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การลงทะเบียน My AXA Health

กดที่ไอค่อน Application “AXAHealth”
เพื่อเข้าใช้งาน

ทำาการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม
“ลงทะเบียนใช้งาน”
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3.1 กรมธรรม์รายสามัญ
1 เลือกบริษัท เป็น บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า 

ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
2 หมายเลขกรมธรรม์
3 เลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก 
4 วันเดือนปีเกิด
5 อีเมล (ใช้เป็น Username และยืนยันการ

ลงทะเบียน)

3

กรมธรรม์รายสามัญ
กรมธรรม์รายกลุ่ม

3.2 กรมธรรม์รายกลุ่ม
1 เลือกบริษัท เป็น บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า 

ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
2 หมายเลขกรมธรรม์
3 สมาชิกเลขที่
4 วันเดือนปีเกิด
5 อีเมล (ใช้เป็น Username และยืนยันการ

ลงทะเบียน)

ทำาการกรอกข้อมูลลงทะเบียน โดย ข้อมูลที่ต้องใช้มีดังน้ี

การลงทะเบียน My AXA Health

1 1
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การลงทะเบียน My AXA Health

บัตรกรมธรรม์แบบรายสามัญ

• หมายเลขกรมธรรม์กรอกในช่องที่     

  (ตัวอย่าง 504-1234567)     

• หมายเลขกรมธรรม์กรอกในช่องที่      

  (ตัวอย่าง 808-0000000)

• หมายเลขสมาชิกกรอกในช่องที่   

• หมายเลขกรมธรรม์กรอกในช่องที่      

  (ตัวอย่าง 803-0000000)

• หมายเลขสมาชิกกรอกในช่องที่  

  (ตัวอย่าง XXXXX)  

• หมายเลขกรมธรรม์กรอกในช่องที ่   

  (ตัวอย่าง 504-4444444)

• หมายเลขบัตรประชาชนกรอกในช่องที่   

• หมายเลขกรมธรรม์กรอกในช่องที ่   

  (ตัวอย่าง 801-0000000)

• หมายเลขบัตรประชาชนกรอกในช่องที่   

ตัวอย่างอย่างบัตรแบบต่างๆ

บัตรกรมธรรม์แบบรายกลุ่ม

ชื่อผู้เอาประกัน

หมายเลขบัตรประชาชน

หมายเลขกรมธรรม์

แผนความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล

วันสิ้นสุดสัญญา

คุณกรุงไทย แอกซ่า

x xxxx xxxxx xx x

803-xxxxxxx-xxxxx/x

1,000,000

100,000

31 ธันวาคม 2558
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ช�อผูเอาประกันภัย

หมายเลขกรมธรรม

แผนความคุมครอง

คารักษาพยาบาล

บัตรหมดอายุ

Expire Date

Max

ลายมือช�อผูถือบัตร สารที่แพ หมูเลือด

บริการสิทธิพิเศษติดตอ 0-2206-5430
บัตรนี้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอ�นใชแทนได หากผู ใดเก็บบัตรนี้ได โปรดสงคืนตามที่อยูดานลาง

Max

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 27-28, 32-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2689-4800

www.krungthai-axa.co.th

บัตรประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

PACard
Personal Accident

ช�อผูเอาประกันภัย

หมายเลขกรมธรรม

แผนความคุมครอง

คารักษาพยาบาล

บัตรหมดอายุ

Expire Date

Platinum

ลายมือช�อผูถือบัตร สารที่แพ หมูเลือด

บริการสิทธิพิเศษติดตอ 0-2206-5430
บัตรนี้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอ�นใชแทนได หากผู ใดเก็บบัตรนี้ได โปรดสงคืนตามที่อยูดานลาง

Max

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 27-28, 32-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2689-4800

www.krungthai-axa.co.th

บัตรประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

PACard
Personal Accident

ช�อผูเอาประกันภัย

บัตรประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

หมายเลขกรมธรรม

แผนความคุมครอง

คารักษาพยาบาล

บัตรหมดอายุ

Expire Date

Classic

ลายมือช�อผูถือบัตร สารที่แพ หมูเลือด

บริการสิทธิพิเศษติดตอ 0-2206-5430
บัตรนี้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอ�นใชแทนได หากผู ใดเก็บบัตรนี้ได โปรดสงคืนตามที่อยูดานลาง

Max

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 27-28, 32-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2689-4800

www.krungthai-axa.co.th

PACard
Personal Accident

คุณกรุงไทย แอกซ่า

801-0000000-00000/0

1,000,000

100,000

31 ธันวาคม 2558

2 3
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กลับมายังหน้าแรกของโทรศัพท์ เข้าไปยัง web 
browser ที่ใช้งาน ในที่นี้ ยกตัวอย่าง “Safari”

ระบบทำาการตรวสอบข้อมูลและแจ้งผลการสมัคร พร้อม
ทั้งแจ้งให้ทำาการตรวจสอบอีเมลที่ได้ทำาการลงทะเบียนไว้ 
เพื่อทำาการยืนยันการลงทะเบียนผ่านลิงก์ในอีเมล

เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล (ตัวอย่าง Gmail)
กรอกข้อมูลของท่านเพื่อทำาการเข้าเช็คอีเมล

4

6

5

7

การลงทะเบียน My AXA Health

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง กดที
“ลงทะเบียน”

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

20130000

20130000

801-0000001

801-0000001

12/05/1980

12/05/1980

kaldt@gmail.com

kaldt@gmail.com

kaldt@gmail.com

••••••••

ขอบคุณที่ลงทะเบียน กรุณาคลิกลิงค์

เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของท่าน ตาม

ลิงค์ที่ส่งให้ ในอีเมล

สร้างบัญชีสำาเร็จ                     x

ตกลง
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จะแสดงหน้าตั้งรหัสผ่านขึ้นมา ให้ทำาการตั้งรหัสผ่าน 
*เงื่อนไขดังนี้ มีตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลขและอักขระพิเศษ 

ผสมกัน 8 ตัวขึ้นไป เช่น Thailand@1 หรือ Bangkok#11 

เป็นต้น

อ่านรายละเอียดของเนื้อหาเมล จะมีลิงก์ยืนยันการใช้
งานและตั้งรหัสผ่าน พร้อมคำาแนะนำาการตั้งรหัสผ่าน 
กดที่ “Click Here” หรือ “คลิกที่นี่”

กรณีตั้งรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

4

6

5

7

เมื่อเข้าไปยัง In box (กล่องจดหมายเข้า) จะพบ
อีเมลจากระบบ myAXAhealth-noreply กด
ที่เมลนั้น

ตั้งรหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยกเลิก บันทึก

ชื่อบัญชีในการเข้าระบบ

ชื่อบัญชีในการเข้าระบบ

  !    ไม่สามารถดำาเนินการได้      x

รหัสผ่านไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำาหนด

ยกเลิก บันทึก

การลงทะเบียน My AXA Health
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เมื่อพบข้อความนี้แสดงว่าเราเสร็จสิ้นขั้นตอนการลง
ทะเบียนแล้ว ให้กดกากบาทออก เพื่อปิดป๊อปอัพ

กลับไปยังหน้าแรก และกดที่
“AXAHealth”

เมื่อตั้งรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
ให้กดที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

9

10 11

8 เมื่อแสดงหน้านี้แสดงว่า ตั้งรหัสผ่านได้ถูกเงื่อนไข 
เข้าสู่การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ กรุ๊ปแอกซ่า 
ให้กด “เห็นด้วย”

ตั้งรหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อบัญชีในการเข้าระบบ

     ลงทะเบียนสำาเร็จ                x

บัญชีของท่านได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและ

พร้อมใช้งานแล้ว ขอบคุณสำาหรับการ

ลงทะเบียน

ยกเลิก บันทึก

เงื่อนไขการใช้งาน ข้อสงวนสิทธิ์และ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

“เงื่อนไขการใช้งานและข้อสงวนสิทธิ์” 

ในส่วนนี้ประกอบด้วยเงื่อนไขการใช้งาน

และข้อสงวนสิทธิ์ของ “AXA Health 

Claims Portal” (“แอพ”นี้) และนโยบาย

ความเป็นส่วนตัว แอพนี้ให้บริการโดย   

แอกซ่า เอเชีย (“แอกซ่า” หรือ “เรา”) เรา

ถือว่าคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งาน ข้อ

สงวนสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

นี้ เมื่อมีการดาวน์โหลดและการใช้งานแอพ 

แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจแต่

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

การลงทะเบียน My AXA Health
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เมื่อกดเมนู จะแสดง รายละเอียดดังภาพ

12

13

เมื่อทำาการ Login ผ่าน จะเจอหน้าแรกของ
Application ปุ่มซ้ายบน คือ ปุ่มเมนู

การลงทะเบียน My AXA Health
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