
3 แบบประกนั ทีคุ่ณเลือกได้

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

PA Choice

สะดวกกว่า ด้วย Digital Care Card 
ไม่ต้องสํารองจ่าย
โรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 480 แห่งท่ัวไทย
คุ้มครองอุบัติเหตุท่ัวโลก 24 ชม.
พร้อมบริการ Health2GO ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ง่ายกว่าด้วย

Digital Care Card

บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด(มหาชน) 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ช้ัน 14 
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลอง เตย ก รุง เทพมหานคร 10110

สแกนสู่เว็บไซต์



ฟรี! บริการปรึกษา
แพทย์ออนไลน์

PA Choice

Kids
ลูกน้อยเจ็บเล็ก เจ็บใหญ่

อุ่นใจค่ารักษา

ความคุ้มครอง

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงัเสียง 
   การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
   1.1 อุบัติเหตุท่ัวไป
   1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้ เนือ่งจากอุบัติเหตุทัว่ไป
3. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
   เนือ่งจากการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
4. ค่ารักษาพยาบาลสําหรับทันตกรรมต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
5. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ําร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
6. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครัง้/
   1 กรมธรรม์* (ใช้บริการได้จนถึงวันส้ินสุดอายุกรมธรรม์)
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แผน 1 แผน 2 แผน 3
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เบ้ียเร่ิมเพียง

4

เบ้ียประกันภัยรายปีรวมอากรแสตมป ์อายุ  1 เดือน – 12 ปี

คําเตือน : ผู้ซ้ือควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขของเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง และเม่ือได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว 
         โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
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*เงือ่นไขการให้บริการ Health2GO เป็นไปตามทีบ่ริษัทฯ กําหนด



Caring 
about you

“เริม่ชีวิตทีใ่ช่ ในทุกวันได้เต็มทีก่ว่า… 
เพราะประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
PA CHOICE ให้คุณเลือกช้อยส์
ความคุ้มครองตรงใจ
ตามไลฟส์ไตล์คุณ”

ตัวอย่างอาชีพท่ีรับประกัน
ช้ันอาชีพ 1 เป็นผู้ท่ีทํางานประจําใน สํานักงาน และรวมถึง
การทํางานฝีมือท่ีไม่ใช้เคร่ืองจักร ตัวอย่างเช่น นักสถิติ เศรษฐกร 
พนักงานบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย นักร้อง นักดนตรี นักจิตวิทยา นักเรียน
/นักศึกษา ครู-อาจารย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล สัตว์แพทย์ 
นักออกแบบ มัณฑนากร นักการศึกษา ผู้ประกาศข่าววิทยุ/โทรทัศน์ 
เลขานุการ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร ช่างซ่อม
นาฬิกา ช่างตัดผม วิศวกร สถาปนิก แม่บ้าน พระสงฆ์

Happy 
everyday

Opportunity 
to live your life Independent

lifestyle

Confident 
in any situation

Easy
to use

เงือ่นไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 12 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงพิการก่อนวันท่ีขอเอาประกันภัย
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีลักษณะช้ันอาชีพ ช้ัน 1 และ ช้ัน 2 ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด
4. เง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด
ตัวอย่างข้อยกเว้น
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
2. การกระทําขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา(ท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต้ังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ึนไป) 
   สารเสพติด หรือ ยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้



บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที ่3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tune Insurance Public Company Limited
3199 Maleenont Tower 14th floor Rama IV Rd,
Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110

www.tuneprotect.co.th

TuneProtectThailand @tuneprotect

Call Center

1183

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO
                         เชือ่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเรือ่งสําคัญ บริการเฮลท์ ทู โก จึงเป็นทางเลือกด้านสุขภาพรูปแบบใหม่

เพ่ือลูกค้าคนสําคัญ ทีจ่ะช่วยให้คุณสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางแชท คอลออดิโอ หรือวิดีโอคอลได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอีกต่อไป

เจ็บปว่ยเม่ือไหร่...อยู่ท่ีไหน
ก็ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ง่ายทุกท่ี ทุกเวลา

Tune Protect Thailand

คลิก
บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์

กรอก
กรอกข้อมูลเพ่ือเริม่การปรึกษา

ตอบคําถาม
ประเมินอาการ พร้อมดูตารางแพทย์

เร่ิมปรึกษา
แพทย์ออนไลน์ทางแชท, วิดีโอคอล

หรือ โทรศัพท์

เง่ือนไขการให้บริการข้ันตอนการใช้งาน
(1) ผู้ใช้บริการทีมี่อายุต่ํากว่า 18 ปี ควรได้รับคําชีแ้นะจากพ่อแม่และผู้ปกครองขณะใช้บริการนี้
(2) บริการปรึกษาแพทย์ผู้เชีย่วชาญ (Tele-Consultation) มีระยะเวลา 15 นาทีต่อการเข้าใช้ 1 ครัง้
(3) ผู้ทีส่ามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าทีถ่ือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO
    ตามแผนประกันทีท่่านเลือกไว้
(4) ใช้บริการได้ 1 สิทธิต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกําหนด) โดยสามารถใช้ได้ตัง้แต่วันทีก่รมธรรม์มีผลบังคับ
(5) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาแพทย์ผู้เชีย่วชาญ Health2GO (Tele-Consultation) ขึน้อยู่กับข้อกําหนดและเงือ่นไข 
    บริษัท ยุโรป แอสซิสแทนซ์ จํากัด
(6) ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อืน่หรือแลกเปลีย่นหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิง่อืน่ได้
(7) ทัง้นีเ้งือ่นไขเป็นไปตามบริษัทฯ กําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่ได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
    บริการนีไ้ม่ใช่บริการฉุกเฉิน หากเพบว่าอาการของท่านเป็นอาการทีต้่องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน แพทย์จะแนะนําให้คุณ
    เข้ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลโดยตรง หรือโทรหาแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที
(8) นอกเหนือจากบริการปรึกษาแพทย์ หากมีค่าใช้จ่ายอืน่ๆ เช่นค่าจัดส่งยาถึงมือคุณหลังจากปรึกษาแพทย์ ผู้ใช้บริการ
    จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หมายเหตุ : บริการ Health2GO ต้องเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย Tune Protect Thailand เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่ริษัทฯ กําหนด

่

ปรึกษาแพทย์สะดวก
ทุกท่ี ทุกเวลา 24 Hrs.

คำปรึกษาจะถูกเก็บรักษา
เป็นความลับอย่างปลอดภัย

ประหยัดเวลา พบแพทย์ง่าย
แค่นัดหมายผ่านเว็บไซต์

บริการส่งยาถึงบ้าน
หลังการปรึกษาแพทย์

ลดความเส่ียงการติดเช้ือ 
หลีกเลีย่งการเดินทาง(8)


