
เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผูสมัคร

 • อายุตั้งแต 1 เดือน - 70 ป ตออายุไดถึง 75 ป (ตามเงื่อนไขของบริษัท) กรณ�ผูขอเอาประกันภัยเปนผูเยาว ตองไดรับ

    ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม (บิดามารดาหรือผูปกครองแลวแตกรณ�)

 • ผูขอเอาประกันภัยจะตองมีถิ�นฐานอยูในประเทศไทย

 • ผูขอเอาประกันภัยจะตองไมมีอวัยวะสวนใดสวนหนึ�งผิดปกติ พิการ บกพรอง หรือทุพพลภาพ

 • จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาทตอคน (หนึ�งลานบาทตอคน)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ พิจารณารับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1 - 2

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับประกันภัยสำหรับกลุมอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง เชน คนงานกอสราง 

    ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแทนขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร และคนงาน

    พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟาแรงสูง นักแขงรถ นักแสดงผาดโผน นักกีฬาอาชีพ เปนตน 

อาชีพที่รับประกันภัย 

   ชั้นอาชีพ 1 - 2 หมายถึง เจาของ ผูปฏิบัติงานดานบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขาย ในธุรกิจหรือการคา 

   ซึ�งสวนใหญทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝมือที่ไมใชเครื่องจักร หรือผูที่ทำงานนอกสำนักงานเปนครั้งคราว

ขอยกเวนโดยยอ 

   ไมคุมครองการเจ็บปวย การติดเชื้อโรคที่มิไดเกิดจากอุบัติเหตุ การทำรายรางกายตนเองโดยเจตนา การฆาตัวตาย ภัยสงคราม 

   การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยูภายใตอำนาจฤทธิ์สุราหรือ สารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน

1 เดือน - 65 ป

66 - 70 ป

71 - 75 ป

ชวงอายุ แผน 2แผน 1

เบี้ยประกันภัยตอคนตอป (รวมอากรแสตมปแลว)

3,240

4,260

6,120

3,960

5,160

7,440

แผน 3 แผน 4

5,820

7,560

10,860

6,720

8,700

12,540
(เฉพาะกรณีตออายุ) 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

121/28, 121/65 อาคาร อาร เอส ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2197 1557 www.viriyah.co.th/lp  

คุมครองทุกชวงวัย อุนใจทุกกิจกรรมในชีวิต

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

121/28, 121/65 อาคาร อาร เอส ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2197 1557

Website : www.viriyah.co.th/lp  E-mail : Personal_insure@viriyah.co.th



ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

00/00,000/XX/X0000-000 XXX.*เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

*  กีฬาอันตราย หมายถึง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม 

โดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดำน้ำ ที่ใชถังอากาศ และเครื่องชวยหายใจใตน้ำ 

** คารักษาพยาบาลกระดูกหัก หมายถึง ผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุเปนเหตุใหกระดูกหักและตองรับการรักษาพยาบาล

โดยแพทย หรือตองไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ�งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาหนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ

กระดูกหัก (Fracture) หมายถึง กระดูกหรือสวนประกอบของกระดูกเกิดการแตก แยก หรือขาดการเชื่อมตอกันเปนบางสวน หรือทั้งหมด

ขอยกเวน เฉพาะคารักษาสำหรับกระดูกหัก ไมคุมครองคารักษาพยาบาลอันเกิดจากหรือเสียหายสาเหตุดังตอไปน�้

 • โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)

 • สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย

  • กระดูกหักซึ�งเปนผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเปนผลมาจากโรคที่เปนมาโดยกำเนิด

BDMS Alarm Center โทร.1724  ศูนยบริการฉุกเฉิน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

รับบริการพิเศษจาก

พิเศษ บริการใหคำปรึกษาทางการแพทย

ใหคำปรึกษาปญหาดานการรักษา
กระดูกโดยแพทยประจำเฉพาะทาง
ดานศัลยกรรมกระดูก จากทีมแพทย
BDMS

พิเศษ คาบริการเคล่ือนยายอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คาบริการโดยรถพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในระยะทาง 50 กิโลเมตร สำหรับการเคลื่อนยาย
ผูปวยเพื่อเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
และโรงพยาบาลในเครือ BDMS

การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำรายรางกาย

การแขงกีฬาอันตราย*

คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง

คารักษาพยาบาลกระดูกหักตออุบัติเหตุแตละครั้ง**

การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

ความคุมครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

300,000 500,000

300,000 500,000

300,000 500,000

300,000 500,000

100,000 100,000

50,000 50,000

แผน 2แผน 1 แผน 3 แผน 4

ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (เงินชดเชยกระดูกหัก)

750,000 1,000,000

750,000 1,000,000

750,000 1,000,000

750,000 1,000,000

150,000 150,000

75,000 75,000

คุมครองการเสียชีวิต การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำรายรางกาย รวมถึงการแขงกีฬาอันตราย 

คุมครองสูงสุด 1,000,000 บาท

คุมครองคารักษาพยาบาล 

สูงสุดตอครั้ง 75,000 บาท

คุมครองคารักษาพยาบาลกระดูกหัก 

สูงสุดตอครั้ง 150,000 บาท

คุมครองทุกเพศทุกวัย 

เริ่มตนอายุ 1 เดือน ถึง 70 ป

จุดเดนของผลประโยชนความคุมครอง

คุมครองทุกชวงวัย

อุนใจทุกกิจกรรมในชีวิต


