
คุมครองทุกระยะโรคราย

เคลมไดสูงสุด 6 เทา

แบบประกันคุมครองโรครายแรง

iCare

ตารางผลประโยชนโดยสรุป

หมายเหตุ โปรดศึกษา อาน และทำความเขาใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายของบริษัทฯ

กรมธรรม iCare จะคุมครองเม�อ ...

ขอควรรู

1ป

โดยนับจากวันที่กรมธรรม iCare มีผลบังคับ

สำหรับโรครายแรงระยะรุนแรง และจะตองไมมี

อาการหรือการรักษาที่เกี่ยวเน�องกันในชวงระยะ

เวลาที่ไมคุมครองดังกลาวนี้

60
วันแรก

ผาน

90
วันแรก

ผาน

สำหรับการเคลมระหวางโรครายแรงระยะรุนแรง

ตางกลุมโรค แผนประกัน iCare จะคุมครองเม�อ

พนระยะเวลา

โดยนับจาก

1. การวินิจฉัยโรครายแรงระยะรุนแรง

   ครั้งลาสุดในกลุมโรคที่ 2,3,4,5 หรือ

2. หลังจากวันที่รักษาหายขาดของ

   โรคมะเร็ง (กลุมโรคที่ 1)

โดยนับจากวันที่ี่กรมธรรม iCare มีผลบังคับ

สำหรับโรครายแรงระยะเริ่มตน และโรครายแรง

ระยะปานกลาง และจะตองไมมีอาการหรือการรักษาที่

เกี่ยวเน�องกันในชวงระยะเวลาที่ไมคุมครองดังกลาวนี้ หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดกลุมโรคในหัวขอ “การจายผลประโยชน”

ผลประโยชน แผน 500,000 แผน 1,000,000 แผน 3,000,000 แผน 5,000,000

คุมครองการสูญเสียชีวิต (ทุกกรณี)

กรณีอายุครบ 85 ป

ความคุมครองสวนโรครายแรง

ระยะของโรครายแรงที่คุมครอง

ผลประโยชนโรครายแรงในเด็ก

(10 โรค สำหรับอายุ 1 เดือน – 18 ป)

ผลประโยชนสูงสุดสวนโรครายแรง

 1 เดือน – 18 ป

 19 ปขึ้นไป

ผลประโยชนเพิ่มเติมพิเศษ บริษัทฯ จะจายเบี้ยประกันใหแผนประกัน iCare เพ�อใหกรมธรรมยังคงมีผลบังคับตอไป กรณีตรวจพบ

โรครายแรงระยะรุนแรงในกลุมโรคใดกลุมโรคหนึ่ง

รับผลประโยชน 100,000 บาท

3 ระยะ ประกอบดวย ระยะเริ่มตน ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง

100,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะมากกวา

500,000 บาท

ครั้งละ 100,000 บาทตอโรค

(สูงสุดไมเกิน 5 โรค

หรือ 500,000 บาท)

ครั้งละ 200,000 บาทตอโรค

(สูงสุดไมเกิน 5 โรค

หรือ 1,000,000 บาท)

ครั้งละ 600,000 บาทตอโรค

(สูงสุดไมเกิน 5 โรค

หรือ 3,000,000 บาท)

ครั้งละ 1,000,000 บาทตอโรค

(สูงสุดไมเกิน 5 โรค

หรือ 5,000,000 บาท)

1,000,000 บาท 3,000,000 บาท

3,000,000 บาท 6,000,000 บาท 18,000,000 บาท 30,000,000 บาท

2,500,000 บาท 5,000,000 บาท 15,000,000 บาท 25,000,000 บาท

5,000,000 บาท

พ
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แบบประกันประเภทตลอดชีพ

แบบประกันประเภทบำนาญ

แบบประกันสูงวัย

แบบประกันประเภทออมทรัพย

แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา

แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย

แบบประกันประเภทสินเช�อ

แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แบบประกันประเภทควบการลงทุน

แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา

แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ

แบบประกันอุบัติเหตุกลุม

แบบประกันคุมครองโรครายแรง

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท

อันดับหน่ึงในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่ีโดดเดนทำใหบริษัทฯไดรับรางวัล

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน

คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมิภาคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก 

Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการพัฒนา

การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2 ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุมแอกซา

2554 - รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง

สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ

ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน

ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ

พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด รามา 9 ชั้น 1, 20-27

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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นิยามใหมกับแผนประกันโรครายแรงท่ีให

ความคุมครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ

 ครอบคลุมทุกระยะโรคราย และใหคุณเคลมได

หลายคร้ังรวมสูงสุดถึง 6 เทาของจำนวนเงินเอา

ประกันภันภัย แถมยังม่ันใจไดวาความคุมครองของคุณ

จะไมสูญหายแมยามเจ็บปวยดวยโรครายแรง           

............................................................

..........................................................................................................

คุมครอง 100 โรค ครอบคลุมทุกระยะ

จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุมครองเราใหสูงสุด

ถึง 5 เทา

เพิ่มความคุมครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวนอย

(รวมคุมครองสูงสุด 6 เทาสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 18 ป)

บริษัทฯ จายเบี้ยแทนเม�อปวยดวยโรครายแรงระยะรุนแรง

ใสใจดูแล มอบสวนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

มีความคุมครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

คุมครองทุกระยะโรคราย

เคลมไดสูงสุด 6 เทา

iCare

ระยะเริ่มตน

ระยะปานกลาง

ระยะรุนแรง

1. เนื้องอกที่ตอมหมวกไต (25%)

2. ไตวายระยะแรก (25%) 

3. ปลูกถายลำไสเล็ก (25%)

4. ลูปส (25%) 

(รับผลประโยชน 25% x 4)

1. ผาตัดตับ (25%)

(รับผลประโยชน 25%)

2.ตับวาย (75%)

(รับผลประโยชน 75% เน�องจาก

มีการจายผลประโยชนในครั้งที่ 1

ไปแลว 25% )

1.ตับวาย (100%)

(รับผลประโยชน 100%)

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 กรณีท่ี 4

1. หนังแข็งเครสซินโดรม (50%)

2. ตับแข็ง (50%) 

(รับผลประโยชน 50% x 2)

รวมผลประโยชนที่ ไดรับ 100% 100% 100%100%

ตัวอยางการเรียกรองสินไหมในกลุมโรคอวัยวะและระบบตางๆท่ีสำคัญ (กลุมโรคท่ี 2)

1. การเรียกรองสินไหมในกลุมโรคที่ 2, 3, 4 และ 5 สามารถเคลมไดเหมือนกันทั้งหมด

2. สำหรับกลุมโรคที่ 1 (มะเร็ง) สามารถเคลมไดเพียงระยะละ 1 ครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง รวมผลประโยชนสูงสุดไมเกิน 100%

หรือ หรือ หรือ

หมายเหตุ : โปรดศึกษา อาน และทำความเขาใจรายละเอียดเพิ่มเติมใน

              เอกสารประกอบการขายของบริษัทฯ

6. สวนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

4. โบนัส 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวนอย

คุมครองโรคในเด็ก 10 โรค

เคลมไดคร้ังละ 20% สูงสุด 5 คร้ัง รวม 100% 

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับสวนลดพิเศษทุกกรมธรรมเม�อซ้ือกรมธรรมสำหรับ

สมาชิกในครอบครัว (ซ้ือพรอมกันต้ังแต 2 กรมธรรมข้ึนไป)

ไมตองจายเบ้ีย แตกรมธรรมยังมีผลบังคับสำหรับ

กลุมโรคท่ีเหลือ เม�อตรวจพบโรครายแรงระยะรุนแรง

โรคใดโรคหน่ึงคร้ังแรก

5. บริษัทฯ จะจายเบี้ยประกันแทนเม�อตรวจพบ

   โรครายแรงระยะรุนแรง

2. คุมครองถึง 100 อาการใน 5 กลุมโรค 

   ครอบคลุมทุกระยะ

3. หมดกังวลหากเปนโรครายแรงหลายโรค 

   เพราะเราใหคุณเคลมไดหลายครั้ง

1. มีความคุมครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 

   100,000 บาท

กรมธรรม กรมธรรม

1 2
สวนลด

พิเศษ

(รวมสูงสุดถึง 6 เทาของจำนวนเงินเอาประกันภันภัย)

โรคมะเร็ง อวัยวะและระบบสำคัญ ระบบประสาท หัวใจ อ�นๆ*

กลุมโรคท่ี 1 กลุมโรคท่ี 2 กลุมโรคท่ี 3 กลุมโรคท่ี 4 กลุมโรคท่ี 5

ระยะเริ่มตน

ระยะปานกลาง

ระยะรุนแรง

การจายผลประโยชน

25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ทั้งนี้สามารถเคลมได 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตอ 1 กลุมโรคและสูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการเคลมทุกกลุมโรค

5 กลุมโรค

การเคลมระหวางโรครายแรงระยะรุนแรง จะตองมีระยะเวลาหางกัน 1 ป โดยนับจาก

1) การวินิจฉัยโรครายแรงระยะรุนแรงครั้งลาสุดในกลุมโรคที่ 2,3,4,5**  หรือ 2) หลังจากวันที่รักษาหายขาดของโรคมะเร็ง (กลุมโรคที่ 1)**

*อ�นๆ หมายถึง โรครายแรงอ�นๆตามที่กรมธรรมกำหนดไว และไมไดจัดอยูในกลุมโรคที่ 1,2,3,4

** เปนไปตามเง�อนไขในกรมธรรมกำหนด


