
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. จำนวนพนักงานขั้นต่ำ 5 คน สูงสุดไมเกิน 50 คน
2. เลือกแบบ อบ.1 หรือ อบ.2 ไดเพียง 1 แบบ ตอบริษัท
   หรือตอกรมธรรรมเทานั้น
3. พนักงาน ลูกจาง ชาวตางชาติและตางดาว มีใบอนุญาตการทำงาน
   ในประเทศไทยถูกตองตามกฏหมาย
4. พนักงานมีอายุระหวาง 15 - 60 ป มีสุขภาพรางกายสมบูรณ 
   ไมมีอวัยวะสวนใดบกพรองหรือพิการ
5. ประเภทธุรกิจ ไดแก

1. ใบคำขอเอาประกันภัย ลงนามโดยผูมีอำนาจตามหนังสือรับรอง
   บริษัทฯ พรอมตราประทับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคาเปนนิติบุคคล รับรอง
   สำเนาถูกตอง โดยผูมีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ�ม (ภพ.20) รับรองสำเนาถูกตอง 
   โดยผูมีอำนาจลงนามของบริษัทฯ (ถามี)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผูมีอำนาจของบริษัทฯ พรอมรับรอง
   สำเนาถูกตอง
5. รายชื่อพนักงาน ตามแบบฟอรมที่กำหนด

   หมายเหต ุ: เอกสารฉบับน�้มิใชสวนหนึ�งของสัญญาประกันภัย 
   โปรดศึกษารายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและขอยกเวน 
   ในกรมธรรมประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัคร

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ 121/28, 121/65 อาคารอาร เอส ทาวเวอร
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 www.viriyah.co.th

ศูนยฯสุขสวัสดิ์
ศูนยฯสุขาภิบาล 3
สาขากรุงเกษม
สาขากิจกรรมพิเศษ
สาขาดอนเมือง
สาขาบางนา
สาขาบางพลัด
สาขาปากเกร็ด-345
สาขาปูเจาสมิงพราย
สาขาพระราม 2
สาขายอยเดอะมอลลบางกะป
สาขายอยเดอะมอลลบางแค
สาขายอยธัญญะพารค
สาขารัชดาภิเษก
สาขาลุมพินี
สาขาวงศสวาง
สาขาวิภาวดี
สาขาสุขสวัสดิ์

สาขาสุขาภิบาล 3

ศูนยลูกคาสัมพันธ 
ศูนยฯกรุงเกษม
ศูนยฯกาญจนาภิเษก
ศูนยฯคลองหลวง 
ศูนยฯดอนเมือง
ศูนยฯ เทพารักษ

ศูนยฯบางนา
ศูนยฯบางพลัด
ศูนยฯปากเกร็ด-345
ศูนยฯปูเจาสมิงพราย
ศูนยฯพระราม 2
ศูนยฯพัฒนาการ
ศูนยฯรัชดาภิเษก
ศูนยฯรัตนาธิเบศร
ศูนยฯรามอินทรา
ศูนยฯลาดกระบัง(ถนนกิ่งแกว) 
ศูนยฯลุมพินี
ศูนยฯวงศสวาง
ศูนยฯวิภาวดี

0-2463-2484
0-2917-1992-8
0-2223-0851
0-2239-1970
0-2532-3000
0-2743-6500-7
0-2880-0008
0-2149-0713-9
0-2384-7741-50
0-2452-8000
0-2734-0313-5
0-2454-8491-2,4
0-2108-6051-2
0-2641-3500
0-2286-6013
0-2586-0220-8
0-2273-8240-50
0-2428-0492
0-2428-1043-5
0-2917-1992-8

0-2239-1557,1557
0-2223-0851
0-2410-3325
0-2153-4800-3
0-2532-3000
0-2315-2591-5,
0-2181-7923-6
0-2743-6500-7
0-2435-3515-20
0-2926-0811-3
0-2384-7746-50
0-2452-8000
0-2319-9567-75
0-2641-3500-79
0-2595-4200-4
0-2508-2400-5
0-2327-0684-6
0-2286-6013
0-2586-0220-8
0-2272-2511-20

ศูนยฯกบินทรบุรี
ศูนยฯจันทบุรี
ศูนยฯฉะเชิงเทรา
ศูนยฯชลบุรี
ศูนยฯบอวิน
ศูนยฯพัทยา
ศูนยฯระยอง

0-3728-1920-1
0-3941-8384
0-3882-3156-9
0-3827-8860-5
0-3834-5818-19
0-3870-3104-13
0-3880-8712

ศูนยฯศรีราชา
ศูนยฯสระแกว
สาขาจันทบุรี
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาพัทยา
สาขาระยอง

0-3840-1891-4
0-3742-1821-5
0-3941-8384
0-3882-3156-8
0-3870-3104-13
0-3880-8712-7

ศูนยฯขอนแกน
ศูนยฯชัยภูมิ
ศูนยฯ นครราชสีมา
ศูนยฯนางรอง
ศูนยฯปากชอง
ศูนยฯมุกดาหาร
ศูนยฯรอยเอ็ด
ศูนยฯ เลย
ศูนยฯศรีสะเกษ

0-4334-6620
0-4483-4057-60
0-4428-1820-9
0-4463-3000-7
0-4431-6871-879
0-4261-4906-9
0-4352-3265-7
0-4284-4673-9
0-4564-3411-7

ศูนยฯสกลนคร
ศูนยฯสุรินทร
ศูนยฯอุดรธานี
ศูนยฯอุบลราชธานี
สาขาขอนแกน
สาขานครราชสีมา
สาขายอยเดอะมอลลโคราช
สาขาอุดรธานี
สาขาอุบลราชธานี 

0-4273-0981-4
0-4451-4797
0-4221-2670-5
0-4528-3604-7
0-4334-6620-32
0-4428-1820-9
0-4439-3938-40
0-4221-2670-5
0-4528-3604-608

ศูนยฯกำแพงเพชร 
ศูนยฯชัยนาท
ศูนยฯ เชียงราย
ศูนยฯ เชียงใหม
ศูนยฯตาก
ศูนยฯนครสวรรค
ศูนยฯนาน

ศูนยฯพะเยา
ศูนยฯพิจิตร
ศูนยฯพิษณุโลก
ศูนยฯ เพชรบูรณ 

0-5579-9480-3
0-5641-4351-4
0-5377-3862-4
0-5330-8642-6
0-5551-7631-3
0-5622-9951-7
0-5471-1120-9

0-5448-4150-3
0-5699-0952-6
0-5533-3370-8
0-5671-9743-6

ศูนยฯ แพร
ศูนยฯ แมริม
ศูนยฯ แมสอด
ศูนยฯลำปาง
ศูนยฯลำพูน
ศูนยฯสุโขทัย
ศูนยฯอุตรดิตถ

สาขาเชียงราย
สาขาเชียงใหม
สาขานครสวรรค
สาขาพิษณุโลก

0-5453-3823-6
0-5329-0079-80
0-5553-4447-8
0-5435-2945-7
0-5358-3034-8
0-5564-5724-30
0-5544-8131-3

0-5377-3862-4
0-5330-8642-6
0-5622-9951-7
0-5533-3370-8

ศูนยฯ-สาขา วิริยะประกันภัย ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ศูนยฯกาญจนบุรี
ศูนยฯนครนายก
ศูนยฯนครปฐม
ศูนยฯประจวบคีรีขันธ
ศูนยฯพระนครศรีอยุธยา
ศูนยฯ เพชรบุรี
ศูนยฯราชบุรี
ศูนยฯลพบุรี
ศูนยฯสมุทรสงคราม 

0-3462-0489-92
0-3732-1780-3
0-3421-8442-7
0-3255-1163-6
0-3522-9150-3
0-3244-6954-62
0-3232-8406
0-3661-6247-9
0-3472-3265-6

ศูนยฯสมุทรสาคร
ศูนยฯสระบุรี
ศูนยฯสิงหบุรี
ศูนยฯสุพรรณบุรี
ศูนยฯอางทอง
สาขานครปฐม
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาสมุทรสาคร
สาขาสระบุรี

0-3441-4250-4
0-3622-2971-3
0-3652-4701-4
0-3550-0301-5
0-3567-2977-81
0-3421-8442-7
0-3534-6720-7
0-3441-4250-4
0-3631-7307-9

ภาคกลางและภาคตะวันตก

ศูนยฯกระบี่
ศูนยฯ เกาะสมุย
ศูนยฯชุมพร
ศูนยฯตรัง
ศูนยฯทุงสง
ศูนยฯนครศรีธรรมราช
ศูนยฯปตตานี
ศูนยฯพัทลุง
ศูนยฯภูเก็ต

0-7566-4010-14
0-7743-0444-5
0-7757-6387-91
0-7522-3250-3
0-7541-2351
0-7532-1024-7
0-7335-0236-39
0-7461-5250
0-7621-7149-51

ศูนยฯสงขลา
ศูนยฯสุราษฎรธานี
ศูนยฯหาดใหญ
สาขากระบี่
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาภูเก็ต
สาขาสุราษฎรธานี
สาขาหาดใหญ

0-7433-4861-4
0-7720-0585-93
0-7455-5161-70
0-7566-4010-14
0-7543-2469-80
0-7621-7149-51
0-7720-0585-93
0-7455-5161-70

ภาคใต

สำนักงานใหญ
โทรศัพท  :  0-2129-8888

แผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
E-mail  :  personal_insure@viriyah.co.th

    • กลุมที่ 1
    สำนักงาน แฟลต หอพัก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล 
    คลินิก สมาคม สโมสร โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
    รานเสริมสวย สปา รานซักรีด รานขายยา รานถายรูป รานกาแฟ 
    รานอาหาร รานตัดเย็บเสื้อผา รานซอมเครื่องไฟฟา โรงแรม 
    รานอินเตอรเน็ต รานคายอย รานคาในหางสรรพสินคา 
    สถานบันเทิง รานขายเบเกอรี ่อาบอบนวด รานซอมรถยนตและ
    รถจักรยานยนต รานทำปายโฆษณา

    • กลุมที่ 2
    สถาน�อัดฉ�ดและบริการน้ำมัน โรงงานทำผลไมแหง 
    โรงงานทำขนมดวยน้ำเชื่อม โรงงานทำวุนเสน รานขายแกซ 
    โรงงานทำกวยเตี๋ยว โรงงานทำขนมและลูกกวาด โรงงานผลิต
    เครื่องกระปอง โรงงานทำขนมปง โรงงานทำกรอบรูป 
    โรงงานทำเสนหมี่

อายุ 15-60 ป

มีพนักงานไมเกิน 50 คน

มีลูกจางชาวตางชาติก็ทำได

คารักษาพยาบาล

คุมครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ทั่วโลก

ธุรกิจ            ไมสะดุด

คุมครองทันที 24 ชม. 

ประกันภัย

อุบัติเหตุกลุม

สำหรับธุรกิจ

ขนาดยอม (SE)

SME



ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

00/00,000/XX/X0000-000 XXX.ความคุมครองที่เหนือระดับ ดวยมาตรฐานวิริยะประกันภัย

คุมครอง…
อุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาทำงาน

ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

คุมครอง…
การขับขี่และโดยสาร

รถจักรยานยนต

คุมครอง…
การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำราย

ประกันภัย

อุบัติเหตุกลุม SE

ซื้อไดที่สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทน นายหนา

วิริยะประกันภัย ทั่วประเทศ

*เบี้ยประกันภัยดังกลาวขางตน รวมอากรแสตมปเรียบรอยแลว

สำหรับพนักงาน 

5-50 ทาน 

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา (อบ.1)

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำรายรางกาย

500,000

500,000

500,000

แบบที่
01 แบบ อ.บ.1 มีคารักษาพยาบาล

แบบ อ.บ.2 ทุน 2 เทา

ความคุมครองและผลประโยชน แผน 6

400,000

400,000

400,000

แผน 5

300,000

300,000

300,000

แผน 4

200,000

200,000

200,000

แผน 3

100,000

100,000

100,000

แผน 2

50,000

50,000

50,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

5. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแตละครั้ง

500,000

25,000

400,000

20,000

300,000

15,000

200,000

10,000

100,000

5,000

50,000

5,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำรายรางกาย

800,000

400,000

400,000

1,000,000

 500,000

 500,000

600,000

300,000

300,000

400,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,0004. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

แผน 1

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

   การรับฟง การพูดออกเสียง (อบ.2)

1,000,000

ความคุมครอง และผลประโยชน

เบี้ยประกันภัยตอคนตอป (รวมอากรแสตมปแลว)

แผน 6

800,000

แผน 5

600,000

แผน 4

400,000

แผน 3

200,000

แผน 2

100,000

ประเภทธุรกิจ กลุมที่ 1

ประเภทธุรกิจ กลุมที่ 2

1,050

1,650

1,300

2,050

 800

1,250

550

850

350

450

300

400

แผน 1

ความคุมครอง

แบบที่
02

คุมครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั�วโมงทั�วโลก 
ขยายความคุมครองถึงการขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนต การถูกฆาตกรรมและ
ถูกลอบทำรายรางกาย

• อบ.1 สูญเสียชีวิต อวัยวะ แขน ขา สายตา 
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เน��องจากอุบัติเหตุ
• อบ.2 สูญเสียชีวิต อวัยวะ แขน ขา สายตา นิ้ว 
  การรับฟง และการพูดออกเสียง ทุพพลภาพ
  ถาวร เน��องจากอุบัติเหตุ

ไมคุมครองการเจ็บปวย การติดเชื้อโรคที่มิได
เกิดจากอุบัติเหตุ การทำรายรางกายตัวเองโดย
เจตนา การฆาตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำ
อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู
ภายใตอำนาจฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด การจลาจล
และนัดหยุดงาน

เงื่อนไขความคุมครอง
(เลือกแบบ อบ.1 หรือ อบ.2 ไดเพียง 1 แบบเทาน้ัน)

ขอยกเวนโดยยอ

ความคุมครองเสริม
เพ่ิมเบ้ียประกันภัย 200 บาท ตอ 1 ความคุมครองดังตอไปนี ้

1. คาปลงศพจากการเจ็บปวย 25,000 บาท
   (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)
2. คาชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท
3. คาชดเชยรายไดรายวัน 500 บาทตอวัน 
   (สูงสุด 30 วัน ตออุบัติเหตุแตละครั้ง)

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม SE
ธุรกิจไมสะดุด คุมครอง ครอบคลุม

อุบัติเหตุ 24 ชม. ทั่วโลก 


