
เบาใจเรื่อง “อุบัติเหตุ”
ให้ซมโปะช่วยดูแล

ประกันอุบัติเหตุ ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส

Your Well-being

(1) ความคุม้ครองสาํหรบัแผน 2
(2) คาํนวณจากเบีย้ประกนัภยัรายปี แผน 1 เพศชาย/หญิง 

ไมต่อ้งสํารองจา่ยคา่รักษาพยาบาล
คุม้ครองอบุตัเิหตสุงูสดุ 2,000,000 บาท
จา่ยเบีย้เพยีงวนัละ 8 บาท 

(1)

(2)
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ผลประโยชนแ์ละความคุม้ครอง

การเสยีชวิีต การสูญเสยีอวัยวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบติัเหตทัุว่ไป (อบ.1)
บริษทัฯ จะจา่ยคา่ทดแทนเพียงรายการทีส่งูสดุรายการเดยีว ดังนี ้ 
• การเสียชวีติ 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภัย      
• การทพุพลภาพถาวรส้ินเชงิ 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั      
• การสญูเสียมอื หรือเทา้ หรอืสายตาทัง้ 2 ข้าง 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั    
• การสญูเสียมอื 1 ข้างและเทา้ 1 ข้าง 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั     
• การสญูเสียมอื 1 ข้างและสายตา 1 ขา้ง 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั     
• การสญูเสียเทา้ 1 ขา้งและสายตา 1 ข้าง 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
• การสญูเสียมอื 1 ข้าง หรอืเท้า 1 ขา้ง หรอื สายตา 1 ข้าง 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 

บรษิทัฯ จะจา่ยผลประโยชนค์วามคุ้มครองสูงสดุไมเ่กนิ ทีร่ะบใุนตารางผลประโยชนใ์นแตล่ะขอ้

รายละเอียดความคุม้ครอง
จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัต่อปี (บาท)

แผนที ่1 แผนที ่2

500,000 1,000,000

1. การเสยีชวีติ การสญูเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพ
    ถาวรสิน้เชงิจากอบุตัเิหตทุัว่ไป สูงสุดไมเ่กนิ

2. การเสยีชวีติ การสญูเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพ
    ถาวรสิน้เชงิจากการถูกฆาตกรรม หรอืถกูทํารา้ย
    รา่งกาย สงูสดุไมเ่กนิ

100,000 200,000
3. การเสยีชวีติ การสญูเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพ
    ถาวรสิน้เชงิขณะขับขี ่หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 
    สงูสุดไมเ่กนิ

1,000,000 2,000,000
4. การเสยีชวีติ การสญูเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพ
    ถาวรสิน้เชงิจากอบุตัเิหตขุณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ
    สงูสุดไมเ่กนิ  

500 1,000
6. เงินชดเชยรายวนักรณีเกดิอบุตัเิหตแุละเข้ารกัษาตวัเป็นคนไข้
    ในโรงพยาบาล (สงูสดุ 30 วนั ตอ่อบุตัเิหตใุนแตล่ะครัง้) 
    วนัละ
 

20,000 30,000
5. การรักษาพยาบาลกรณเีกดิจากอบุตัเิหตใุนแตล่ะครัง้
    จา่ยตามจรงิ สงูสดุไมเ่กิน

25,000 50,0007. คา่ปลงศพ กรณเีสียชวีติจากอบุตัเิหต ุ

500,000 1,000,000

(1) อบัุตเิหตใุนขณะโดยสารยานขนสง่สาธารณะ หมายถงึ ยานพาหนะทางบก ทางนํา้ หรอืทางอากาศ โดยผู้ขบัขีท่ีมี่ใบอนุญาตและดําเนินการโดย
ผูไ้ดร้บัอนญุาตตามกฎหมายใหดํ้าเนนิการขนส่งผู้โดยสารทีช่าํระค่าโดยสารและมีกําหนดการปฏิบติังานตามเสน้ทางและตารางประจําโดยเกดิขึน้
ในขณะกาํลงัขึน้หรอืกาํลังลง หรอือยู่ในยานขนสง่สาธารณะในฐานะผู้โดยสารทีช่าํระค่าโดยสาร 

(1)



คณุสมบตัขิองผูข้อเอาประกนัภยั
• อายตัุง้แต่ 16 ปี - 60 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี

• ไมป่ระกอบอาชีพ ดังตอ่ไปนี ้
   คนงานก่อสรา้ง มอเตอร์ไซครั์บจา้ง พนักงาน
   รบั/สง่เอกสาร ลกูเรอืประมง พนกังานดับเพลงิ 
   ทหาร ตาํรวจ ทนายความ หมอ พยาบาล และ
   เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุท่ีมหีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการ
   รกัษาพยาบาล

• มสีขุภาพแข็งแรงสมบูรณ ์ไม่มสีว่นใดพกิาร 
   ไมบ่าดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วยเร้ือรัง ณ วันทีข่อ
   เอาประกนัภัย และไม่เป็นโรคประจาํตัวขณะทําสญัญา 
   เชน่ โรคหวัใจ โรคความดันโลหิตสงู โรคเบาหวาน 
   โรคมะเรง็ทุกชนดิ โรคเอดส ์หรือมีเชือ้ไวรสั HIV หรอื
   มคีวามผิดปกตทิีร่า้ยแรงทางร่างกายหรือจติใจ

• ซือ้ไดส้งูสุดไมเ่กนิ 1 กรมธรรมต่์อคน

• กรณซืีอ้แล้วแตผ่ดิคุณสมบติัของผูเ้อาประกนัภัย 
   บรษัิทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ฯ พร้อมคนืคา่เบีย้
   ประกันภัยทีร่บัชาํระไว้เต็มจํานวนให้แกผู่เ้อาประกนัภยั

• วธิกีารรบัประกนัภยั : ตอบคาํถามสขุภาพ
   อย่างงา่ย (SIO)

การเสียชวิีต การสูญเสยีอวัยวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบัติเหตุทัว่ไป (อบ.1)
บรษิทัฯ จะจา่ยคา่ทดแทนเพยีงรายการทีส่งูสดุรายการเดียว ดังนี ้ 
• การเสยีชวีติ 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภัย      
• การทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภัย      
• การสญูเสียมอื หรือเทา้ หรอืสายตาทัง้ 2 ข้าง 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั    
• การสญูเสียมอื 1 ข้างและเทา้ 1 ข้าง 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั     
• การสญูเสียมอื 1 ข้างและสายตา 1 ขา้ง 100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั     
• การสญูเสียเทา้ 1 ขา้งและสายตา 1 ข้าง 100% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
• การสญูเสียมอื 1 ข้าง หรอืเท้า 1 ขา้ง หรอื สายตา 1 ข้าง 60% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภยั 

• คุม้ครอง 2 เทา่ กรณีการเสยีชีวติหรอื
ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอบุตัเิหตุ
ขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ
• ขยายความคุ้มครองการถกูฆาตกรรมหรอื
ถกูทาํร้ายรา่งกายสงูสดุ 1,000,000 บาท
• ขยายความคุม้ครองอบุตัเิหต ุขณะขบัขีห่รอื
โดยสารรถจักรยานยนตสู์งสดุ 200,000 บาท

คุม้ครองสงู

อุน่ใจ หายหว่ง ไมว่า่จะเป็นทนุ
การศกึษา คา่ใชจ้า่ยของ

ครอบครัว เพราะเราดแูลคนขา้ง
หลังดว้ยวงเงนิคุม้ครองชวีติ

สงูสดุ 2,000,000 บาท   

ใชช้วีติเตม็ที่
ไมม่กีงัวล

(1) 

(1) 

(1) 

(1) ความคุ้มครองสำหรับแผน 2  

เขา้รกัษาตัวที ่โรงพยาบาล
ในเครอืข่าย ไมต่อ้งสาํรอง

จา่ยเงนิสดลว่งหนา้

คา่รกัษาพยาบาล
ไม่ตอ้งสํารองจา่ย



หมายเหตุ
1. แผนประกันอุบตัเิหต ุซีไอเอม็บ ีไทย พีเอ แคร์ พลัส เป็นชือ่ทางการตลาด สว่นในกรมธรรมจ์ะเป็นช่ือแบบประกัน 
    "ประกนัภัยอบุติัเหตสุว่นบุคคล SOMPO Safeguard"
2. แผนประกันอุบตัเิหต ุซีไอเอม็บ ีไทย พีเอ แคร์ พลัส เป็นผลิตภัณฑป์ระกนัภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงนิฝาก  
3. การนาํสง่เบีย้ประกันภยัเป็นหนา้ทีข่องผู้เอาประกนัภยั การทีน่ายหนา้ประกนัวนิาศภัยเกบ็เบีย้ประกนัภยัเป็นการให้บริการ
    เทา่นัน้ โดยศึกษาขอ้มูลเพิม่เตมิได้จากคู่มอืผูเ้อาประกนัภัย
4. การรบัประกนัภยัขึน้อยูก่บัเงือ่นไข และกฏเกณฑ์การพจิารณารับประกันภยัของบริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกัด   
    (มหาชน) “(บรษิทัฯ)”
5. วิธกีารชําระเบีย้สําหรบัการสมคัรทาํประกนัภยัใหม่และปีตอ่อายุ ดังนี ้เงินสด เช็ค หักผา่นบัญชธีนาคาร บตัรเครดติ
6. ผูเ้อาประกนัภยัสามารถนาํเบีย้ประกันภยัสุขภาพตามทีจ่า่ยจริง แตไ่มเ่กนิ 15,000 บาท ทัง้น้ีเม่ือรวมกบัเบีย้ประกันชีวติทุก
    กรมธรรม์มาใชส้ทิธลิดหยอ่นภาษีสูงสุดไมเ่กนิปีละ 100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากร (ตามประกาศ
    อธิบดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีเงินได้ฉบบัที ่315) 
7. ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี โดยสามารถตอ่อายุกรมธรรมต์ามเง่ือนไขในสญัญา
8. ขอ้มลูในเอกสารนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่ประกอบการขายเทา่นัน้ ลูกค้าควรศกึษาข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองความคุ้มครอง 
    ขอ้กาํหนด เงือ่นไข ข้อยกเวน้ และผลประโยชนจ์ากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
9. ลกูคา้ควรทาํความเขา้ใจในเงือ่นไขและความคุ้มครองของแบบประกนัภัยกอ่นตดัสินใจสมัครทําประกันภัย 
10. ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะนายหนา้ประกนัวินาศภยั เป็นผูน้าํเสนอผลติภณัฑด์า้นประกนัวินาศภยั 
      และอาํนวยความสะดวกในการชําระเบ้ียประกันภยัเทา่นัน้ โดย บมจ. ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) ในฐานะผูร้บัประกันภัย 
      เป็นผูร้บัผดิชอบในเงือ่นไขความคุ้มครอง และสทิธปิระโยชน์ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั 
11. หากมปัีญหา หรอืขอ้สงสยัใดๆ สามารถตดิตอ่ บรษัิท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
      ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ์  02-119-3000 (จันทร ์- ศกุร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
12. ชอ่งทางการตดิตอ่ธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จาํกัด (มหาชน) ทกุสาขา 
      CIMB Thai Care Center  02 626 7777 
      CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)

ขอ้ยกเว้นความคุ้มครอง   
ขอ้ยกเวน้นีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูบางสว่นของข้อยกเว้นทัง้หมดเทา่นัน้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและตรวจสอบขอ้
ยกเวน้จากกรมธรรม ์
    - การไม่เปิดเผยความจริง หรอืแถลงความเทจ็ในใบคาํขอเอาประกนัอาจเป็นสาเหตุใหบ้ริษัทฯ ปฏิเสธการจา่ยสนิไหมทดแทนได ้
    - สภาพทีเ่ป็นมากอ่นการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition)      
    - โรคทีเ่กิดจากอาการของการตดิเช้ือ HIV หรือภาวะของโรคเอดส ์(AIDS)
    - การแผข่องรงัสหีรอืแพรก่มัมันตภาพรงัสจีากเชือ้เพลิงนวิเคลียรห์รอืกากนิวเคลยีร์
    - การระเบิดของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสว่นประกอบของนวิเคลียร์

รบัประกนัภยัโดย
บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
โทร. 02-119-3000 (วันจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.)


