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ປະກັນໄພລົດຮອບດ້າ ນ

ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ SMART FLEX II ຄ້ມກັນລົດຂອງທ່ານແບບຮອບດ້ານ ຕາມວົງເງິນຄ້ມກັນ ຫື ຕາມງົບປະມານທີ່ທ່ານເລືອກ.
ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ SMART FLEX II ໃຫ້ການຄ້ມກັນຫັຍງແດ່?
1. ຄ້ມກັນໂຕລົດທີ່ເຮັດປະກັນໄພ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ: ການຕຳ, ປີ້ນຂວັ້ມ, ໄຟໄໝ້,
ແກ້ວແວ່ນແຕກແລະ ລົດຖືກລັກ.
2. ຄ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ບກຄົນທີສາມ ຊຶ່ງມີ 3 ທາງເລືອກ ໃນວົງເງິນ
ສງສດ 1,000,000,000 ກີບ.
3. ລາຄາຖືກກວ່າປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານແບບທົ່ວໄປ, ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 10,000 ກີບ/ມື້.
4. ຮັບສ່ວນຫຼຸດສງສດ -50% ໃນການຕໍ່ສັນຍາ ຖ້າຫາກບໍ່ເກີດອປະຕິເຫດ.
5. ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ 400,000 ກີບ ເມື່ອທ່ານຊື້ປະກັນໄພແບບເອົາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ.
6. ຂະຫຍາຍການຄ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດທ່ານຈາກການຕຳ ໃນເວລາເດີນທາງໄປ
ປະເທດໄທ ສງສດ 15 ວັນ/ການເດີນທາງ 1 ຄັ້ງ.

ຂອບເຂດ ແລະ ວົງເງິນການຄ້ມກັນ (ເປັນເງິນກີບ)
ລາຍລະອຽດການຄ້ມກັນ

ວົງ ເງິນຄ້ມກັນ (ເປັນເງິນກີບ)

1. ຄ້ມກັນໂຕລົດ ຮອບດ້ານຈາກອ ປະຕິເຫດ ເຊັ່ນ: ການຕຳ,
ໄຟໄໝ້, ປີ້ນຂວັ້ມ, ແກ້ວແວ່ນແຕກ ແລະ ລົດ ຖືກລັກ.
ຄວາມສ່ວນຮັບຜິດ ຊອບຮ່ວມຂອງຜ ້ໄດ້ຮ ັບການປະກັນໄພ 10%
ຂອງມນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ (ຕາສ ດ 600,000 ກີບ ແລະ ສ ງສດ
1,500,000 ກີບ)
2. ຄ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບທາງແພ່ງ ຕໍ່ບກຄົນທີສາມ
2.1. ** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
2.1.1. ເສຍຊີວິດ ຫ ື ພິການຖາວອນທັງ ໝົດ , ສ ງສດຕໍ່ຄົນ
2.1.2. ຄ່າປິ່ນປົວ, ສ ງສ ດຕໍ່ຄົນ
(ໃ ນນັ້ນລວມຄ່າບາສີ ກໍລ ະນີນອນໂຮງໝໍ)
**ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສ ງສ ດຕໍ່ອ ປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ
2.2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດ ຖຸ, ສ ງສດຕໍ່ອປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ
3. ຄ້ມກັນຜ ້ຂ ັບຂີ່
3.1 ເສຍຊີວິດ ຫ ື ພິການຖາວອນ
3.2 ຄ່າປິ່ນປົວ

ວົງເງິນປະກັນໄພຂອງໂຕລົດ 50 ລ້ານ
ຫາ < 230 ລ້ານກີບ

ວົງເງິນປະກັນໄພຂອງໂຕລົດ 230 ລ້ານກີບ
ຫາມນຄ່າຕົວຈິງ ຂອງລົດ

ຕ້ອ ງມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຮ່ວມທກຄັ້ງ

ສາມາດເລືອ ກເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ
ຫ ື ບໍ່ເອົາກໍ່ໄດ້

ເລີ່ມຕົ້ນ

ກາງ

ສງ

ເລີ່ມຕົ້ນ

ກາງ

ສງ

25,000,000
2,500,000
(100,000)
450,000,000
17,500,000

35,000,000
5,000,000
(300,000)
750,000,000
50,000,000

50,000,000
10,000,000
(500,000)
850,000,000
75,000,000

35,000,000
5,000,000
(300,000)
750,000,000
50,000,000

50,000,000
10,000,000
(500,000)
850,000,000
75,000,000

80,000,000
16,000,000
(700,000)
1,000,000,000
100,000,000

25,000,000
2,500,000

35,000,000
5,000,000

50,000,000
10,000,000

35,000,000
5,000,000

50,000,000
10,000,000

80,000,000
16,000,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

4. ປົກປ້ອ ງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດ ແທນຄືນ

ໝາຍເຫດ: ✓ ລົດທີ່ມີມນຄ່າຕົວຈິງ 500 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງເລືອກຊື້ວງົ ເງິນຄ້ມກັນ 230 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີລົດທີ່ມີມນຄ່າສງ
ທາງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາກ່ອນເຮັດປະກັນໄພທກຄັ້ງ .
✓ ຟຣີຄ້ມກັນສ້ອມແປງແກ້ວແວ່ນແຕກ. (ກໍລະນີປຽ່ ນແກ້ວແວ່ນໃໝ່, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ 20% ຂອງມນຄ່າ
ແກ້ວແວ່ນໃໝ່, ຕາສດ 600,000 ກີບ).

ລົດທີ່ສາມາດເຮັດປະກັນໄພຮອບດ້ານໄດ້:

ຕົວ ຢ່າງ: ລົດໃໝ່ ມນຄ່າ 470,000,000 ກີບ, ຊື້ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ
SMART FLEX II ໃນທາງເລືອກ
1. ເລືອກຊື້ການຄ້ມກັນເຕັມວົງເງິນ ຄື: 470,000,000 ກີບ
2. ເລືອກຊື້ການຄ້ມກັນຕາມໃຈ, ເລີ່ມຕົ້ນ 50,000,000 ກີບ
ວົງ ເງິນຄ້ມກັນ (ເປັນເງິນກີບ)

ຄ່າທຳນຽມ (ລາຄາເປັນເງິນກີບ) ປະກັນໄພ/ປີ (ເລີ່ມຕົ້ນ)

ມີສ ່ວນຮັບຜິດ ຊອບຮ່ວມ

ບໍ່ມີສ ່ວນຮັບຜິດ ຊອບຮ່ວມ

ເຕັມມນຄ່າລົດ : 470,000,000

11,718,000

12,107,000

230,000,000

7,856,000

8,245,000

100,000,000

4,276,000

ຊື້ບໍ່ໄດ້

50,000,000

3,182,000

ຊື້ບໍ່ໄດ້

ສອບຖາມຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ SMART FLEX II ສຳລັບລົດທ່ານ ໂທ: 1457

ແຜ ່ນພ ັບນີ້ໃຊ້ສະເພ າະເປັນຄ ່ມືການຂາຍເທ ົ່ານັ້ນ.

ລົດທີ່ຈະເຮັດປະກັນໄພຮອບດ້ານໄດ້ ຕ້ອງໄດ້
ຜ່ານການກວດກາສະພາບລົດກ່ອນ ຈາກເຄືອ
ຂ່າຍຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ
ຈຳກັດ ເທົ່ານັ້ນ.
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