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ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ 
ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ SMART FLEX II ຄ ້ມກັນລົດຂອງທ່ານແບບ
ຮອບດ້ານ ຕາມວົງເງິນຄ ້ມກັນ ຫຼື ຕາມງົບປະມານທີ່ທ່ານເລຼືອກ.

ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ SMART FLEX II ໃຫ້ການຄ ້ມກັນຫັຍງແດ່?
1. ຄ ້ມກັນໂຕລົດທີ່ເຮັດປະກັນໄພ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ: ການຕຳ, 

ປີ້ນຂວັ້ມ, ໄຟໄໝ້, ແກ້ວແວ່ນແຕກແລະ ລົດຖຼືກລັກ.
2. ຄ ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ບ ກຄົນທີສາມ ຊຶ່ງມີ 3 ທາງ

ເລຼືອກ ໃນວົງເງິນສູງສ ດ 1,000,000,000 ກີບ.
3. ລາຄາຖຼືກກວ່າປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານແບບທົ່ວໄປ, ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 

10,000 ກີບ/ມື້.
4. ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສ ດ -50% ໃນການຕໍ່ສັນຍາ ຖ້າຫາກບໍ່ເກີດ

ອ ປະຕິເຫດ.
5. ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ 400,000 ກີບ ເມື່ອທ່ານຊື້ປະກັນ

ໄພແບບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ.
6. ຂະຫຍາຍການຄ ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດທ່ານຈາກການຕຳ ໃນ

ເວລາເດີນທາງໄປປະເທດໄທ ສູງສ ດ 15 ວັນ/ການເດີນທາງ 1 ຄັ້ງ.

ໝາຍເຫດ: ✓ ລົດທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງເລຼືອກຊື້ວົງເງິນຄາປະກັນ 180 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ.
✓ ຟຣີຄ ້ມກັນສ້ອມແປງແກ້ວແວ່ນແຕກ. (ກໍລະນີປ່ຽນແກ້ວແວ່ນໃໝ່, ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ 20% ຂອງມູນຄ່າແກ້ວແວ່ນໃໝ່, ຕາສ ດ 600,000 ກີບ).

ຂອບເຂດ ແລະ ວົງເງິນການຄ ້ມກັນ (ເປັນເງິນ
ກີບ) ລາຍລະອຽດການຄ ້ມກນັ ວົງເງິນຄ ້ມກັນ  (ເປັນເງິນກບີ)

1. ຄ ້ມກັນໂຕລດົຮອບດ້ານຈາກອ ປະຕິເຫດ ເຊັ່ນ: ການຕຳ, ໄຟໄໝ້, 
ປີ້ນຂວັ້ມ, ລົດຖຼືກລັກ ແລະ ແກ້ວແວ່ນແຕກ. ວົງເງິນປະກັນໄພຂອງໂຕລົດ 40 ລ້ານ ຫາ < 180 ລ້ານກີບ

ວົງເງິນປະກັນໄພຂອງໂຕລົດ 180 ລ້ານກີບ 
ຫາມູນຄ່າຕົວຈິງຂອງລົດ

ສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮວ່ມຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ 10% ຂອງ
ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ (ຕາສ ດ 600,000 ກີບ ແລະ ສູງສ ດ 
1,500,000 ກີບ)

ຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮວ່ມທ ກຄັ້ງ ສາມາດເລຼືອກເອົາສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ ຫຼື ບໍ່ເອົາກໍ່ໄດ້

2. ຄ ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບ ກຄົນທີສາມ ຂໍ້ ກ ຂ
2.1. ** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

2.1.1. ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສູງສ ດຕໍ່ຄົນ
2.1.2. ຄ່າປິ່ນປົວ, ສູງສ ດຕໍ່ຄົນ

(ໃນນັ້ນລວມຄາ່ບາສີ ກໍລະນີນອນໂຮງໝ)ໍ
** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສູງສ ດຕໍ່ອ ປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ
2.2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສ ດຕໍ່ອ ປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

ເລີ່ມຕົ້ນ ກາງ ສູງ ເລີ່ມຕົ້ນ ກາງ ສູງ
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5,000,000
(300,000)

750,000,000
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3. ຄ ້ມກັນຜູ້ຂບັຂີ່
- ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
- ຄ່າປິ່ນປົວ

25,000,000
2,500,000
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35,000,000
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4. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄຼືນ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ຕົວຢ່າງ: ລົດໃໝ່ ມູນຄ່າ 470,000,000 ກີບ, ຊື້ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ SMART FLEX II ໃນທາງເລຼືອກ 
1. ເລຼືອກຊື້ການຄ ້ມກັນເຕັມວົງເງິນ ຄຼື: 470,000,000 ກີບ
2. ເລຼືອກຊື້ການຄ ້ມກັນຕາມໃຈ, ເລີ່ມຕົ້ນ 40,000,000 ກີບ

ວົງເງິນຄ ້ມກັນ (ເປັນເງິນກີບ)
ຄ່າທຳນຽມ (ລາຄາ) ປະກັນໄພ/ປີ (ເລີ່ມຕົ້ນ)

ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ

ເຕັມມູນຄ່າລົດ: 470,000,000 12,035,000 12,435,000

180,000,000 7,240,000 7,640,000

100,000,000 4,385,000 ຊື້ບໍ່ໄດ້

40,000,000 3,650,000 ຊື້ບໍ່ໄດ້

ລົດທີ່ສາມາດເຮັດປະກັນໄພຮອບດ້ານໄດ້: 
ລົດທີ່ຈະເຮັດປະກັນໄພຮອບດ້ານໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ
ກວດກາສະພາບລົດກ່ອນ ຈາກເຄຼືອຂ່າຍຂອງ ບໍລິສັດ 
ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ ເທົ່ານັ້ນ.

ສອບຖາມຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ SMART FLEX II  ສຳລັບລົດທ່ານ ໂທ: 1457
ແຈ້ງອ ຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂທ: 1456
(021) 222 222, (020) 5524 4222

ແຜ່ນພັບນີ້ໃຊສ້ະເພາະເປັນຄູມ່ຼືການຂາຍເທົ່ານັ້ນ.



Further more information, please contact Allianz Insurance Laos Co., Ltd agent near you

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລ ນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດໃກ້ບ້ານທ່ານ

Allianz Insurance Laos Co., Ltd

33, Lane Xang Avenue, Allianz building
P. O. Box : 4223, Vientiane Capital, Lao PDR
Call : 1457, (021) 21 5903
24 hrs./7 Accident helpline: 1456, 021 222 222 , 020 5524 4222
E-mail: agl@agl-allianz.com
www. azlaos.com
fb: allianzinsurancelaos

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ
ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕູ້ ປ. ນ. 4223, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457, (021) 21 5903
ແຈ້ງອ ປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, 021 222 222, 020 5524 4222
E-mai: agl@agl-allianz.com
www. azlaos.com
fb: allianzinsurancelaos
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