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Health Topping
เติม เ ต็มความคุ� มครองด� านสุ ขภาพ 
ที่ให�คุณได�มากกว�าด�วยค�ารักษาพยาบาล
ส�วนเกินจากสวัสดิการ

แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป

Know You Can

ข�อยกเว�นทั่วไป (บางส�วน)

ความจำเป�นทางการแพทย�

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period)

การจ�ายผลประโยชน�ตามเง�่อนไข
ของสัญญาเพ��มเติมสุขภาพผู�ป�วยใน

ToppinG
Health Topping แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป

(1)  ค�าธรรมเนียมโรงพยาบาล ได�แก� ค�าบร�การพยาบาล ค�ายา ค�ายากลับบ�าน (สูงสุด 30 วัน) และ ค�าทำแผล / ค�าให�คำปร�กษาและค�ากายภาพบำบัดซึ่งสอดคล�อง กับคำว�นิจฉัยตามความจำเป�นทางการแพทย� /
 การรักษาพยาบาลโรคหัวใจ ภาวะไตวาย และโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีบำบัดและเคมีบำบัด / การรักษาพยาบาลผู�ป�วยว�กฤตที่มีความเสี่ยงต�อการเสียชีว�ต และ/หร�อที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล�มเหลว /
 ค�าตรวจในห�องปฏิบัติการ การถ�ายภาพรังสีโดยเอ็กซเรย�คอมพ�วเตอร� (CT Scan) การเอ็กซเรย�ด�วยคลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า (MRI) และการว�นิจฉัยโดยใช�เทคนิคทางการแพทย�ที่ได�รับการยอมรับอื่น ๆ /
 ค�าการบร�การพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาล และ/หร�อ ที่บ�านหลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 28 วัน) / การฟ��นฟ�ร�างกายในฐานะผู�ป�วยในตามความจำเป�นทางการแพทย� (สูงสุด 28 วัน) /
 ค�ารถพยาบาลสำหรับการเคลื่อนย�ายหร�อส�งตัวตามความจำเป�นทางการแพทย�
(2)  60DWP: มีระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง 60 วัน

คำเตือน: ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครอง และเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ: 
 •  สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป� และต�ออายุสัญญาเพ��มเติมได�เป�นรายป� ผู�เอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ได� โดยแจ�งบร�ษัทฯเป�นลายลักษณ�อักษรล�วงหน�า 30 วันก�อนวันครบรอบป�กรมธรรม� 
  ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม� หร�อไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบป�กรมธรรม�โดยจะแจ�งให�ผู�เอาประกันภัยทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 30 วัน  
 •  เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในป�ต�ออายุที่มีผลบังคับใช�ในป�จจ�บันสามารถขอรายละเอียดได�จากตัวแทนประกันชีว�ต โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ ขั้นอาชีพ ค�าใช�จ�าย
  ในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณ�การจ�ายค�าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้ แต�ทั้งนี้ ข�้นอยู�กับเง�่อนไขของกรมธรรม�

Plan A Plan B

แบบประกันภัยหลัก Life Legacy 60

อายุรับประกันภัย อายุ 20 - 50 ป�

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

จนถึงวันครบรอบป�กรมธรรม�
ที่ผู�เอาประกันภัย อายุครบ 60 ป�

จนถึงวันครบรอบป�กรมธรรม�
ที่ผู�เอาประกันภัย อายุครบ 99 ป�

จนถึงวันครบรอบป�กรมธรรม�
ที่ผู�เอาประกันภัย อายุครบ 60 ป�

จนถึงวันครบรอบป�กรมธรรม�
ที่ผู�เอาประกันภัย อายุครบ 99 ป�

ผลประโยชน�กรณีครบกำหนดสัญญา
รับ 100% ของจำนวน

เง�นเอาประกันภัย

Life Legacy 60

อายุ 20 - 50 ป�

1. ค�าห�องและค�าอาหารผู�ป�วยต�อวัน สูงสุดไม�เกิน
6,000 บาทต�อวัน

และไม�เกินผลประโยชน�รวมสุงสุดต�อป�
8,000 บาทต�อวัน

และไม�เกินผลประโยชน�รวมสุงสุดต�อป�

รับ 100% ของจำนวน
เง�นเอาประกันภัย

ความคุ�มครองการสูญเสียชีว�ต
100 % ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
หร�อ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล�ว
ทั้งหมด แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

100 % ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
หร�อ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล�ว
ทั้งหมด แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

2. ค�าห�องผู�ป�วยว�กฤต (ICU และ CCU) ต�อวัน
3. ค�ารักษาพยาบาล กรณีผ�าตัด
 (ค�าแพทย�ผ�าตัดและหัตถการ/ค�าแพทย�ว�สัญญี/ค�าห�องผ�าตัดและอุปกรณ�ในห�องผ�าตัด)
4. ค�าธรรมเนียมโรงพยาบาล (1) 

5. ค�าแพทย�ตรวจรักษาในโรงพยาบาล
6. ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชม.)
7. ค�ารักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยนอกของโรงพยาบาลสำหรับ ค�าล�างไต
 ค�าเคมีบำบัดและค�ารังสีบำบัด
8. ค�าศัลยกรรมในช�องปากตามความจำเป�นทางการแพทย� (60 DWP) (2) 

9. ค�าตรวจว�นิจฉัยทางห�องปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี
 30 วัน ก�อนเข�ารับการรักษา และ 30 วัน หลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน
 รวมถึงค�ารักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยนอกต�อเนื่องจากการรักษาพยาบาล
 ในฐานะผู�ป�วยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

ตัวอย�างอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายป� (ป�แรก) ผู�เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป�
(แบบประกันภัยหลัก จำนวนเง�นเอาประกันภัย 200,000 บาท + สัญญาเพ��มเติมสุขภาพผู�ป�วยใน)

จ�ายตามจร�ง 
ไม�เกินผลประโยชน�

รวมสูงสุดต�อป�

จ�ายตามจร�ง 
ไม�เกินผลประโยชน�

รวมสูงสุดต�อป�

13,906 บาท 15,598 บาท

สัญญาเพ��มเติมสุขภาพผู�ป�วยใน
ค�ารักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยใน หร�อผู�ป�วยที่รักษาพยาบาลระหว�างวัน กรณีผ�าตัด บาดเจ็บ หร�อกรณีเจ็บป�วยด�วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ภายใน 24 ชม.) ค�ารักษาพยาบาลในหอผู�ป�วยว�กฤต และรวมถึงการสูญเสียชีว�ตในโรงพยาบาลทุกกรณี (ยกเว�นการสูญเสียชีว�ตที่อยู�ภายใต�เง�่อนไขและข�อยกเว�นของสัญญาเพ��มเติม)

ผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป� ไม�เกิน 3,000,000 บาท 6,000,000 บาท

1. โรคเร� ้อรัง การเจ็บป�วยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันทำสัญญาประกันภัย
 การตรวจรักษาภาวะที ่ เป�นมาแต�กำเนิด (Congenital) หร�อป�ญหาด�านพัฒนาการ หร�อ
 โรคทางพันธุกรรม     
2. การตรวจรักษาหร�อการผ�าตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก�ไขป�ญหาผิวพรรณ สิว ฝ�า กระ รังแค
 ผมร�วง หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผ�าตัดอันมีลักษณะเลือกได� เว�นแต�เป�นการตกแต�ง
 บาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได�รับความคุ�มครอง
3. โรคเอดส� หร�อกามโรค หร�อโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�
4. การฆ�าตัวตาย การพยายามฆ�าตัวตาย การทำร�ายร�างกายตนเอง 
5. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติด
6. ค�าจัดหาหร�อใส�อวัยวะเทียมหร�ออุปกรณ�ช�วยภายนอก

 ต�องสอดคล�องกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บป�วย 
ต�องมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�อย�างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติป�จจ�บัน และต�องเป�นการบร�การ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู�ป�วยที่เหมาะสม มิใช�เพ�่อความสะดวกของผู�เอาประกันภัย
หร�อของครอบครัวหร�อของผู�ให�บร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝ�ายเดียว

 บร�ษัทฯ จะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี ้ สำหรับการเจ็บป�วยใด ๆ นับจากวันที่
เร� �มมีผลคุ�มครองหร�อวันต�ออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดท�าย แล�วแต�กรณีใด
เกิดข�้นหลังสุด
ระยะเวลา 30 วัน สำหรับการเจ็บป�วยทั่วไป
ระยะเวลา  60 วัน สำหรับค�าศัลยกรรมในช�องปากตามความจำเป�นทางการแพทย�
และระยะเวลา 120 วัน สำหรับการเจ็บป�วยด�วยโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร,
ไส�เล่ือนทุกชนิด, ต�อเน้ือ หร�อต�อกระจก, การตัดทอนซิล หร�ออดีนอยด�, นิ�วทุกชนิด, เส�นเลือดขอดท่ีขา,
เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่ 

 ค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป�นทางการแพทย�
และมาตรฐานทางการแพทย� โดยจ�ายตามจำนวนที่จ�ายจร�ง แต�ไม�เกินผลประโยชน�ตามที่ระบุไว�
ในกรมธรรม�

(สามารถศึกษารายละเอียดข�อยกเว�นทั่วไปทั้งหมดได�ที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดต�อตัวแทนประกันชีว�ต)



      คุณเข�ารักษาตัวที่โรงพยาบาล กลับยังต�องจ�ายเพ��มแม�จะมีสวัสดิการ

ของบร�ษัทแล�ว คุณทุ�มเททำงานเพ�่อเก็บเง�น แต�กลับต�องเอามาจ�ายกับค�า

รักษาพยาบาล เพราะสวัสดิการท่ีมีอยู�น้ันไม�เพ�ยงพอ หร�อเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

แล�วจำเป�นต�องเข�ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน แต�สวัสดิการที่มีอยู�ไม�

รองรับ

      เป�นคำถามสำหรับข�าราชการ หร�อพนักงานบร�ษัทที่มีสวัสดิการค�า

รักษาพยาบาลอยู�แล�ว แต�ไม�ว�าคุณจะมีสวัสดิการสุขภาพแบบใด การ

พ�จารณาถึงความคุ�มครองที่ได�เมื่อเทียบกับการรักษาหร�อบร�การที่มา

พร�อมกับค�ารักษาพยาบาลที่สูงข�้นทุกป�ถือเป�นสิ�งสำคัญอย�างยิ�งเพราะ

การเตร�ยมความพร�อมที่ดีจะช�วยลดภาระทางการเง�นได�หากเกิดเหตุไม�

คาดคิดในอนาคต

คุณเคยประสบกับป�ญหาเหล�านี้ไหม

สรุปแล�วการที่มีสวัสดิการค�ารักษาพยาบาล
ของบร�ษัทเพ�ยงพอหร�อไม�

สวัสดิการที่มีอยู�

เพิ่มความคุ�มครองค�ารักษาพยาบาล

ค�ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชน

ค�ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐ

พนักงาน
บริษัทเอกชน

ข�าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

เพราะสวัสดิการที่มีอยู�
อาจไม�เพ�ยงพอต�อค�า
ใช�จ�ายในการรักษาตัว
หากเกิดเจ็บป�วยร�ายแรง
จนต�องนอนโรงพยาบาล
การหาความคุ�มครอง
เพ��มเติมจะช�วยให�คุณ
อุ�นใจไร�กังวลเร�่องค�า
รักษาพยาบาลที่ตามมา

Health Topping
เติมเต็มความคุ�มครองด�านสุขภาพ ที่ให�คุณได�
มากกว�าด�วยค�ารักษาพยาบาลส�วนเกินจาก
สวัสดิการ

เบี้ยประกันภัยต่ำ แต�ให�ความ
คุ�มครองสูงตั้งแต�วันแรกที่ชำระเบี้ย

ชำระเบี้ยประกันภัยเร��มต�นวันละ 32 บาท * แต�ได�รับความคุ�มครอง

ค�ารักษาพยาบาลสูงถึง 3,000,000 บาท และรับความคุ�มครองชีว�ต 

200,000 บาท

ด�วยค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยใน กรณีผ�าตัด 
รักษาพยาบาลใน ICU บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
หร�อเจ็บป�วยด�วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย 
แบบจ�ายตามจร�งไม�เกินวงเง�นสูงสุดต�อป�

บร�การให�คำปร�กษาแนะนำแพทย�ผู�เชี ่ยวชาญ 
สถานพยาบาลพร�อมประสานงานต�าง ๆ เพ�่อ
ให�ลูกค�าได�รับความสะดวกสบายและได�รับการ
รักษาที่รวดเร็ว รวมถึงลูกค�าไม�ต�องสำรองจ�าย
ในการเข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในเคร�อข�าย
กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ตจำกัด (มหาชน) 
หากการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน นับจากที่
กรมธรรม�อนุมัติ (ยกเว�นกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน)

เติมเต็มสวัสดิการด�านสุขภาพ

ลดหย�อนภาษีได�
เป�นไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

บร�การพ�เศษจากผู�เชี่ยวชาญ

1

3

4

2

Health Topping

นาย A เกิดเจ็บป�วยและต�องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล หมอว�นิจฉัยว�าต�องทำการผ�าตัด ซึ่งมีค�าใช�จ�ายเป�นจำนวน 
1,000,000 บาท ซึ่งสวัสดิการของบร�ษัทให�ความคุ�มครองเพ�ยง 100,000 บาท

นาย c  ซื้อแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูปเฮลท� ท็อปป��ง แผน A
เบี้ยประกันภัย 13,906 บาท ** คุ�มครองค�ารักษาพยาบาลกรณีเป�น
ผู�ป�วยใน รวมค�าผ�าตัด ด�วยผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อปี 

3,000,000 บาท

นาย B เร��มเก็บเง�นทุกป� ป�ละ 20,000 บาท เพ�่อเป�นค�ารักษาพยาบาลเพ��มเติม ผ�านมา 5 ป� นาย B เกิดเจ็บป�วย 
และจำเป�นต�องเข�ารับการผ�าตัดที่โรงพยาบาล ซ่ึงมีค�าใช�จ�ายเป�นจำนวน 1,000,000 บาท ซ่ึงสวัสดิการของบร�ษัทให�
ความคุ�มครองเพ�ยง 100,000 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกับเง�นที่เก็บออมมา 5 ป� อีก 100,000 บาท รวมเป�นเง�น 200,000 บาท 

ใช�เฉพาะสวัสดิการที่มีอยู�

ใช�สวัสดิการที่มีอยู�และเก็บเง�นเพ��มเติมเพ�่อใช�เป�นค�ารักษาพยาบาล

เติมเต็มค�ารักษาพยาบาลด�วย
แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป

เพราะเหตุใด เฮลท� ท็อปป��ง จ�งเติมเต็ม
ความคุ�มครองสุขภาพให�กับคุณ

** เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายป� (ป�แรก) ของผู�เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป�

* เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายป�เริ่มต�นสําหรับแผนประกันสุขภาพสําเร็จรูปเฮลท� ท็อปป��ง แผน A
ผู�เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 20 ป� 

ค�ารักษาพยาบาลที่ต�องจ�ายเพ��ม

900,000 บาท

เมื่อใช�สวัสดิการที่มีอยู�รวมกับเง�น

ที่เก็บมา ยังต�องจ�ายค�ารักษาเพ��มอีก

800,000 บาท

สวัสดิการที่มีอยู�คุ�มครองที่

100,000 บาท

สวัสดิการที่มีอยู�
คุ�มครองที่

100,000 บาท

สวัสดิการ
ที่มีอยู�

1แสน
บาท

ค�ารักษา
พยาบาลที่
ต�องชำระ

1ล�าน
บาท

เร��มเก็บเง�นมา 5 ป� 

ป�ละ 20,000 บาท

ค�ารักษาพยาบาลที่ต�องชำระ

1,000,000 บาท

ค�ารักษาพยาบาล
ที่ต�องชำระ

1ล�าน บาท

A
B

C
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อุ�นใจไร�กังวลเร�่องค�า
รักษาพยาบาลด�วย


