ตัวอยางการเร�ยกรองคาสินไหมทดแทน

iShield

กรณีที่ 1
ระยะรุนแรง

1. โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม (25%)
2. ปลูกถายลำไสเล็ก (25%)
3. การผาตัดตับ (25%)
4. โรคลูปส (25%)
(รับผลประโยชน 25% x 4)

แบบประกันคุมครองชีว�ต
และโรครายแรงตลอดชีพ

100%

รวมผลประโยชนที่ ไดรับ

ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัย

กรณีที่ 2
ระยะเร��มตน

รูหร�อไม? ในชวงหลายปที่ผานมานั้น คาใชจายในการ

ระยะรุนแรง

1. การผาตัดลิ�นหัวใจทางผิวหนัง 3. โรคกลามเนื้อหัวใจ (50%)
(รับผลประโยชน 50%
(25%)
2. การใสเคร�่องกระตุนหัวใจ (25%) เนื่องจากมีการจาย
ผลประโยชน ในระยะเร��มตน
(รับผลประโยชน 25% x 2)
ไปแลว 50%)

100%

รวมผลประโยชนที่ ไดรับ

รวมผลประโยชนที่ ไดรับ

ระยะรุนแรง
1. โรคสมองเสื่อม (100%)
(รับผลประโยชน 100%)

100%

รักษาพยาบาลโรครายแรงในประเทศไทยสูงข�้นอยางตอเนื่อง
และมีแนวโนมจะเพ��มสูงมากข�้นเร�่อย ๆ

ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัย

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไมคุมครองการเจ็บปวย
หร�อความผิดปกติที่เกี่ยวของกับโรครายแรงที่เกิดข�้นภายในระยเวลา 90 วันนับตั้งแตวัน
เร��มมีผลคุมครองตามกรมธรรม

พรอมรับมือ
โรครายแรง
ตลอดชีพ

www.krungthai-axa.co.th

โรคหัวใจ
การรักษาดวยการขยาย
หลอดเลือดหัวใจดวยบอลลูน

250,000

บาท

การผาตัดเสนเลือดหัวใจ

340,000

บาท

การตรวจดวยการ
ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

150,000

บาท

ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัย

กรณีที่ 3
ระยะเร��มตน

ประมาณการคาใชจาย
ในการรักษาโรครายแรงบางชนิด
คารักษาพยาบาลตอคนตอโรค

บร�ษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร แกรนด รามา 9
ชัน้ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลกู คาสัมพันธ โทร. 1159

iShield

โรคมะเร็ง
มะเร็งเตานม
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

215,600

บาท

มะเร็งปอด
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

184,800

บาท

มะเร็งปากมดลูก
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

220,000

บาท

ที่มา : แพ็กเกจการตรวจว�นิจฉัยและการรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำ

พ�มพเอกสารเมือ่ : กรกฎาคม 2561

ระยะเร��มตน

แบบประกัน
คุมครองชีว�ตและ
โรครายแรงตลอดชีพ

ไอชิลด : ทางเลือกใหมที่จะชวย
ปกปองความสุขของคุณและ
ครอบครั ว จากภั ย โรคร า ยแรง
วางแผนรับมือตั้งแตวันนี้ อยาปลอย
ใหโรครายแรงทำลายชีว�ตคุณ

iShield

ประกัน
โรครายแรง
แบบเดิม ๆ

แบบประกันคุมครองชีว�ต
และโรครายแรงตลอดชีพ

โรคราย ควบคุมไมได แต
“ความสุข” คุณปกปองได

โรครายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
เชน โรคสมองเสือ่ ม, โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต, โรคเยือ่ หุม สมอง
และไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเร�ย,เนื้องอกในสมองชนิดที่ไมใชมะเร็ง,
โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคกลามเนื้อหัวใจ, ตับวาย, โรคหลอดลมปอดอุดกั้น
เร�้อรังขั้นรุนแรง หร�อ โรคปอดระยะสุดทาย, ไตวายเร�้อรัง, โรคหลอดเลือด
สมองแตกหร�ออุดตัน, โรคกลามเนื้อออนแรง

ทางเลือกใหมที่จะชวยปกปองความสุขของคุณและ
ครอบครัวจากภัยโรครายแรง วางแผนรับมือตั้งแตวันนี้
อยาปลอยใหโรครายแรงทำลายชีว�ตคุณ

1

ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
ชวยยืดความสุขของคุณออกไปยาว ๆ
แบบประกัน ไอชิลด แบบประกันที่คุมครองชีว�ต
และโรครายแรงนานตลอดชีพ หร�อถึงอายุ 85 ป

จายเบี้ยไปแลว แตไมเปนโรคราย
ก็เทากับวา จายเง�นทิ�งไปเปลา ๆ
เพราะโรครายเกิดข�้นไดแบบไมคาดฝน โดยที่คุณอาจไมรูตัว
และใกลตัวกวาที่คุณคิด หากไมมีการเตร�ยมพรอมรับมือใด ๆ
อาจทำใหความสุขทั้งหมดของชีว�ตตองหยุดลง

เชน โรคมะเร็งระยะไมลกุ ลาม, โรคลูปส หร�อ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรงปานกลาง,
แผลไหมฉกรรจชนิดรุนแรงปานกลาง, โรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการรักษา
โดยว�ธีใสสายสวนเสนเลือดบร�เวณคอเพ�่อถางขยายหลอดเลือด, โรคระบบ
ประสาทมัลติเพ�ลสะเคลอโรสิสระยะแรก, การผาตัดลิ�นหัวใจผานทางผิวหนัง
การสวนหัวใจเพ�่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน,
การผาตัดเล็กของเสนเลือดแดงใหญเอออรตา

แบบประกันคุมครองชีว�ตและโรครายแรงตลอดชีพ

ถาอยากไดความคุมครอง
ก็ตองจายเบี้ยไปตลอดชีว�ต

โรครายแรง ที่ไอชิลดคุมครอง
ทั้งระยะเร��มตนและระยะรุนแรง

3

เคลมไดหลายครั้ง สำหรับโรครายแรงระยะเร��มตน
โดยไมมีระยะเวลารอคอยระหวางโรค
ตารางการจายผลประโยชนโรครายแรงและการเสียชีว�ต
ความคุมครอง
ระยะเร��มตน

25%
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ความคุมครอง
ระยะรุนแรง

100%
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ผลประโยชน
กรณีเสียชีว�ต หร�อ
ผลประโยชนกรณี
ครบกำหนดสัญญา

หร�อ เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน
ของกรมธรรมหลัก
ที่ชำระมาแลวทั้งหมด
แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
หักผลประโยชนความคุมครอง
โรครายแรงระยะเร��มตน
ที่จายไปแลว (ถามี)

“ดวยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา”
ทำใหวางแผนชำระเบี้ยประกันภัยไดงาย

“ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น และมีใหเลือกหลายระยะ
ตามความตองการของลูกคา”
มีใหเลือกชำระเบี้ยประกันภัยทั้งแบบ
5 ป 10 ป 15 ป และ 20 ป

4

โรครายแรงระยะเร��มตน 20 โรค

ไอชิลด

หากประกันโรครายแรงแบบเดิม ๆ กำลังทำใหคุณ
เลิกคิดที่จะวางแผนรับมือกับโรครายดวยเหตุผลเหลานี้

พออายุมากข�้น คาเบี้ยก็แพงข�้นตามไปดวย
แลวจะเอาเง�นจากที่ไหนมาจาย

2 70

ตอโรค (สูงสุด 4 ครั้ง)

สบายใจ ไมเสียเปลา กับผลประโยชน
ที่ตางจากแบบเดิม ๆ

ไมวาจะเผชิญกับโรครายหร�อไม ก็อุนใจวาเบี้ยฯ
ที่จายไปไมสูญเปลา กรณีครบกำหนดสัญญา
หร�อเกิดเหตุไมคาดฝน
ไอชิลด ใหผลประโยชน 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อ
เบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรมหลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด
แลวแตจำนวนใดจะมากกวาหักผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง
ระยะเร��มตนที่จายไปแลว (ถามี)

5

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหยอนภาษีได
(ตามเง�่อนไขของกรมสรรพากร)

ขอควรรู
• ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไมคุมครอง
การเจ็บปวยหร�อความผิดปกติที่เกี่ยวของกับโรครายแรงที่เกิดข�้นภายในระยะ
เวลา 90 วัน นับตั้งแตวันเร��มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
• กรณีไมเปดเผยความจร�ง หร�อแถลงความเท็จ บร�ษัทจะบอกลางสัญญาภายใน
2 ป นับตั้งแตวันเร��มมีผลคุมครอง หร�อวันตออายุกรมธรรมครั้งสุดทาย
หร�อวันกลับคืนสูสถานะเดิม
• สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หมายถึง
สภาพใด ๆ หร�อ ความเจ็บปวยใด
- ซึ่งสาเหตุที่เคยเปน หร�อกำลังเปนอยู
- ซึ่งผูเอาประกันภัยไดรูอยูแลวถึงสัญญาณหร�ออาการของสภาพนั้น
หร�อความเจ็บปวยนั้น หร�อ
- ซึ่งแพทยผูเชี่ยวชาญมีขอสันนิษฐานถึงอาการของสภาพนั้น
หร�อความเจ็บปวยนั้น หร�อ
- ซึ่งผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ หร�อการตรวจอื่นใดที่ไดแสดงใหเห็นแลว
ถึงสภาพนั้นหร�อความเจ็บปวยนั้นที่มีกอนวันเร��มมีผลคุมครองตามสัญญา
หร�อวันเร��มมีผลคุมครองตามการตออายุ (Reinstatement) ครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้นหลังสุด
• เอกสารการเร�ยกรองสินไหม
1. เอกสารเร�ยกรองเคลม 2. ใบรับรองแพทย
3. ผลชิ�นเนื้อและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ขอยกเวนที่สำคัญของความคุมครองโรครายแรง
• ฆาตัวตายภายใน 1 ป นับตั้งแตวันเร��มมีผลคุมครอง หร�อถูกผูรับผลประโยชน
ฆาตายโดยเจตนา
• โรครายแรงที่เกิดจากการฆาตัวตาย หร�อการทำรายรางกายตนเองหร�อพยายาม
กระทำเชนวานั้น ในขณะที่รูสึกรับผิดชอบหร�อว�กลจร�ตหร�อไมก็ตาม
• ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา หร�อไมปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย
• โรครายแรงทีเ่ กิดข�น้ (สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย : Pre-existing
Condition) กอนวันเร��มมีผลคุมครองตามกรมธรรมหร�อวันเร��มมีผลคุมครองตาม
การตออายุกรมธรรม (Reinstatement) ครัง้ สุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดข�น้ หลังสุด
• การติดเชื้อไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง (HIV Positive) หร�อภาวะของโรคภูมิคุมกัน
บกพรอง (AIDS) ของผูเอาประกันภัย ไมวาจะทางตรงหร�อทางออม
ยกเวน โรคเอดส หร�อ เอช ไอ ว� จากการถายเลือด

* สำหรับขอยกเวนอื่น ๆ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพ��มเติมไดจากเลมกรมธรรม

