แบบประกันตลอดชีพ Perfect Life Solutions

Perfect Life Solutions

ยังไงก็ ไหว จะโรคราย หร�อมะเร็ง สรางหลักประกันใหกับครอบครัว
ดวยแผนความคุมครองที่เหมาะกับตัวคุณ

1

แผน 1
ผลิตภัณฑ
LifeProtect 18
ไลฟโพรเทค 18

DCI

สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรครายแรง

CPR

สัญญาเพ��มเติมคุมครองโรคมะเร็ง

MEB

สัญญาเพ��มเติมคาชดเชยรายวัน

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

300,000
300,000
600,000
1,000

ผลิตภัณฑ
LifeProtect 18
ไลฟโพรเทค 18

DCI

สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรครายแรง

CPR

สัญญาเพ��มเติมคุมครองโรคมะเร็ง

MEB

สัญญาเพ��มเติมคาชดเชยรายวัน

รายละเอียดความคุมครองสัญญาเพ��มเติม

500,000
500,000
1,000,000
1,000

3

ผลิตภัณฑ
LifeProtect 18
ไลฟโพรเทค 18

DCI

สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรครายแรง

CPR

สัญญาเพ��มเติมคุมครองโรคมะเร็ง

MEB

สัญญาเพ��มเติมคาชดเชยรายวัน

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000

แบบประกันตลอดชีพ

ไลฟโพรเทค 18 (LifeProtect 18)
20 ป – 65 ป
ชำระเบี้ยประกันภัย 18 ป
วันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยอายุ 88 ป
จำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อมูลคาเวนคืนกรมธรรม หร�อ
101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
จำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อมูลคาเวนคืนกรมธรรม หร�อ
101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. ผลประโยชนจากสัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรครายแรง (DCI)

300,000

500,000

1,000,000

2. ผลประโยชนจากสัญญาเพ��มเติมคุมครองโรคมะเร็ง (CPR)
ขั้นที่ 1 มะเร็งระยะไมลุกลามขั้นตน หร�อมะเร็งผิวหนังเฉพาะเบซเลเซลล
และสความัสเซลล *

50,000

50,000

50,000

ขั้นที่ 2 มะเร็งระยะไมลุกลาม หร�อมะเร็งรังไขระยะแรก **
• สำหรับมะเร็งระยะไมลุกลามหร�อโรคมะเร็งรังไขระยะแรก ***

90,000

150,000

300,000

• สำหรับเนื้องอกระยะกอนเปนมะเร็งบร�เวณปากมดลูก หร�อ CIN III

90,000

100,000

100,000

ขั้นที่ 3 กรณีตรวจพบ โรคมะเร็งระยะไมลุกลามของอวัยวะที่กำหนด
ที่มีการรักษาโดยการผาตัดแบบ RADICAL SURGERY **
• สำหรับโรคมะเร็งระยะไมลุกลามของอวัยวะที่กำหนด ที่มีการรักษา
โดยการผาตัดแบบ RADICAL SURGERY ***

180,000

300,000

600,000

• สำหรับกรณีที่มีการเคลมขั้นที่ 2 และตอมามีการเคลมขั้นที่ 3
ที่อวัยวะเดิมหร�ออวัยวะเดียวกัน

90,000

150,000

300,000

ขั้นที่ 4 โรคมะเร็งระยะลุกลามรับสูงสุด ****

600,000

1,000,000

2,000,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,500

2,500

2,500

ความคุมครองกรณีเสียชีว�ต และโรครายแรงที่บร�ษัทฯ ใหความคุมครอง จำนวน 31 โรค

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

แผน 3

อายุรับประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ระยะเวลาความคุมครอง
ผลประโยชนกรณีเสียชีว�ต
ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา

2

แผน 2

แบบประกันภัยหลัก

3. ผลประโยชนคาชดเชยรายวันกรณีเขารักษาตัวในโรงพยาบาลตอวัน
จำนวนวันสูงสุด (3.1+3.2+3.3) ไมเกิน 365 วัน
3.1 คาชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน)
3.2 กรณีเขารักษาพยาบาลในหองไอซียู (I.C.U)
(สูงสุด 15 วันตอการรักษาพยาบาล)

3.3 กรณีผาตัดและหัตถการ

(สูงสุด 5 วันตอการรักษาพยาบาล และสูงสุด 15 วันตอปกรมธรรม)

* การจายผลประโยชนดังกลาวจะเกิดข�้นก็ตอเมื่อพนระยะเวลารอคอย 120 วัน
** การจายผลประโยชนดังกลาวจะเกิดข�้นก็ตอเมื่อพนระยะเวลารอคอย 90 วัน
*** สามารถเคลมได ไมจำกัดจำนวนครั้งและเมื่อรวมผลประโยชนที่จายมาแลวตองไมเกิน 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
**** การจายผลประโยชนดังกลาวจะเกิดข�้นก็ตอเมื่อพนระยะเวลารอคอย 60 วัน
หมายเหตุ - ระยะเวลาความคุมครองของสัญญาเพ��มเติมจะเปนไปตามสัญญาแตละประเภท ทั้งนี้ข�้นอยูกับเง�่อนไขของกรมธรรม
- สัญญาเพ��มเติมคุมครองโรคมะเร็ง (CPR) จายผลประโยชนรวมสูงสุดตลอดสัญญา 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
คำเตือน: ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Perfect Life Solutions
เพ��มความอุนใจใหกับคุณและเตร�ยม
ความพรอมวางแผนเพ�่อครอบครัว
ที่คุณรัก

ยังไงก็ไหว
จะโรคราย
หร�อมะเร็ง

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

Perfect Life Solutions

รับ 2 เทาของจำนวน
เง�นเอาประกันภัยหลัก
กรณีเสียชีวต�

รับ 3 เทาของจำนวน
เง�นเอาประกันภัยหลัก
กรณีตรวจพบวาเปน
โรคมะเร็งระยะลุกลาม1

ในกรณีท่ีไมมกี ารเคลมในสวนของมะเร็งระยะเร�ม� ตนมากอน

ดวยความคุมครองโรคมะเร็ง ทีใ่ หความคุม ครองสูง
เพ�ม� ข�น้ เปน 3 เทา3 เพ�อ่ เตร�ยมพรอมรับมือโรคราย
ที่เปนสาเหตุอันดับ 1 การเสียชีว�ตของคนทั้งโลก
• รับเง�นกอนสูงสุด 3,000,000 บาท4 กรณีไดรับการว�นิจฉัย
วาเปนโรคมะเร็งระยะลุกลาม
• เคลมได ไมจำกัดจำนวนครั้ง ไมเกิน 100% ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัยความคุมครองโรงมะเร็ง

ขาดงานแต ไมขาดรายไดหากตองทำการ
เขารักษาตัวหร�อพักฟ��นตัวในโรงพยาบาล
เพ�อ่ ปกปองรายไดของครอบครัว

ชวยแบงเบาภาระคารักษาพยาบาล เพ�่อไมใหเกิด
ผลกระทบทางการเง�นของคุณและครอบครัว
ดวยความคุมครอง 31 โรครายแรง และความคุมครอง
การเสียชีว�ต2

• รับคาชดเชยวันละ 1,000 บาท5 สูงสุดไมเกิน 365 วัน/ครั้ง
• รับคาชดเชยเพ��มข�้นเปน 2 เทากรณีเขาหอง ICU
สูงสุดไมเกิน 15 วัน/ครั้ง
• รับคาชดเชยเพ��มข�้นเปน 2.5 เทา กรณีพักรักษาตัว
ตอเนื่องจากการผาตัด สูงสุดไมเกิน 5 วัน / ครั้ง6

2
เง�่อนไขและขอยกเวนเปนไปตามที่ระบุในกรมธรรม 3 3 เทาของจำนวนเง�นเอาประกันภัยสัญญาหลัก 4 ในกรณีซื้อแผน 3 และไมมีการเคลมในสวนของมะเร็งระยะเร��มตนมากอน
5
6

เมื่อซื้อตามแผนที่กำหนด แตไมเกิน 15 วันตอปกรมธรรม

ความคุมครอง
MEB

ตออายุสัญญาเพ��มเติม
MEB ไดถึงอายุ 74 ป

ความคุมครอง
DCI

ตออายุสัญญาเพ��มเติม
DCI ไดถึงอายุ 74 ป

ความคุมครอง
CPR

ตออายุสัญญาเพ��มเติม
CPR ไดถึงอายุ 84 ป

ความคุมครอง
สัญญาหลัก

อายุ
1

(กรมธรรมมีผลบังคับ) ดวยเบี้ยประกันภัยต่ำ
แตใหความคุมครองสูง

เพ��มหลักประกันที่มั่นคง หมดกังวล
แมตองเผชิญกับโรคราย

การวางแผนสรางครอบครัวของคุณ ดวยสูตรความคุมครอง 123
ทีจ่ ะชวยรับมือกับคาใชจา ยทีอ่ าจเกิดข�น้ ไดอยางไรกงั วล

รับ 1 เทาของจำนวน
เง�นเอาประกันภัยหลัก
กรณีตรวจพบวาเปน
โรครายแรง

สรางความมั่นใจสูงสุดใหแกครอบครัว

รับจำนวนเง�นเอาประกันภัยหร�อมูลคาเวนคืน
กรมธรรม หร�อ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
ที่ชำระมาทั้งหมดแลวแตจำนวนใดจะมากกวา

ให กรุงไทย-แอกซา ดูแลคุณตั้งแตวันแรกที่ชำระเบี้ยฯ ไปตลอด

X1 X2 X3

สรางหลักประกันตั้งแตวันแรกที่ชำระเบี้ย

เง�นที่จายไป ไมสูญเปลา ดวยเง�นคืน
ณ ครบกำหนดสัญญา

หากคุณเปนคนหนึง่ ทีก่ ำลังสรางเนือ้ สรางตัว หร�อสรางครอบครัว
แตเง�นทุกบาททุกสตางคที่คุณอุตสาหเก็บหอมรอมร�บมา ตองหมด
ไปกับคารักษาพยาบาลจากโรครายแรงที่มีแนวโนมวาจะสูงข�้นทุกป
และอาจสายเกินไปไหม ถาคุณเพ��งจะเร��มเก็บเง�นใหมากข�้นเพ�่อเอาไว
ใชเปนหลักประกันคารักษาของตัวคุณเอง ตองเก็บมากเทาไหร และ
ตองเก็บนานแคไหน ถึงจะการันตีไดวาคุณจะไมเดือดรอนหากมีเหตุ
ไมคาดฝนเกิดข�้น

“สรางหลักประกันเพ�่อคนในครอบครัว
รับมือกับโรครายและเหตุการณ ไมคาดฝน”

ตัวอยางการจายผลประโยชนของ Perfect Life Solutions

เมือ่ ครบกำหนดสัญญารับ 100%
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อ
มูลคาเวนคืนกรมธรรม หร�อ 101%
ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด
แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

ระยะเวลาความคุมครอง : วันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยอายุ 88 ป

30

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก
+ DCI + CPR + MEB

48

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติม
DCI + CPR + MEB

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

75 สัญญาเพ��มเติม CPR 85

88

นาง A อายุ 30 ป ทำประกัน Perfect Life Solutions
ไวที่แผน 3 ดวยเบี้ยประกันภัยปแรก 30,970 บาท
ผลิตภัณฑ
ไลฟโพรเทค 18

จำนวนเง�นเอาประกันภัย
1,000,000 บาท

สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรครายแรง

1,000,000 บาท

สัญญาเพ��มเติมคุมครองโรคมะเร็ง
สัญญาเพ��มเติมคาชดเชยรายวัน

2,000,000 บาท
1,000 บาท

กรณีตัวอยางที่ 1 นาง A ถูกตรวจพบวาเปนมะเร็งรังไขระยะแรก

หลั ง จากที ่ ไ ด ท ำการรั ก ษาไปแลั ว ก็ ป รากฏพบมะเร็ ง อี ก จ� ด หนึ ่ ง
ซึ ่ ง ถู ก ว� น ิ จ ฉั ย ว า เป น มะเร็ ง ระยะลุ ก ลาม และได น อนรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล 10 วัน กอนที่จะเสียชีว�ตในเวลาตอมา
ผลประโยชนที่ไดรับ
ผลประโยชนความคุมครองมะเร็งระยะแรก

จำนวนเง�น
300,000 บาท

ผลประโยชนความคุมครองมะเร็งระยะลุกลาม

1,700,000 บาท

ผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง

1,000,000 บาท

ผลประโยชนกรณีเสียชีว�ต

1,000,000 บาท

ผลประโยชนคาชดเชยรายวัน
รวมผลประโยชนที่ไดรับ

10,000 บาท
4,010,000 บาท

กรณี ต ั ว อย า งที ่ 2 นาง A ถู ก ตรวจพบว า เป น โรคหลอดเลื อ ด

หัวใจตีบตัน กอนเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน เพ�่อผาตัดตอ
หล อ เลื อ ดจนหายดี และเสี ย ชี ว � ต ด ว ยโรคชราก อ นครบกำหนด
สัญญากรมธรรม
ผลประโยชนที่ไดรับ

จำนวนเง�น

ผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง

1,000,000 บาท

ผลประโยชนกรณีเสียชีว�ต

1,000,000 บาท

ผลประโยชนคาชดเชยรายวัน
รวมผลประโยชนที่ไดรับ

12,500 บาท
2,012,500 บาท

