แบบประกันชีว�ตและสุขภาพ
iHealthy

แบบประกันชีว�ตและสุขภาพ
สัญญาเพ��มเติม

iHealthy

แบบประกันภัยหลักที่แนบได

แบบประกันคุมครองชีว�ตและสุขภาพ 85
แบบประกันคุมครองชีว�ตและสุขภาพ 60
16-80 ป ตออายุถึงอายุ 84 ป
16-55 ป ตออายุถึงอายุ 59 ป
และรับความคุมครองถึงอายุ 85 ป
และรับความคุมครองถึงอายุ 60 ป
50,000 บาทเทานั้น
ข�้นอยูกับกฎเกณฑการพ�จารณาที่บร�ษัทกำหนด

อายุรับประกันภัย
จำนวนเง�นเอาประกันภัยหลัก
การพ�จารณา และการตรวจสุขภาพ

ขอยกเวนความคุมครองบางสวน
• โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด หร�อ
ปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการ
ผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
• โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
• การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หร�อการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทำโดย
ตนเอง หร�อยินยอมใหผูอื่นกระทำไมวาจะอยูในระหวางว�กลจร�ตหร�อไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม หร�อ
ฉีดยาหร�อสารมีพ�ษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง
• การทำแทง ยกเวนการทำแทงเนื่องจากการตั้งครรภเปนสาเหตุคุกคามชีว�ตมารดา หร�อ ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร ซึ่งเปน
ผลมาจากการตั้งครรภดวยว�ธีการทางว�ทยาศาสตร หร�อ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบว�เคราะหและการรักษา) การทำหมัน
หร�อคุมกำเนิด การชวยเหลือการตั้งครรภโดยใชว�ธีการทางว�ทยาศาสตรเพ�่อการตั้งครรภ หร�อชวยเหลือเพ�่อการตั้งครรภ หร�อผลของการ
รักษาพยาบาลดังกลาว

คุมครอง
ทุกจังหวะ
ของชีว�ต
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
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ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ
คุมครอง ครอบคลุม
ทุกความตองการ ทุกที่ ทุกเวลา

แบบประกันชีว�ตและสุขภาพ iHealthy
คุมครองครอบคลุม ทุกความตองการ ทุกที่ ทั่วโลก

iHealthy แผนประกันชีว�ต และความคุมครองคารักษาพยาบาล มีเง�นคืนกรณีครบสัญญา
คารักษาพยาบาลผูปวยในแบบเหมาจาย

100 ลานบาท

ตารางผลประโยชน iHealthy
ผลประโยชน

Platinum

Diamond

Gold

กรณีอายุครบ 85 ป

รับผลประโยชน 50,000 บาท

1. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยในและผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน
1.1 คาหองพักผูปวยรวมคาอาหารตอวัน สูงสุดไมเกิน

หองเดี่ยวมาตรฐาน
(ประเทศไทย ไมเกิน 21,000 บาทตอวัน)****

หองเดี่ยวมาตรฐาน
(ประเทศไทย ไมเกิน 15,000 บาทตอวัน)****

1.2 คาธรรมเนียมโรงพยาบาล

หองเดี่ยวมาตรฐาน
(ประเทศไทย ไมเกิน 9,000 บาทตอวัน)****

2. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
2.2 คาลางไต

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

คารักษาพยาบาล ผูปวยนอก (OPD)

2.3 คาศัลยกรรมผูปวยนอก
2.4 คาปร�กษาแพทยและยา รวมถึงใบสั่งยา สำหรับผูปวยนอก

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

ครอบคลุม

2.5 คาว�นิจฉัยโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร
2.6 คาตรวจในหองปฏิบัติการ เอ็กซเรย อัลตราซาวนด

คุมครองคารักษาพยาบาลสำหรับการ

ตั้งครรภและ

คลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซอน กอนและหลังคลอดบุตร
สำหรับมารดา

ครอบคลุมทุกความตองการดาน

สุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำป คาฉีดวัคซีน คารักษาสายตา
และทันตกรรม และการรักษาโดยแพทยทางเลือก

คุมครองทุกที่

ทั่วโลก*

ตามแผนความคุมครองที่คุณเลือก
เพ�่อเขาถึงทีมแพทยชั้นนำทั่วทุกมุมโลก

ลดหยอนภาษี ได**
* กรณีเลือกอาณาเขตความคุมครองทั่วโลก และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
** เบี้ยประกันภัยหลักสามารถหักลดหยอนภาษีเง�นไดบุคคลธรรมดา สูงสุดไมเกิน
100,000 บาท ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันภัย
ของสัญญาเพ��มเติม (ถามี) สามารถหักลดหยอนภาษีเง�นไดบุคคลธรรมดา สูงสุด
ไมเกิน 15,000 บาท เฉพาะสวนที่เขาเง�่อนไขตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 315) และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีว�ต
แลวตองไมเกิน 100,000 บาท

หองเดี่ยวมาตรฐาน (ประเทศไทย ไมเกิน 5,200 บาทตอวัน)****

ไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

ทุกแผน ที่คุณเลือก

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท ตอป****

สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท ตอป****

สูงสุดไมเกิน 35,000 บาท ตอป****

สูงสุดไมเกิน 12,000 บาท ตอป****

6 ลานบาท

3 ลานบาท

2.7 คากายภาพบำบัด

3. คารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชนอื่นๆ
3.1 คารถพยาบาล

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.2 คารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.3 คาศัลยกรรมในชองปาก

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.4 ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)*

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.5 คาหออภิบาลทารกแรกเกิด
3.6 คารักษาพยาบาลสำหรับการตัง้ ครรภและคลอดบุตร (12 MWP)* สูงสุดไมเกิน
3.7 คารักษาโดยการแพทยทางเลือก สูงสุดไมเกิน

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
400,000 บาท ตอป****
35,000 บาท ตอป****

5,000 บาท ตอป****

200,000 บาท ตอป****

5,000 บาท ตอป****

3.9 คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไมเกิน**

36,000 บาท ตอป****

7,500 บาท ตอป****

4,000 บาท ตอป****

3.10 คาดูแลรักษาสายตา สูงสุดไมเกิน

25,000 บาท ตอป****

3.11 คาตรวจสุขภาพประจำป (12 MWP)* สูงสุดไมเกิน

30,000 บาท ตอป****

3.12 คาฉีดวัคซีน สูงสุดไมเกิน

45,000 บาท ตอป****

70 ลานบาท

10 ลานบาท

3.8 คารักษาดานจ�ตเวช สูงสุดไมเกิน

3.13 คารักษาพยาบาล และการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดทาย
(12 MWP)* สูงสุดไมเกิน***

1,000,000 บาท ตอป****

4. ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป ไมเกิน

100 ลานบาท

5. อาณาเขตความคุมครอง
ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกอาณาเขตความคุมครองไดเพ�ยงหนึ่งอาณาเขตเทานั้น
โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกตางในแตละอาณาเขตความคุมครอง
คุมครองทั่วโลก
ระดับการชดเชยผลประโยชนทั้งในและนอกอาณาเขต

มี 4 อาณาเขตความคุมครองใหเลือก
1) ทั่วโลก 2) ทั่วโลกยกเวน สหรัฐอเมร�กา 3) เอเชีย 4) ประเทศไทย

มี 2 อาณาเขตความคุมครองใหเลือก
1) เอเชีย 2) ประเทศไทย

ใหความคุมครองเฉพาะประเทศไทยเทานั้น

บร�ษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความคุมครองที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกไว)
สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หร�อบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวยกะทันหัน (สูงสุด 45 วันตอการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยูนอกอาณาเขตความคุมครอง)
1. 100% ของคาใชจายตามจร�งแตไมเกินวงเง�นสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุมเคร�อขาย 2. 100% ของการประเมินคาชดเชยแบบเปร�ยบเทียบคาใชจายปรกติว�สัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุมเคร�อขาย

* 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน ** บร�ษัทฯ จะชดเชยเปนจำนวน 80% ของคารักษาพยาบาล แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดที่กำหนดไวในตาราง *** ผลประโยชนนี้จำกัดใช ได 1 ครั้งในชวงชีว�ตของผูเอาประกันภัย **** และไมเกินผลประโยชนรวมสุงสุดตอป
หมายเหตุ (1) สัญญาเพ��มเติมมีลักษณะเปนสัญญาแบบตออายุปตอป บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในกรมธรรม รวมถึงผลประโยชนและอัตราเบี้ยประกันภัยในปตออายุกรมธรรม (2) เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอัตราการเร�ยกรองสินไหมของกรมธรรมทั้งหมดที่ไดรับการอนุมัติ
คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและอานทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
และเมื่อไดรับเลมกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด และเง�่อนไขในกรมธรรม

Smart

50,000 บาท หร�อเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แลวแตอยางใดอยางหนึ่งที่มากกวา

คุมครองการสูญเสียชีว�ต (ทุกกรณี)

2.1 คาเคมีบำบัด และคารังสีบำบัด

สูงสุด

Silver

คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและอานทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อไดรับเลมกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด และเง�่อนไขในกรมธรรม

