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ປະກັນໄພລົດ
ແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI)



ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI)
ຄ ຸ້ມກັນລົດຂອງທ່ານຈາກການຕຳກັບຍານພາຫະນະອື່ນ

ໃຫຸ້ທ່ານຂັບຂີ່ຢ່າງສະບາຍໃຈ ໂດຍບໍ່ຕຸ້ອງກັງວົນກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກອ ປະຕິເຫດ 
ເພາະວ່າລົດຂອງທ່ານໄດຸ້ຮັບການຄ ຸ້ມກັນຈາກປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI).

ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI) ລາຄາປະຫຍັດ
ແລະ ສະດວກສະບາຍທີ່ຄ ຸ້ມກັນລົດຂອງທ່ານ
✓ ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຖືກລົງ ແຕ່ໄດຸ້ຮັບການຄ ຸ້ມກັນເພີ່ມຂຶ້ນ(ຖືກກ່ວາປະກັນໄພ

ລົດແບບຮອບດຸ້ານ ແບບປົກກະຕິ).
✓ ຄ ຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ, ດຸ້ານວັດຖຸຂອງ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນ

ໄພ ແລະບ ກຄົນທີສາມ.
✓ ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍໄດຸ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕຸ້ອງລໍຖຸ້າໃຫຸ້

ສັນຍາປະກັນໄພລົດປະຈ ບັນຂອງທ່ານໝົດອາຍ .
✓ ຮັບການຄ ຸ້ມກັນທັນທີພາຍຫັງທີ່ໄດຸ້ຈ່າຍຄ່າທຽມປະກັນໄພ.
✓ ຂະຫຍາຍການຄ ຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍລົດຂອງທ່ານຈາກການຕຳ ໃນເວລາ

ເດີນທາງໄປປະເທດໄທ, ສ ງສ ດ 15 ວັນ ຕໍ່ການເດີນທາງ 1 ຄັ້ງ.
✓ ມີ 4 ທາງເລືອກຄື:  WYFI , WYFI s,  WYFI+ ແລະ WYFI+s

ເງື່ອນໄຂການຊື້ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ
(WYFI)

❖ ທ່ານຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ ເມື່ອທ່ານເຮັດປະກັນ
ໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI)?

✓ ມີສາຍດ່ວນກຽມພຸ້ອມຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/7 ວັນ. ກໍລະນີເກີດ
ອ ປະຕິເຫດ, ກະລ ນາແຈຸ້ງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ 
ທັນທີ ໂດຍໂທ: 1456; (021) 222 222 ຫື (020) 5524 4222.

✓ ຫາຍກັງວົນຈາກບັນຫາຫຍ ຸ້ງຍາກທາງດຸ້ານການເງິນ ກໍລະນີເກີດ
ອ ປະຕິເຫດ ເພາະວ່າບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ ຈະທົດ
ແທນຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ສ ງສ ດບໍ່ເກີນວົງເງິນປະກັນໄພໃນສັນຍາ.

✓ ສະດວກສະບາຍໃນການຊື້ປະກັນໄພ ໂດຍໃຊຸ້ບໍລິການຜ່ານຕົວແທນ 
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ທົ່ວປະເທດ.

✓ ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຄົງທີ່ ບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ສັນຍາ ຫື ຊື້
ສັນຍາໃໝ່.

✓ ລົດນຳໃຊຸ້ສ່ວນຕົວ ຫື ນຳໃຊຸ້ເຮັດທ ລະກິດ: ລົດເກັງ, 
ລົດກະບະ, ລົດຈິບ ແລະ ລົດຕ ຸ້ 16 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ.

✓ ບໍ່ຕຸ້ອງກວດກາສະພາບລົດກ່ອນເຮັດປະກັນໄພ.
✓ ບໍ່ກຳນົດລ ຸ້ນ ແລະ ອາຍ ການນຳໃຊຸ້ຂອງລົດ.

ລາຍລະອຽດການຄ ຸ້ມກັນ
ວົງເງິນຄ ຸ້ມກັນ ສ ງສ ດຕໍ່ອ ປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

WYFI WYFI s WYFI+ WYFI+ s

1. ຄ ຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຕຳກັບຍານພາຫະນະອື່ນ ທີ່ແລ່ນດຸ້ວຍເຄື່ອງ
ຈັກ ຫື ພະລັງງານໄຟຟຸ້າ ສາມາດລະບ ຄ ່ກໍລະນີໄດຸ້. 30,000,000 40,000,000

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະກັນໄພ 600,000 0 600,000 0

2. ຄ ຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບ ກຄົນທີສາມ
2.1. ** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ

2.1.1. ເສຍຊີວິດ ຫື ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສ ງສ ດຕໍ່ຄົນ
2.1.2. ຄ່າປິ່ນປົວ, ສ ງສ ດຕໍ່ຄົນ

(ໃນນັ້ນລວມຄ່າບາສີ ກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ)
** ຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ, ສ ງສ ດຕໍ່ອ ປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ
2.2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດຸ້ານວັດຖຸ, ສ ງສ ດຕໍ່ອ ປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ
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3. ຄ ຸ້ມກັນຜ ຸ້ຂັບຂີ່
- ເສຍຊີວິດ ຫື ພິການຖາວອນ
- ຄ່າປິ່ນປົວ

25,000,000
2,500,000

35,000,000
5,000,000

4. ປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮຸ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000

ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຕໍ່ປີ (ກີບ) 2,000,000 2,400,000 3,000,00 3,400,000

ແຜ່ນພັບນີ້ໃຊຸ້ສະເພາະເປັນຄ ມ່ກືານຂາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຂອບເຂດ ແລະ ວົງເງິນການຄ ຸ້ມກັນ (ເປັນເງິນກີບ)



ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລ ນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດໃກຸ້ບຸ້ານທ່ານ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ

ເລກທີ 33, ຖະໜົນລຸ້ານຊຸ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕ ຸ້ ປ. ນ. 4223, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457, (021) 21 5903
ແຈຸ້ງອ ປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, 021 222 222, 020 5524 4222
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