A member of the Pacifc Cross Group of Companies

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

SMART AND EXCLUSIVE PLANS

Keeping you covered every step of the way

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

มากด้วยประสบการณ์
แปซิฟคิ ครอส ประกันสุขภาพ จำ�กัด (มหาชน) คือหนึง่ ในสมาชิกกลุม่ บริษทั
แปซิฟิคครอส ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยแรกในภาคพื้นเอเชียที่ดำ�เนิน
ธุรกิจและมีความเชียวชาญในงานประกันสุขภาพ โดยเริม่ ดำ�เนินงานมาตัง้ แต่
ปี 2500 จนถึงปัจจุบัน เรายังคงความโดดเด่นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาย
งานประกันสุขภาพ และประกันเดินทาง อย่างเสมอมา
แม้วา่ ธุรกิจประกันสุขภาพนัน้ จะมีความซับซ้อน แต่ดว้ ยประสบการณ์ของเรา
เราได้ออกแบบและนำ�เสนอแผนทีเ่ ข้าใจง่าย และดีทสี่ ดุ สำ�หรับคุณ ในราคาที่
คุณจ่ายได้
เรามีความตั้งใจจริง และเอาใจใส่ในการรับประกันของลูกค้าคนสำ�คัญ
ทุกราย ทัง้ ประเภทส่วนบุคคลและกลุม่ โดยไม่จ�ำ กัดอายุ และปัญหาสุขภาพ
รวมทั้งการรับประกันการต่ออายุกรมธรรม์สำ�หรับประเภทส่วนบุคคล เรา
มีความยินดีรับฟัง ให้คำ�ปรึกษาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้
บริการคุณเสมอ

เมือ่ นึกถึงการประกันสุขภาพและการ
เดินทาง นึกถึง แปซิฟคิ ครอส
ประกันสุขภาพ คูค่ ดิ ด้านสุขภาพที่
มากด้วยประสบการณ์ของคุณ

EXPERIENCE MATTERS

The business now known as Pacific Cross Health Insurance PCL, is
a member of the Pacific Cross Group of Companies, which was first
established as specialist Asian based health insurance product and
administration entity in 1957 - the first of its kind in Asia. Today the
Group still retains the pre-eminent position in the region as a specialist
in the field of health and travel insurance.
Understanding the world of insurance can be complex and confusing.
We offer specialized, easy to understand plans for people who simply
want the best and most affordable cover available.
At Pacific Cross Health Insurance all applicants are considered,
regardless of age or health status, ensuring that we are able to fully
service client requirements. Our personal customer focus enables us
to be competitive in terms of cost without compromising on the quality
of coverage. Pacific Cross Health Insurance offers individual (with
guaranteed renewability) and group medical cover, and travel insurance
products with competitive pricing, expertise in terms of service, advice,
prompt decision making and product delivery.

When it comes to health
and travel insurance, always
remember...
Experience matters

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

ดูแลคุณทุกก้าวที่เดิน
คุ้มครองคุณทุกที่ ที่คุณไป
แปซิฟคิ ครอส ประกันสุขภาพ มีความยินดีน�ำ เสนอ แผนประกันอุบตั เิ หตุ
ส่วนบุคคล คุม้ ครองการเสียชีวติ และการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทค่ี ณ
ุ สามารถ
ไว้วางใจ ในวันทีช่ วี ติ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
แผนประกันอุบตั เิ หตุสมาร์ทแพลน ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองสูง ในราคาเบีย้ ประกัน
ทีส่ บายกระเป๋า
แผนประกันอุบัติเหตุเอ็กซ์คลูซีฟแพลน ที่ให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษจาก
แผนสมาร์ทแพลน เหมาะสำ�หรับท่านทีต่ อ้ งการความคุม้ ครองทีเ่ พิม่ มากขึน้
ในราคาไม่สงู อย่างทีค่ ดิ

KEEPING YOU COVERED
EVERY STEP OF THE WAY…

Guaranteed peace of mind for those with the desire to feel protected
everywhere they go.
Pacific Cross Personal Accident Insurance. - introducing two new
personal accident plans that provide reliable, easy to understand
cover in the unfortunate event of accident or injury.
The Smart Plan offers highly effective coverage with modest,
affordable premiums.
The Exclusive Plan provides extended levels of coverage - a
highly personalized plan that still operates at very reasonable
premiums.

แผนประกันอุบัตเิ หตุ
สมาร์ทแพลน

รายละเอียดความคุ้มครอง | Benefits

BENEFITS OF
SMART PLAN

แผนประกันอุบัติเหตุ | PA. Plans
แผน 1
Plan 1

แผน 2
Plan 2

แผน 3
Plan 3

แผน 4
Plan 4

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อุบัติเหตุ) อบ.1
Death or total permanent disability from Accident (Or Bor1)

200,000

300,000

500,000

700,000

2. การถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย
Murdered and Assault coverage

100,000

150,000

250,000

350,000

3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
Riding or travelling on a motorcycle

100,000

150,000

200,000

300,000

4. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
Medical expense per each accident

20,000

30,000

50,000

70,000

อายุ Age : 18 - 60 ปี years

999

1,349

2,249

3,149

อายุ Age : 61 - 65 ปี years

1,199

1,549

2,449

3,349

อายุ Age : 66 - 70 ปี years

1,599

1,749

2,649

3,549

อายุ Age : 71 - 75 ปี years

2,399

2,549

3,449

4,349

เบี้ยประกันภัย (บาท) / คน / ปี
(รวมภาษีและอากรแล้ว)
Annual Premium (Baht)

เงื่อนไขการรับประกัน | Policy Conditions
1. อัตรานี้ส�ำ หรับผู้เอาประกันอายุ 18- 75 ปี | Available to applicants aged 18 - 75 years.
2. ผู้เอาประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพ | Medical examination or personal health statement not required
3. ผู้เอาประกันภัยต้องประกอบอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหารหรือการจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า
ซึ่งส่วนใหญ่ทำ�งานประจำ�ในสำ�นักงาน และรวมถึง การทำ�งานฝีมือที่ไม่ใช่เครื่องจักร | Available to applicants with Class 1 occupation only,
consisting of mainly indoor and non hazardous occupations that do not involve manual work or operating moving machinery.

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

แผนประกันอุบัติเหตุ
เอ็กซ์คลูซีฟแพลน

BENEFITS OF
EXCLUSIVE PLAN

รายละเอียดความคุ้มครอง | Benefits

แผนประกันอุบัติเหตุ | PA. Plans
แผน 1
Plan 1

แผน 2
Plan 2

แผน 3
Plan 3

แผน 4
Plan 4

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อุบัติเหตุ) อบ.2
Death or Permanent Disability, Dismemberment Loss of Sight,
Loss of Hearing, Loss of Speech (Or Bor2)

1,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

2. การถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย
Murder and Assault coverage

500,000

1,000,000

1,500,000

2,500,000

3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
Riding or traveling on a motorcycle

250,000

500,000

750,000

1,000,000

4. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
Medical expense per each accident

30,000

60,000

90,000

150,000

5. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก
และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
Broken Bones, Burns, and Internal injuries

50,000

100,000

150,000

250,000

6. ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายทันตกรรม
Dental treatment

20,000

40,000

60,000

80,000

อายุ Age : 25 - 60 ปี years

4,499

6,299

9,399

14,999

อายุ Age : 61 - 65 ปี years

5,399

7,559

11,279

17,999

อายุ Age : 66 - 70 ปี years

7,199

10,079

15,039

23,999

อายุ Age : 71 - 75 ปี years

10,799

15,119

22,559

35,999

เบี้ยประกันภัย (บาท) / คน / ปี
(รวมภาษีและอากรแล้ว)
Annual Premium (Baht)

เงื่อนไขการรับประกัน | Policy Conditions
1. อัตรานี้สำ�หรับผู้เอาประกันอายุ 25 - 75 ปี | Available to applicants aged 25-75 years.
2. ผู้เอาประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพ | Medical examination or personal health statement not required
3. ผู้เอาประกันภัยต้องประกอบอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหารหรือการจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า
ซึ่งส่วนใหญ่ทำ�งานประจำ�ในสำ�นักงาน และรวมถึง การทำ�งานฝีมือที่ไม่ใช่เครื่องจักร
Available to applicants with Class 1 occupation only, consisting of mainly indoor and non hazardous occupations that do not involve
manual work or operating moving machinery.

A member of the Pacifc Cross Group of Companies

บริษทั แปซิฟคิ ครอส ประกันสุขภาพ จาํ กัด(มหาชน)
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์
ชัน้ 21 ห้อง 21-01
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Pacific Cross Health Insurance PCL
152 Chartered Square Building
21st Floor, Room 21-01
North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500

โทร: 02 401 9189
แฟกซ์: 02 401 9187
อีเมล: contactus@th.pacificcrosshealth.com

Tel: +662 401 9189
Fax: +662 401 9187
Email: contactus@th.pacificcrosshealth.com

www.PacificCrossHealth.com

Scan here to get
quick assistance
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