชีพข้ำงต้นท่ีมีควำมเสี่ยงในระดับเดียวกัน



บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ใบค้าขอเอาประกนัภยั
กรมธรรม์ประกนัภยัอุบัตเิหตุกลุ่ม (กรณีช ำระเบ้ียประกันภัยรำยปี)

ข้อตกลงคุ้มครอง
จ้านวนเงินเอาประกันภัย 

(บาท)
ความรับผิดส่วนแรก 

(บาท)
เบ้ียประกันภัย (บาท)

ข้อ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 

สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ. )

ข้อ การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุ

แต่ละคร้ัง)

ส่วนท่ี – ข้อตกลงคุ้มครองและจ้านวนเงินขอเประกันภัย

ส่วนท่ี – ข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัย

ผู้ถือกรมธรมป์ระกนัภยั : ชื่อ                                                        โทรศัพท์

ที่อยู่

 หนังสือจดทะเบยีนบรษิทัเลขที่

ลักษณะธุรกจิ

จ ำนวนพนกังำน คน (เพศชำย         คนและเพศหญิง   คน)

ผู้ขอเอำประกันภยั

ผู้รับประโยชน์

ควำมสัมพันธ์กบัผู้ขอเอำประกนัภยั

ระยะเวลำขอเอำประกันภยั เริ่มตน้วนัที ่                                                         เวลำ 

สิ้นสุดวันที่

ข้อตกลงคุม้ครองและจ ำนวนเงนิขอเอำประกันภยัทีต่อ้งกำร 

ต้อ งการ ให้มีควา มคุ้มครอ งภัย

เพิ่มเติมดังน้ี

จ้านวนเงินเอาประกันภัย 

(บาท) ส้าหรับ ข้อ 
(อ.บ. )

จ้านวนเงินเอาประกันภัย 

(บาท) ส้าหรับข้อ
(การรักษาพยาบาล)

เบ้ียประกันภัย (บาท)

การขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

(อ.บ.

การถูกฆาตกรรมหรือถูกท้าร้าย

ร่างกาย (อ.บ. )

เบ้ียประกันภัยรวมภาษี และอากรแสตมป์ รวมทั้งส้ิน



ข้ำพเจ ้ำขอร ับรองว่ำ ค ำแถลงตำมรำยกำรข้ำงบนเป็นควำมจรงิ และใหถ้ือเปน็ส่วนหนึง่ของสัญญำประกนัภยัระหว่ำงข้ำพเจ ้ำกบับรษิัท
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ ้ำขอมอบอ ำนำจแก่บรษิัทประกนัภยัในกำรเปิดเผยข้อมลูกำรรบัประกนัภยั และรำยละเอยีดที่เกีย่วข้องในสถำนะเปน็ผู้ขอเอำ
ประกันภัยให้แก่บรษิัทหน่วยงำนหรอืบุคคลอืน่ใด ที่มีหน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับกำรด ำเนินธรุกิจประกนัภยั

ส้าหรับเจ้าหน้าท่ี ช่ือ

ใบอนุญำตเลขที่ 

โทรศัพท์

นำยหน้ำตัวแทน

ค้าเตือนของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบค ำถำมข้ำงตน้ตำมควำมจรงิทกุ
ข้อ มิฉะนั้นบรษิัทอำจถือเปน็เหตุปฏิเสธควำมรบัผดิตำมสญัญำประกันภัยได้ ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณชิย์ มำตรำ

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ลำยมือชื่อผู้ขอเอำประกนัภยัลงลำยมอืชื่อผู้ถือกรมธรรมป์ระกนัภยั ลงลำยมอืช่ือผู้แทนโดยชอบธรรม

วันที่…………เดือน……………. พ.ศ............…

รายชื่อผู้เอาประกันภัยท้ังหมด

ช่ือผู้ขอเอาประกันภัย อายุ ต้าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ทุนประกัน เบ้ียประกันภัย (สุทธิ)

เบี้ยประกันรวมสุทธ ิ

ภาษี %

เบี้ยประกันภัยรวมทั้งส้ิน

อากร %

หมายเหตุ : 
• ใน ก รณที ีร่ำยช่ือเกนิกวำ่ รำย กรณุำแนบรำยช่ือท ัง้หมดมำพรอ้มกนักบัใบสมคัรน ี
• เบ ี้ยประกนัภยัข้ันต ่่ำ ตอ่ กรมธรรม ์ บ ำท (เบ ีย้ประกนัสทุธ ิ)
เอกสารที่ต้องการ
• หน ังสอืรบัรองบรษิทั
• เอก สำร ภพ. 



สอบถำมข้อมูลเพิม่เติม และให้บรกิำรทำงโทรศัพท์ 
ศูนย์บร ิกำรลกูค้ำสมัพนัธ ์| 
โทร./ โทรสำร/
อีเมล/
แนะน ำติชมกำรบรกิำร ติดต่อเร ือ่งรอ้งเรยีน | 
โทร./ โทรสำร/
อีเมล/

บร ิษัท เอไอจ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

ส ำนักงำนใหญ ่ช้ัน อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร ์
เลขที่ ถนนพระรำม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 

ทะเบียนเลขท ี ่บมจ. | 
เลขประจ ำตัวผู้เสยีภำษอีำกร | 

เอก สำรน ีม้ใิช่ส ัญญำประกนัภยั และไมถ่อืเปน็สญัญำประกนัภยั 
ควำมค ุม้ครองและผลประโยชนท์ ีบ่คุคลผู้เอำประกนัภยัจะไดร้บัข้ึนอยูก่บัข้อก  ำหนด เง ือ่นไข และข้อยกเวน้ท ีร่ะบไุวภ้ำยใตก้รมธรรมป์ระก ันภยั และแผนควำมค ุม้ครองท ีไ่ดเ้ล ือกซื้อไว ้(หำกม)ี

ค  ำแนะน  ำ: ผู้ซ ือ้ควรศกึษำและท  ำควำมเข้ำใจในรำยละเอยีดควำมค ุม้ครองและเง ือ่นไขกอ่นกำรตดัสนิใจเล ือกซื้อประกนัภยัทกุคร ัง้


