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บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

เลขท่ี 9 อาคาร จ� ทาวเวอร� แกรนด� รามา 9 
ช้ัน 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง 

เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ� โทร. 1159

 
 
 
 

1. ผลประโยชน�กรณีเสียชีว�ตทุกสาเหตุ

2. ผลประโยชน�เง�นคืนประจำป� 
    และเง�นครบกำหนดสัญญา

6.1 ค�าชดเชยรายวัน (สูงสุด 1,000 วัน)

6.2 กรณีเข�ารักษาพยาบาลในห�องไอซียู (I.C.U.)(สูงสุด 365 วันต�อการรักษาพยาบาล)

6.3 กรณีผ�าตัด (1ครั้ง/ ป�กรมธรรม��)  

ความคุ�มครอง

แผน 100,000 แผน 300,000 แผน 700,000รายละเอียด

ผลประโยชน�ของผู�เอาประกันภัย

ตัวอย�างตารางแสดงผลประโยชน�และความคุ�มครองชีว�ตจากแบบประกัน iGrow

3. กรณีเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหต*ุ

5. ผลประโยชน�คุ�มครองโรคร�ายแรง 18 โรคร�าย

7. ผลประโยชน�สำหรับผู�ชำระเบี้ยประกันภัย

3.1 การเสียชีว�ตจากอุบัติเหตุ
เสียชีว�ตเนื่องจากอุบัติเหตุ

เสียชีว�ตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ

3.2 การสูญเสียอวัยวะ

3.3 การบาดเจ็บหร�อแตกหักของอวัยวะบางส�วนจากอุบัติเหตุ
        ยกตัวอย�างเช�น

- ภาวะที่มีเลือดออกจากการบาดเจ็บภายนอก

- การฉีกขาดของเส�นเอ็นข�อเข�าทั้งหมดหร�อบางส�วน

- กระดูกก�นกบแตกหัก

- กระดูกโคนขาแตกหัก มาก

3.4 กรณีมีบาดแผลไหม�ฉกรรจ� มากกว�า 2% ของร�างกาย

4. ค�ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ตามที่เกิดข�้นจร�งแต�ไม�เกินครั้งละ 
    (สูงสุด 3 ครั้งต�อป�กรมธรรม�)

ป�ที่ 1

สิ�นป�กรมธรรม�ที่ อายุ 15 ป�

สิ�นป�กรมธรรม�ที่ อายุ 18 ป�

สิ�นป�กรมธรรม�ที่ อายุ 19-23 ป�ได�รับป�ละ

สิ�นป�กรมธรรม�ที่ อายุ 24 ป�

ป�ที่ 2

ป�ที่ 3
ป�ที่ 4

ป�ที่ 5

ป�ที่ 6

ป�ที่ 7 เป�นต�นไป

6. ผลประโยชน�ชดเชยรายได�  (จำนวนวันสูงสุดไม�เกิน 1,000 วัน)
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* บร�ษัทจะจ�ายค�าชดเชยตามผลประโยชน�ความคุ�มครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีว�ตและความคุ�มครองอุบัติเหตุอื่น ๆ ตามตารางข�างต�นรวมกันไม�เกินร�อยละ 100 ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ในแต�ละป�กรมธรรม�

  ยกเว�นกรณีเสียชีว�ตเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานที่สาธารณะหร�อเดินทางในยานพาหนะหร�อลิฟท�สาธารณะไม�เกินร�อยละ 200 ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยและเมื่อมีการจ�ายผลประโยชน�อุบัติเหตุกรณีเสียชีว�ต สัญญาเพ��มเติมนี้จะสิ�นสุดทันที 

7.1 ผลประโยชน�ยกเว�นการชำระเบี้ยประกันภัย

     (ระยะเวลารอคอย 60 วันสำหรับการเจ็บป�วยด�วยโรคร�ายแรง)

7.2 ผลประโยชน�ยกเว�นการชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป�

     (ระยะเวลาทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิงอย�างน�อย 90 วัน)

กรณีที่ผู�ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ตหร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อเจ็บป�วยด�วย

โรคร�ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 10 โรคตามที่ระบุไว�

1. กรณีที่ผู�ชำระเบี้ยประกันภัยเกิดทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิงหร�อ

2. คู�สมรส (ต�องจดทะเบียน) ของผู�ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ตหร�อตกเป�นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง



“เสียงของลูกค�า”

“ตอนนี้ปร�ญญาตร�อาจไม�พอต�องปร�ญญาโทแล�ว
 จะส�งลูกเร�ยนไหวร�เปล�า”

ไอโกรว�: ให�ทุนการศึกษาปร�ญญาตร�และปร�ญญาโท (อายุครบ 24 ป�)
รับรองการจ�ายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ไอโกรว�: ให�ความคุ�มครองโรคร�ายแรงในเด็ก 18 โรคและ
ค�าชดเชยรายวันสำหรับเด็ก กรณีเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ไอโกรว�: ให�ความคุ�มครองอุบัติเหตุสำหรับเด็ก
ครอบคลุมค�ารักษาจากอุบัติเหตุรวมถึงกระดูกแตกหัก

ไอโกรว�: ให�ทุกความคุ�มครองและทุนการศึกษายังคงอยู�
เปร�ยบเสมือนชำระเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญาหากผู�ชำระเบี้ย

เสียชีว�ต หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อเจ็บป�วยด�วยโรคร�ายแรง

ไอโกรว�: ให�คุณจ�ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม�ปรับเพ��มข�้น
และรับรองการต�ออายุในป�ถัดไป

“เดี๋ยวนี้โรคแปลกๆ เต็มไปหมด ค�าใช�จ�ายในการรักษาก็สูง
พอป�วยทีเราก็ต�องหยุดงานมาดูแลลูก”

“เด็กๆ เล�นซน บางทีเค�าไม�ระวังก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ
ได�ไม�ค�อยเหมือนของผู�ใหญ�”

“กังวลมากหากเราเจ็บป�วยด�วยโรคร�ายแรงหร�อ
ไม�ได�อยู�กับเค�าแล�ว เค�าจะเป�นอย�างไร”

“ประกันส�วนใหญ�เบี้ยปรับเพ��มข�้นตามอายุ”

50%* 100%*25%*

อายุ ป�15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25%* 25%* 25%* 25%*

รับทุนการศึกษาจน
จบปร�ญญาโท (อายุครบ 24 ป�)

จ�ายเบี้ยเพ�ยง 7 ป�

รับเง�นก�อน
เมื่ออายุ 24 ป�รับความคุ�มครองถึงอายุ 24 ป�

ให�ความคุ�มครอง “โรคร�ายแรงในเด็ก”
ความคุ�มครองโรคร�ายแรงในเด็ก 18 โรค ด�วยเง�่อนไขการ
เบิกค�าสินไหมทดแทนที่สะดวกง�ายดาย

เง�่อนไขที่สำคัญ  1) ระยะเวลารอคอยสำหรับความคุ�มครองโรคร�ายแรงเท�ากับ 60 วัน นับต้ังแต�วันเร��มคุ�มครอง  2) ระยะเวลารอคอยความคุ�มครองค�าชดเชยรายวัน เท�ากับ 30 วัน นับต้ังแต�วันเร��มคุ�มครอง

                  3) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ความคุ�มครองโรคร�ายแรง หากพบว�ากรมธรรม�เป�นสภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย  (Pre-existing Condition)

ข�อยกเว�นที่สำคัญสำหรับการจ�ายผลประโยชน�ความคุ�มครองโรคร�ายแรง

 1) โรคร�ายแรงที่เกิดข�้น ก�อนวันเร��มมีผลบังคับของสัญญาเพ��มเติม หร�อก�อนวันต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ครั้งสุดท�าย แล�วแต�วันใดจะเกิดข�้นหลังสุด 2) ผู�เอาประกันภัยปฏิเสธไม�ยอมรับการรักษา แนะนำ หร�อ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย� 

                      3) การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ�มกันบกพร�อง (HIV Positive) หร�อภาวะของโรคภูมิคุ�มกันบกพร�อง (AIDS) ของผู�เอาประกันภัย

ข�อยกเว�นการจ�ายผลประโยชน�กรณีทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิง

 1) การบาดเจ็บที่เกิดข�้นจากการกระทำของผู�เอาประกันภัยขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได�

 2) การบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน�าที่เป�นทหาร ตำรวจ อาสาสมัครและเข�าปฏิบัติการในสงครามหร�อปราบปราม

หมายเหตุ โปรดศึกษา อ�าน และทำความเข�าใจรายละเอียดเง�่อนไข และข�อยกเว�นของกรมธรรม� จากกรมธรรม�ประกันชีว�ตไอโกรว�

ให�ความคุ�มครองอุบัติเหตุ
 “เฉพาะสำหรับเด็ก”

คุ�มครองการเสียชีว�ต, ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง, บาดแผลจากการไหม�,
สูญเสียอวัยวะ, กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ

เพราะวัยเด็ก คือวัยแห�งการเร�ยนรู� ที่มักเกิดอุบัติเหตุข�้นบ�อยครั้ง

เราจ�งให�ความคุ�มครองตั้งแต�อุบัติเหตุเล็กไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ�

* ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ให�ความคุ�มครองกรมธรรม�
หากเกิดเหตุไม�คาดคิดกับ “ผู�ปกครอง”
โดยให�ผลประโยชน�คุ�มครองผู�ชำระเบี้ยประกันภัย

ยกเว�นเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยู�ทั้งหมด กรณีผู�ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ต
หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงหร�อ เจ็บป�วยด�วยโรคร�ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง
ใน 10 โรคตามที่ระบุไว� โดยแผนการศึกษาและความคุ�มครองยังคงอยู�
ยกเว�นเบี้ยประกันภัยป�ถัดไปเป�นระยะเวลา 1 ป� กรณีผู�ชำระเบี้ย
ประกันภัยทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิงหร�อ คู�สมรสของ
ผู�ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีว�ต หร�อ ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง

iGrow 

ให�ทุนการศึกษา

โรคร�ายแรง

คุ�มครอง

คุ�มครอง

คุ�มครอง

ผู�ปกครอง
อุบัติเหตุ

ปร�ญญาโท
(ครบอายุ 24 ป�)

รับค�าชดเชยรายวันสูงสุด 2,500 บาท/วัน**

“ให�ความคุ�มครองค�าชดเชยรายวัน”

กรณีรักษาพยาบาลนอน ICU 
รับค�าชดเชยเพ��ม 2 เท�า สูงสุด 5,000 บาท/วัน**

กรณีรักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด 
รับผลประโยชน�เง�นก�อน 5 เท�า สูงสุด 12,500 บาท/ครั้ง
1 ครั้ง/ป�กรมธรรม�  

** จำนวนวันที่คุมครองสูงสุดดูไดจากตารางแสดงผลประโยชน

25%*


