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ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ

ໂທ: 1457



ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ 
ກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຝາຍຜິດ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຫຍັງແດ່?
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການເກດີອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍແກ່ບຸກຄນົອນນ ດງງນ:້
- ຄ່າປິ່ນປົວ ກໍລະນີມີຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
- ສິນທົດແທນເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
- ຄ່າເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ

ຂອບເຂດ ແລະ ວົງເງິນການຄຸ້ມກັນ (ເປັນເງິນກີບ)

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ ເມນອທ່ານຊື້ປະກັນໄພລົດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ?

✓ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/7 ວັນ. 
ເມນອເກີດອຸປະຕິເຫດ ໂທ: 1456, (021) 222 222, (020) 5524 4222

✓ ຫາຍກັງວົນຈາກບັນຫາຫຍຸງ້ຍາກທາງດ້ານການເງິນ ເພາະບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນ
ໄພລາວ ຈຳກັດ ຈະທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ທ່ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມສັນຍາ.

✓ ສະດວກໃນການຊື້ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການຜ່ານຕົວແທນປະກນັໄພທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານສາມາດເລຼືອກການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸປະຕິເຫດບນົທ້ອງຖະໜົນ ດ້ວຍການເຮດັ
ປະກັນໄພລົດ ຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ີໃຫ້ການທົດແທນ ແລະ ຄຸ້ມກັນຄົບຖ້ວນ:
1. ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງດ້ານວັດຖຸຂອງບຸກຄົນອນນ.
2. ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຜ ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜ ້ໂດຍສານ.
3. ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປກົປ້ອງສິດ ກໍລະນີມີການຮ້ອງຟ້ອງ.

ແຜ່ນພັບນໃ້ຊສ້ະເພາະເປນັຄ ່ມຼືການຂາຍເທົ່ານັ້ນ.

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມກັນ
ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ  (ເປັນເງິນກີບ) ຕໍ່ອ ຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

ພາກບັງຄັບ (ກຂ0) ທາງເລຼືອກ 1 (ກຂ1) ທາງເລຼືອກ 2 (ກຂ2) ທາງເລຼືອກ 3 (ກຂ3)

1. ຄຸ້ມກັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທສີາມ
1.1. ** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮາ່ງກາຍ

1.1.1. ເສຍຊີວິດ ຫ ຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ , ສ ງສດຸຕໍ່ຄົນ
1.1.2. ຄ່າປິ່ນປົວ, ສ ງສຸດຕໍ່ຄົນ

(ໃນນັ້ນລວມຄ່າບາສີ ກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ)
** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ ່າງກາຍ, ສ ງສດຸຕໍ່ອປຸະຕເິຫດ 1 ຄັ້ງ
1.2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສ ງສດຸຕໍ່ອປຸະຕເິຫດ 1 ຄັ້ງ

12,000,000
1,800,000

100,000
101,400,000

5,200,000

25,000,000
2,500,000

160,000
250,000,000

17,500,000

35,000,000
3,500,000

200,000
500,000,000

50,000,000

50,000,000
5,000,000

500,000
750,000,000

50,000,000
2. ຄຸ້ມກັນຜ ້ຂ ັບຂ ີ່ (01 ບ່ອນນງງ) ທາງເລຼືອກ (ດ0) ທາງເລ ຼືອກ (ດ1) ທາງເລຼືອກ (ດ2) ທາງເລ ຼືອກ (ດ3)
ລົດຈັກ ຫ ຼື ຕຸກຕຸກ - ເສຍຊີວິດ ຫ ຼື ພິການຖາວອນ

- ຄ່າປິ່ນປົວ
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ລົດ 4 ລໍ້ຂ ຶ້ນໄປ - ເສຍຊີວິດ ຫ ຼື ພິການຖາວອນ
- ຄ່າປິ່ນປົວ
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3. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທດົແທນຄຼືນ 150,000 150,000 150,000 150,000

ປະເພດລົດ ທາງເລ ຼືອກ (AB0/I0) ທາງເລ ຼືອກ (AB1/I1) ທາງເລຼືອກ (AB2/I2) ທາງເລ ຼືອກ (AB3/I3)

ລົດຈັກ, ຄວາມແຮງໜ້ອຍກ່ວາ50 ຊີຊ ີ(ນຳໃຊສ້ວ່ນຕົວ) 105,000 200,000 341,000 373,000

ລົດຈັກ, ຄວາມແຮງແຕ່ 50 ຊີຊ ີຫາ 124 ຊີຊ ີ(ນຳໃຊສ້ວ່ນຕວົ) 149,000 242,000 430,000 470,000

ລົດຈັກ, ຄວາມແຮງແຕ່ 125 ຊີຊ ີຂ ຶ້ນໄປ (ນຳໃຊສ້ວ່ນຕົວ) 178,000 281,000 512,000 561,000

ລົດ 3 ລໍ້ ຫລຼື ຕຸກຕຸກ (ຮັບຈ້າງ) 266,000 473,000 934,000 1,025,000

ລົດເບົາ, ຄວາມແຮງໜ້ອຍກ່ວາ 2000 ຊີຊ ີ(ນຳໃຊສ້ວ່ນຕົວ) 259,000 537,000 1,065,000 1,170,000

ລົດເບົາ, ຄວາມແຮງຫລາຍກ່ວາ 2000 ຊີຊ ີ (ນຳໃຊສ້ ່ວນຕວົ) 277,000 603,000 1,209,000 1,328,000

ລົດເບົາ, ຄວາມແຮງໜ້ອຍກ່ວາ 2000 ຊີຊ ີ(ຮັບຈາ້ງ) 463,000 764,000 1,543,000 1,695,000

ລົດເບົາ, ຄວາມແຮງຫລາຍກ່ວາ 2000 ຊີຊ ີ (ຮັບຈ້າງ) 521,000 861,000 1,757,000 1,931,000

ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລາຍປີ (ເປັນເງິນກີບ)



ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕນມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດໃກ້ບ້ານທ່ານ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ

ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕ ້ ປ. ນ. 4223, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457, (021) 21 5903
ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, 021 222 222, 020 5524 4222
E-mai: agl@agl-allianz.com
www. azlaos.com
fb: allianzinsurancelaos
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ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ
My Insurance App. ໄດ້ທີ່
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