
แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid

ให�เจ�าตัวน�อยเร�ยนรู�ได�อย�างเต็มที่ 
โดยที่คุณไม�ต�องกังวลอีกต�อไป

ก�าวแรก
สู�ความสำเร็จ

ของลูกน�อย



แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid

แบบประกันภัยหลัก

สมาร�ท โพรเทคเตอร� 
(25PL)

สัญญาเพ��มเติม

ไอชายด� แผนซิลเวอร�
(iChild Silver Plan)

คำเตือน ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครอง และเง�่อนไข ก�อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

1,000,000 บาท
มอบความคุ�มครองให�ลูกน�อยเร��มต�น

6,000,000 บาท
ให�ความคุ�มครองค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยในแบบเหมาจ�ายสูงสุด

มอบค�า ชดเชยรายวัน กรณีเข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
และไม�มีการเร�ยกร�องผลประโยชน�อื่นๆ



ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period) นับจากวันที่ทำสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันต�ออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดท�าย 
แล�วแต�กรณีใดเกิดข�้นหลังสุด

30 วัน สำหรับการเจ็บป�วยทั่วไป

120 วัน สำหรับการเจ็บป�วยด�วยโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไส�เลื่อนทุกชนิด, ต�อเนื้อ หร�อต�อกระจก, 
การตัดทอนซิล หร�ออดีนอยด�, นิ�วทุกชนิด, เส�นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่ 

12 เดือน สำหรับค�ารักษาพยาบาลสำหรับภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลังการคลอดบุตร

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน�แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid

ชำระเบี้ยประกันภัย 25 ป� คุ�มครองถึงอายุ 90 ป�

ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผู�ขอเอาประกันภัยเลือก (ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท)

ห�องพักเดี่ยวมาตรฐาน (ประเทศไทย ไม�เกิน 5,200 บาทต�อวัน)** 

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

ผลประโยชน�

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ความคุ�มครองการสูญเสียชีว�ต (ทุกกรณี)

รับเง�นจ�ายคืนประจำป� ตั้งแต�สิ�นป�ที่2 จนครบสัญญา และ ครบกำหนดสัญญา
(อายุครบ 90 ป�) รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา

 ชำระเบี้ยประกันภัยแบบป�ต�อป� (ต�ออายุได�ถึงอายุ 21 ป� และรับความคุ�มครองถึงอายุ 22 ป�)

4. ผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

5. อาณาเขตความคุ�มครอง

1.1 ค�าห�องพักผู�ป�วยต�อวัน สูงสุดไม�เกิน

2.1 ค�าเคมีบำบัด และค�ารังสีบำบัด

1.2  ค�าธรรมเนียมโรงพยาบาล 

1,000 บาท (กรณีไม�มีการเร�ยกร�องผลประโยชน�อื่นๆ)1.3  ค�าชดเชยรายวัน ต�อวัน (เฉพาะผู�ป�วยในเท�านั้น)

คุ�มครองท่ัวโลก

 * 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน

 ** และไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

คำเตือน ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครอง และเง�่อนไข ก�อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�3.1 ค�ารถพยาบาล

อาณาเขต

ระดับการชดเชยผลประโยชน�ทั้งในและนอกอาณาเขต

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�3.2 ค�ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�3.3 ค�าศัลยกรรมในช�องปาก

6 ล�านบาทผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�  ไม�เกิน

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

1.  100% ของค�าใช�จ�ายตามจร�งแต�ไม�เกินวงเง�นสูงสุดสำหรับ
 การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุ�มเคร�อข�าย

2. 100% ของการประเมินค�าชดเชยแบบเปร�ยบเทียบค�าใช�จ�าย
 ปรกติว�สัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 นอกกลุ�มเคร�อข�าย

ให�ความคุ�มครองเฉพาะประเทศไทยเท�านั้น

บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความ
คุ�มครองที่ผู�เอาประกันภัยเลือกไว�) สำหรับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน หร�อ

กรณีบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วยที่เกิดข�้นกะทันหัน (สูงสุด 45 วันต�อการเดินทาง
ครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู�นอกอาณาเขตความคุ�มครอง)

3.4 ภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)*

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�2.2 ค�าล�างไต

ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

สูงสุดไม�เกิน 35,000 บาท ต�อป�**

2.3 ค�าศัลยกรรมผู�ป�วยนอก

2.4 ค�าปร�กษาแพทย�และยา รวมถึงใบสั่งยา สำหรับผู�ป�วยนอก

2.5 ค�าว�นิจฉัยโดยเอ็กซเรย�คอมพ�วเตอร�

2.6 ค�าตรวจในห�องปฏิบัติการ เอ็กซ�เรย� อัลตร�าซาวนด�

2.7 ค�ากายภาพบำบัด

แบบประกันภัยหลัก สมาร�ท โพรเทคเตอร� (25PL)

หมายเหตุ 1) สัญญาเพ��มเติมมีลักษณะเป�นสัญญาต�ออายุแบบป�ต�อป� บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในกรมธรรม� รวมถึงผลประโยชน�
  และอัตราเบี้ยประกันภัยในป�ต�ออายุ
 2) เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอัตราการเร�ยกร�องสินไหมของผลิตภัณฑ�และอัตราค�ารักษาพยาบาล
  ในป�จจ�บันที่เพ��มข�้น

3. ค�ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน�อื่นๆ

2. ค�ารักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยนอก

สัญญาเพ��มเติม iChild (แผน Silver)

ผลประโยชน�

1. ค�ารักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยใน และผู�ป�วยที่รักษาพยาบาลระหว�างวัน



ข�อยกเว�นความคุ�มครอง

• โรคเร�้อรัง การเจ็บป�วยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะ 
ที่เป�นมาแต�กำเนิด หร�อป�ญหาด�านพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม   

• การตรวจรักษาหร�อการผ�าตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก�ไขป�ญหาผิวพรรณ สิว ฝ�า กระ รังแค ผมร�วง หร�อการควบคุม 
น้ำหนักตัว หร�อการผ�าตัดอันมีลักษณะเลือกได� เว�นแต�เป�นการตกแต�งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได�รับความคุ�มครอง

• โรคเอดส� หร�อกามโรค หร�อโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�
• การฆ�าตัวตาย การพยายามฆ�าตัวตาย การทำร�ายร�างกายตนเอง หร�อการพยายามทำร�ายร�างกายตนเองไม�ว�าจะเป�น 

การกระทำโดยตนเอง หร�อยินยอมให�ผู�อื่นกระทำไม�ว�าจะอยู�ในระหว�างว�กลจร�ตหร�อไม�ก็ตาม  ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ 
ผู�เอาประกันภัย กิน ดื่ม หร�อฉีดยาหร�อสารมีพ�ษเข�าร�างกาย การใช�ยาเกินกว�าที่แพทย�สั่ง

• การทำแท�ง  ยกเว�นการทำแท�งเนื่องจากการตั้งครรภ�เป�นสาเหตุคุกคามชีว�ตมารดา  หร�อ ภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลัง 
การคลอดบุตร  ซึ่งเป�นผลมาจากการตั้งครรภ�ด�วยว�ธีการทางว�ทยาศาสตร� หร�อ การแก�ไขป�ญหาการมีบุตรยาก 
(รวมถึงการสืบว�เคราะห�และการรักษา) การทำหมันหร�อคุมกำเนิด การช�วยเหลือการตั้งครรภ�โดยใช�ว�ธีการทางว�ทยาศาสตร� 
เพ�่อการตั้งครรภ� หร�อช�วยเหลือเพ�่อการตั้งครรภ� หร�อผลของการรักษาพยาบาลดังกล�าว

บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) 
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เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร� แกรนด� รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
9, G Tower Grand Rama 9, Floor 1, 20-27 Rama 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310

โทร. 0 2044 4000 โทรสาร 0 2044 4032 ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�/Customer Center โทร./Tel. 1159  
เลขทะเบียนบร�ษัท ฯ 0107555000376  www.krungthai-axa.co.th 

อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 15 ป� (สัญญาเพ��มเติมต�ออายุได�ถึง 21 ป�)

การพ�จารณาและการตรวจสุขภาพข�้นอยู�กับกฎเกณฑ�การพ�จารณาที่บร�ษัทกำหนด

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid เป�นชื่อทางการตลาดของแบบประกัน สมาร�ท โพรเทคเตอร� (25PL)
แนบสัญญาเพ��มเติม ค�ารักษาพยาบาล “ไอชายด� เฮลท� โพรเทคชั่น” (iChild Health Protection) แผนซิลเวอร�

เอกสารนี้จัดพ�มพ�เมื่อ สิงหาคม 2561 

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid

หมายเหตุ 1) เฉพาะข�อยกเว�นบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดข�อยกเว�นทั้งหมดในกรมธรรม�
 2) โปรดศึกษา อ�าน และทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครอง และเง�่อนไข ก�อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง


