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ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI)
ຄຸ້ມກັນລົດຂອງທ່ານຈາກການຕຳກັ ບຍານພາຫະນະອື່ນ

ໃຫຸ້ທ່ານຂັບຂີ່ຢ່າງສະບາຍໃຈ ໂດຍບໍ່ຕຸ້ອງກັງວົນກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີ່ອາດຈະເກີ ດຂຶ້ນ ຈາກອປະຕິເ ຫດ
ເພາະວ່າລົດຂອງທ່ານໄດຸ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ ຈາກປະກັນໄພລົ ດແບບຂັບຂີ່ ສະບາຍ (WYFI).

ປະກັນໄພລົດແບບຂັ ບຂີ່ ສະບາຍ (WYFI) ລາຄາປະຢັດ
ແລະ ສະດວກສະບາຍທີ່ ຄຸ້ ມກັນລົ ດຂອງທ່ານ
✓ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຖືກລົງ ແຕ່ໄດຸ້ຮັບການຄຸ້ມກັນເພີ່ມຂຶ້ນ(ຖືກກ່ວາ
ປະກັນໄພລົດແບບຮອບດຸ້ານ ແບບປົກກະຕິ) .
✓ຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ, ດຸ້ານວັດຖຸຂອງ ຜຸ້ໄດຸ້ຮັບ
ການປະກັນໄພ ແລະບກຄົນທີສາມ.
✓ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີພາຍຫັງທີ່ໄ ດຸ້ຈ່າຍຄ່າ ທຳນຽມປະກັນໄພ.
✓ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍລົດຂອງທ່ານຈາກການຕຳ ໃນ
ເວລາເດີນທາງໄປປະເທດໄທ, ສງສດ 15 ວັນ ຕໍ່ການເດີນທາງ 1 ຄັ້ງ.
✓ມີ 6 ທາງເລືອກຄື: WYFI , WYFI s, WYFI+, WYFI+s,
WYFI2 ແລະ WYFI2s.

ຂອບເຂດ ແລະ ວົງເງິນການຄຸ້ມກັນ (ເປັນເງິນກີບ)
ລາຍລະອຽດການຄ ຸ້ມກັນ

ວົງ ເງິນ ຄ ຸ້ມກັນ ສງສດຕໍ່ອປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ
WYFI

1. ຄ ຸ້ມ ກັນ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຕຳກັບຍານພາຫະນະອື່ນທີ່ແ ລ່ນ
ດຸ້ວ ຍເຄື່ອງຈ ັກ ຫື ພະລັງງານໄຟຟຸ້າ ສາມາດລະບ ຄ ່ກໍລະນີໄດຸ້ .
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮ ັບການປະກັນໄພ

WYFIs
30,000,000

600,000

2. ຄ ຸ້ມ ກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບ ກຄົນທີສາມ
2.1. ** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ
2.1.1. ເສຍຊີວ ິດ ຫື ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສ ງສ ດຕໍ່ຄົນ
2.1.2. ຄ່າປິ່ນ ປົວ, ສງສດຕໍ່ຄ ົນ
(ໃ ນນັ້ນລວມຄ່າບາສີ ກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ)
**ຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ, ສ ງສ ດຕໍ່ອປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ
2.2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານວັດຖຸ, ສງສດຕໍ່ອປະຕິເ ຫດ 1 ຄັ້ງ
3. ຄ ຸ້ມ ກັນ ຜ ຸ້ຂັບຂີ່
3.1 ເສຍຊີວ ິດ ຫື ພິການຖາວອນ
3.2 ຄ່າປິ່ນປົວ

4. ປົກ ປຸ້ອ ງສິດ ແລະ ຮຽກຮຸ້ອງທົດແທນຄືນ
ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຕໍ່ປ ີ (ກີບ)

1,960,000

ເງື່ອນໄຂການຊື້ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI)
✓ ລົດນຳໃຊຸ້ສ່ວນຕົວ ຫື ນຳໃຊຸ້ເຮັດທລະກິດ: ລົດເກັງ, ລົດ
ກະບະ, ລົດຈິບ ແລະ ລົດຕຸ້ 16 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ.
✓ ບໍ່ຕຸ້ອງກວດກາສະພາບລົດກ່ອນເຮັດປະກັນໄພ.
✓ ບໍ່ກຳນົດລຸ້ນ ແລະ ອາຍການນຳໃຊຸ້ຂອງລົດ.

ແຜ ່ນພ ັບນີ້ໃຊຸ້ສະເພ າະເປັນຄ ່ມືການຂາຍເທ ົ່ານັ້ນ.

WYFI+

WYFI+s

WYFI2

40,000,000
0

600,000

WYFI2s
50,000,000

0

600,000

0

25,000,000
2,500,000
160,000
450,000,000
50,000,000

35,000,000
5,000,000
200,000
600,000,000
50,000,000

35,000,000
5,000,000
200,000
600,000,000
50,000,000

25,000,000
2,500,000

35,000,000
5,000,000

35,000,000
5,000,000

150,000

150,000

150,000

2,350,000

2,930,000

3,320,000

3,500,000

3,900,000

❖ ທ່ານຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ ເມື່ອທ່ານເຮັດ
ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI)?
✓ ມີສາຍດ່ວນກຽມພຸ້ອມຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/7 ວັນ. ກໍລະນີເກີດ
ອປະຕິເຫດ, ກະລນາແຈຸ້ງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ
ທັນທີ ໂດຍໂທ: 1456; (021) 222 222 ຫື (020) 5524 4222.
✓ ຫາຍກັງວົນຈາກບັນຫາຫຍງຸ້ ຍາກທາງດຸ້ານການເງິນ ກໍລະນີເກີດ
ອປະຕິເຫດ ເພາະວ່າບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ ຈະທົດ
ແທນຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ສງສດບໍ່ເກີນວົງເງິນປະກັນໄພໃນສັ ນຍາ.
✓ ສະດວກສະບາຍໃນການຊື້ປະກັນໄພ ໂດຍໃຊຸ້ບໍລກ
ິ ານຜ່ານຕົວແທນ
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ທົ່ວປະເທດ.
✓ ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຄົງທີ່ ບໍ່ວ ່າຈະຕໍ່ສັນຍາ ຫື ຊື້
ສັນຍາໃໝ່.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັ ດໃກຸ້ບຸ້ານທ່ານ
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ
ເລກທີ 33, ຖະໜົນລຸ້ານຊຸ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕຸ້ ປ. ນ. 4223, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457, (021) 21 5903
ແຈຸ້ງອປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວ ໂມງໂທ: 1456, 021 222 222, 020 5524 4222
E-mai: agl@agl-allianz.com
www. azlaos.com
fb: allianzinsurancelaos
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