ตัวอยางตารางแสดงผลประโยชนและความคุมครองชีว�ตจากแบบประกัน iGrow
รายละเอียด

แผน 100,000

ความคุมครอง
แผน 300,000

แบบประกันเพ�่อ
ทุนการศึกษา
แผน 700,000

ผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
ปที่ 1

100,000

300,000

ปที่ 2

130,000

390,000

910,000

ปที่ 3
ปที่ 4

160,000

480,000

1,120,000

190,000

570,000

1,330,000

ปที่ 5

210,000

630,000

1,470,000

ปที่ 6
ปที่ 7 เปนตนไป

240,000

720,000

1,680,000

270,000

810,000

1,890,000

สิ�นปกรมธรรมที่ อายุ 15 ป

25,000

75,000

175,000

สิ�นปกรมธรรมที่ อายุ 18 ป
สิ�นปกรมธรรมที่ อายุ 19-23 ปไดรับปละ

50,000

150,000

350,000

25,000

75,000

175,000

สิ�นปกรมธรรมที่ อายุ 24 ป

100,000

300,000

700,000

เสียชีว�ตเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

300,000

700,000

เสียชีว�ตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ

200,000

600,000

1,400,000

3,000 - 100,000

9,000 - 300,000

21,000 - 700,000

1,000 - 5,000

3,000 - 15,000

7,000 - 35,000

- ภาวะที่มีเลือดออกจากการบาดเจ็บภายนอก

1,000

3,000

7,000

- การฉีกขาดของเสนเอ็นขอเขาทั้งหมดหร�อบางสวน

1,000

3,000

7,000

- กระดูกกนกบแตกหัก

3,000

9,000

21,000

- กระดูกโคนขาแตกหัก มาก

5,000

15,000

35,000

25,000 - 100,000

75,000 - 300,000

175,000 - 700,000

3,000

9,000

21,000

100,000

300,000

700,000

500

1,000

1,500

6.2 กรณีเขารักษาพยาบาลในหองไอซียู (I.C.U.)(สูงสุด 365 วันตอการรักษาพยาบาล)

1,000

2,000

3,000

6.3 กรณีผาตัด (1ครั้ง/ ปกรมธรรม)

2,500

5,000

7,500

1.

ผลประโยชนกรณีเสียชีว�ตทุกสาเหตุ

2.

3.1 การเสียชีว�ตจากอุบัติเหตุ
3.2 การสูญเสียอวัยวะ
3.3 การบาดเจ็บหร�อแตกหักของอวัยวะบางสวนจากอุบัติเหตุ

ยกตัวอยางเชน

3.4 กรณีมีบาดแผลไหมฉกรรจ มากกวา 2% ของรางกาย
4. คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ตามที่เกิดข�้นจร�งแตไมเกินครั้งละ
(สูงสุด 3 ครั้งตอปกรมธรรม)
5.
6.

ผลประโยชนคุมครองโรครายแรง 18 โรคราย
ผลประโยชนชดเชยรายได (จำนวนวันสูงสุดไมเกิน 1,000 วัน)

6.1 คาชดเชยรายวัน (สูงสุด 1,000 วัน)

7.

เติบโตได
ไมสะดุด

กรณีเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ*

ผลประโยชนสำหรับผูชำระเบี้ยประกันภัย

7.1 ผลประโยชนยกเวนการชำระเบี้ยประกันภัย

(ระยะเวลารอคอย 60 วันสำหรับการเจ็บปวยดวยโรครายแรง)
7.2 ผลประโยชนยกเวนการชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป

(ระยะเวลาทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิงอยางนอย 90 วัน)

กรณีที่ผูชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ตหร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อเจ็บปวยดวย
โรครายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 10 โรคตามที่ระบุไว
1. กรณีที่ผูชำระเบี้ยประกันภัยเกิดทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิงหร�อ
2. คูสมรส (ตองจดทะเบียน) ของผูชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ตหร�อตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง

* บร�ษัทจะจายคาชดเชยตามผลประโยชนความคุมครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีว�ตและความคุมครองอุบัติเหตุอื่น ๆ ตามตารางขางตนรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ในแตละปกรมธรรม
ยกเวนกรณีเสียชีว�ตเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานที่สาธารณะหร�อเดินทางในยานพาหนะหร�อลิฟทสาธารณะไมเกินรอยละ 200 ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยและเมื่อมีการจายผลประโยชนอุบัติเหตุกรณีเสียชีว�ต สัญญาเพ��มเติมนี้จะสิ�นสุดทันที

www.krungthai-axa.co.th
บร�ษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร แกรนด รามา 9
ชัน้ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลกู คาสัมพันธ โทร. 1159

iGrow
ไอโกรว : เพราะรักไมใชแคการดูแล
แตเปนการสนับสนุนใหเคาเติบโต
อยางมั่นคง

พ�มพเอกสารเมือ่ : กุมภาพันธ 2018

3.

ผลประโยชนเง�นคืนประจำป
และเง�นครบกำหนดสัญญา

700,000

“เสียงของลูกคา”

รับเง�นกอน
เมื่ออายุ 24 ป

รับความคุมครองถึงอายุ 24 ป

“ตอนนี้ปร�ญญาตร�อาจไมพอตองปร�ญญาโทแลว
จะสงลูกเร�ยนไหวร�เปลา”

ไอโกรว: ใหทุนการศึกษาปร�ญญาตร�และปร�ญญาโท (อายุครบ 24 ป)
รับรองการจายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

“เดี๋ยวนี้โรคแปลกๆ เต็มไปหมด คาใชจายในการรักษาก็สูง
พอปวยทีเราก็ตองหยุดงานมาดูแลลูก”

ไอโกรว: ใหความคุมครองโรครายแรงในเด็ก 18 โรคและ
คาชดเชยรายวันสำหรับเด็ก กรณีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

“เด็กๆ เลนซน บางทีเคาไมระวังก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ
ได ไมคอยเหมือนของผูใหญ”

ไอโกรว: ใหความคุมครองอุบัติเหตุสำหรับเด็ก
ครอบคลุมคารักษาจากอุบัติเหตุรวมถึงกระดูกแตกหัก

“กังวลมากหากเราเจ็บปวยดวยโรครายแรงหร�อ
ไมไดอยูกับเคาแลว เคาจะเปนอยางไร”

ไอโกรว: ใหทุกความคุมครองและทุนการศึกษายังคงอยู
เปร�ยบเสมือนชำระเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญาหากผูชำระเบี้ย
เสียชีว�ต หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อเจ็บปวยดวยโรครายแรง

“ประกันสวนใหญเบี้ยปรับเพ��มข�้นตามอายุ”

ไอโกรว: ใหคุณจายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไมปรับเพ��มข�้น
และรับรองการตออายุในปถัดไป

ใหทุนการศึกษา

ปร�ญญาโท

คุมครอง

(ครบอายุ 24 ป)

โรครายแรง

iGrow
คุมครอง

อุบัติเหตุ

25%*

25%*

จายเบี้ยเพ�ยง 7 ป

25%*

25%*

25%*

100%*

รับทุนการศึกษาจน
จบปร�ญญาโท (อายุครบ 24 ป)
* ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

อายุ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ใหความคุมครองอุบัติเหตุ
“เฉพาะสำหรับเด็ก”
ใหความคุมครอง “โรครายแรงในเด็ก”

ความคุมครองโรครายแรงในเด็ก 18 โรค ดวยเง�่อนไขการ
เบิกคาสินไหมทดแทนที่สะดวกงายดาย

ใหความคุมครองกรมธรรม
หากเกิดเหตุไมคาดคิดกับ “ผูปกครอง”
โดยใหผลประโยชนคุมครองผูชำระเบี้ยประกันภัย
ยกเวนเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยูทั้งหมด กรณีผูชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ต
หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงหร�อ เจ็บปวยดวยโรครายแรงโรคใดโรคหนึ่ง
ใน 10 โรคตามที่ระบุไว โดยแผนการศึกษาและความคุมครองยังคงอยู
ยกเวนเบี้ยประกันภัยปถัดไปเปนระยะเวลา 1 ป กรณีผูชำระเบี้ย
ประกันภัยทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิงหร�อ คูสมรสของ
ผูชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ต หร�อ ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง

เพราะวัยเด็ก คือวัยแหงการเร�ยนรู ที่มักเกิดอุบัติเหตุข�้นบอยครั้ง
เราจ�งใหความคุมครองตั้งแตอุบัติเหตุเล็กไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ
คุมครองการเสียชีว�ต, ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง, บาดแผลจากการไหม,
สูญเสียอวัยวะ, กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ

“ใหความคุมครองคาชดเชยรายวัน”
รับคาชดเชยรายวันสูงสุด 2,500 บาท/วัน**
กรณีรักษาพยาบาลนอน ICU
รับคาชดเชยเพ��ม 2 เทา สูงสุด 5,000 บาท/วัน**
กรณีรักษาพยาบาลโดยการผาตัด
รับผลประโยชนเง�นกอน 5 เทา สูงสุด 12,500 บาท/ครั้ง
1 ครั้ง/ปกรมธรรม
** จำนวนวันที่คุมครองสูงสุดดูไดจากตารางแสดงผลประโยชน

คุมครอง

ผูปกครอง

50%*

25%*

เง�่อนไขที่สำคัญ

1) ระยะเวลารอคอยสำหรับความคุมครองโรครายแรงเทากับ 60 วัน นับตั้งแตวันเร��มคุมครอง 2) ระยะเวลารอคอยความคุมครองคาชดเชยรายวัน เทากับ 30 วัน นับตั้งแตวันเร��มคุมครอง
3) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง หากพบวากรมธรรมเปนสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
ขอยกเวนที่สำคัญสำหรับการจายผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง
1) โรครายแรงที่เกิดข�้น กอนวันเร��มมีผลบังคับของสัญญาเพ��มเติม หร�อกอนวันตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ครั้งสุดทาย แลวแตวันใดจะเกิดข�้นหลังสุด 2) ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หร�อ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย
3) การติดเชื้อไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง (HIV Positive) หร�อภาวะของโรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ของผูเอาประกันภัย
ขอยกเวนการจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิง
1) การบาดเจ็บที่เกิดข�้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
2) การบาดเจ็บขณะปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตำรวจ อาสาสมัครและเขาปฏิบัติการในสงครามหร�อปราบปราม
หมายเหตุ โปรดศึกษา อาน และทำความเขาใจรายละเอียดเง�่อนไข และขอยกเวนของกรมธรรม จากกรมธรรมประกันชีว�ตไอโกรว

ป

