แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid

กาวแรก
สูความสำเร็จ
ของลูกนอย

ใหเจาตัวนอยเร�ยนรู ไดอยางเต็มที่
โดยที่คุณไมตองกังวลอีกตอไป

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป

iKid

แบบประกันภัยหลัก

สัญญาเพ��มเติม

สมารท โพรเทคเตอร
(25PL)

ไอชายด แผนซิลเวอร
(iChild Silver Plan)

มอบความคุมครองใหลูกนอยเร��มตน

1,000,000 บาท
ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยในแบบเหมาจายสูงสุด

6,000,000 บาท
มอบคา ชดเชยรายวัน กรณีเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
และไมมีการเร�ยกรองผลประโยชนอื่นๆ
คำเตือน ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไข กอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ผลประโยชนแบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid
แบบประกันภัยหลัก
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ความคุมครองการสูญเสียชีว�ต (ทุกกรณี)
ผลประโยชน

สมารท โพรเทคเตอร (25PL)
ชำระเบี้ยประกันภัย 25 ป คุมครองถึงอายุ 90 ป
ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก (ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท)
รับเง�นจายคืนประจำป ตั้งแตสิ�นปที่2 จนครบสัญญา และ ครบกำหนดสัญญา
(อายุครบ 90 ป) รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา

สัญญาเพ��มเติม

iChild (แผน Silver)
ชำระเบี้ยประกันภัยแบบปตอป (ตออายุไดถึงอายุ 21 ป และรับความคุมครองถึงอายุ 22 ป)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน

1. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน และผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน
1.1 คาหองพักผูปวยตอวัน สูงสุดไมเกิน
1.2 คาธรรมเนียมโรงพยาบาล
1.3 คาชดเชยรายวัน ตอวัน (เฉพาะผูปวยในเทานั้น)

หองพักเดี่ยวมาตรฐาน (ประเทศไทย ไมเกิน 5,200 บาทตอวัน)**
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
1,000 บาท (กรณี ไมมีการเร�ยกรองผลประโยชนอื่นๆ)

2. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
2.1
2.2
2.3
2.4

คาเคมีบำบัด และคารังสีบำบัด
คาลางไต
คาศัลยกรรมผูปวยนอก
คาปร�กษาแพทยและยา รวมถึงใบสั่งยา สำหรับผูปวยนอก

2.5 คาว�นิจฉัยโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
สูงสุดไมเกิน 35,000 บาท ตอป**

2.6 คาตรวจในหองปฏิบัติการ เอ็กซเรย อัลตราซาวนด
2.7 คากายภาพบำบัด

3. คารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชนอื่นๆ
3.1
3.2
3.3
3.4

คารถพยาบาล
คารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
คาศัลยกรรมในชองปาก
ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)*

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

4. ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป ไมเกิน

6 ลานบาท

5. อาณาเขตความคุมครอง
อาณาเขต
คุม ครองทัว่ โลก

ใหความคุมครองเฉพาะประเทศไทยเทานั้น
บร�ษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความ
คุมครองที่ผูเอาประกันภัยเลือกไว) สำหรับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน หร�อ
กรณีบาดเจ็บหร�อเจ็บปวยที่เกิดข�้นกะทันหัน (สูงสุด 45 วันตอการเดินทาง
ครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยูนอกอาณาเขตความคุมครอง)

1. 100% ของคาใชจายตามจร�งแต ไมเกินวงเง�นสูงสุดสำหรับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุมเคร�อขาย
ระดับการชดเชยผลประโยชนทั้งในและนอกอาณาเขต
2. 100% ของการประเมินคาชดเชยแบบเปร�ยบเทียบคาใชจาย
ปรกติว�สัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
นอกกลุมเคร�อขาย
หมายเหตุ
1) สัญญาเพ��มเติมมีลักษณะเปนสัญญาตออายุแบบปตอป บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในกรมธรรม รวมถึงผลประโยชน
และอัตราเบี้ยประกันภัยในปตออายุ
2) เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอัตราการเร�ยกรองสินไหมของผลิตภัณฑและอัตราคารักษาพยาบาล
ในปจจ�บันที่เพ��มข�้น
* 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน
** และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) นับจากวันที่ทำสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันตออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดเกิดข�้นหลังสุด
30 วัน สำหรับการเจ็บปวยทั่วไป
120 วัน สำหรับการเจ็บปวยดวยโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หร�อตอกระจก,
การตัดทอนซิล หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่
12 เดือน สำหรับคารักษาพยาบาลสำหรับภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร

คำเตือน ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไข กอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid
อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 15 ป (สัญญาเพ��มเติมตออายุไดถึง 21 ป)
การพ�จารณาและการตรวจสุขภาพข�้นอยูกับกฎเกณฑการพ�จารณาที่บร�ษัทกำหนด
แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกัน สมารท โพรเทคเตอร (25PL)
แนบสัญญาเพ��มเติม คารักษาพยาบาล “ไอชายด เฮลท โพรเทคชั่น” (iChild Health Protection) แผนซิลเวอร

ขอยกเวนความคุมครอง
• โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะ
ที่เปนมาแตกำเนิด หร�อปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หร�อการควบคุม
น้ำหนักตัว หร�อการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
• โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
• การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หร�อการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวาจะเปน
การกระทำโดยตนเอง หร�อยินยอมใหผูอื่นกระทำไมวาจะอยูในระหวางว�กลจร�ตหร�อไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่
ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม หร�อฉีดยาหร�อสารมีพ�ษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง
• การทำแทง ยกเวนการทำแทงเนื่องจากการตั้งครรภเปนสาเหตุคุกคามชีว�ตมารดา หร�อ ภาวะแทรกซอนกอนและหลัง
การคลอดบุตร ซึ่งเปนผลมาจากการตั้งครรภดวยว�ธีการทางว�ทยาศาสตร หร�อ การแก ไขปญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสืบว�เคราะหและการรักษา) การทำหมันหร�อคุมกำเนิด การชวยเหลือการตั้งครรภโดยใชว�ธีการทางว�ทยาศาสตร
เพ�่อการตั้งครรภ หร�อชวยเหลือเพ�่อการตั้งครรภ หร�อผลของการรักษาพยาบาลดังกลาว
หมายเหตุ 1) เฉพาะขอยกเวนบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดขอยกเวนทั้งหมดในกรมธรรม
2) โปรดศึกษา อาน และทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไข กอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
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