สวนรวมจาย Co-Payment

บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาล
ที่คุมครองตามผลประโยชน

เฟลคซี่ เฮลท

ตอบโจทยการใชชีว�ตของคนทำงาน

สำหรับคาแพทยทางเลือก
และคารักษาทางทันตกรรม

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

80%

สำหรับอายุรับประกันภัย 16 - 80 ป

สวนจายรวม

Co-Payment

20%

Flex

i Hea

lth

คุมครองคารักษาพยาบาลสวนเกิน
จากสวัสดิการที่มีอยู ดวยความคุมครองคารักษา

อาณาเขตคุมครองเฉพาะประเทศไทย และเลือกซื้อความคุมครองเพ��มเติมผูปวยนอก
เขารับการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล

=

2,800 บาท x 20%

560 บาท

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

พยาบาลผูปวยใน กรณีผาตัด รักษาพยาบาลใน ICU
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หร�อเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ
ภาวะไตวาย แบบจายตามจร�งไมเกินวงเง�นสูงสุดตอป
(ผลประโยชนคาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน
เปนไปตามเง�่อนไขในตารางผลประโยชน เฟลคซี่ เฮลท)

2,800 บาท x 80%

2,240 บาท

มะเร็งระยะลุกลาม

(ผาตัดใหญ + เคมีบำบัด 9 ครั้ง)

มะเร็งระยะไมลุกลาม

ลดภาระคาใชจายดวยคารักษาพยาบาล
ผูปวยนอก พรอมทั้งคารักษาโดยแพทยทางเลือก และ

คาตรวจรักษาทางทันตกรรม เพ�่อใหคุณทำงานไดอยางเต็มที่

จายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ เฟลคซี่ เฮลท

โรคหลอดเลือดสมอง
การผาตัดเปลี่ยนลิ�นหัวใจ
การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
การทำบอลลูนหัวใจ 1 เสน

บร�การพ�เศษ

ความจำเปนทางการแพทย

ใหคำปร�กษาแนะนำแพทยผูเชี่ยวชาญ สถานพยาบาล พรอม
ประสานงานตาง ๆ เพ�่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย และไดรับ
การรักษาที่รวดเร็ว รวมถึงลูกคาไมตองสำรองจายในการเขาพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในเคร�อขายกรุงเทย-แอกซา ประกันชีว�ต
จำกัด (มหาชน) หากการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน นับจาก
ที่กรมธรรมอนุมัติ (ยกเวนกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน)

ตองสอดคลองกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวย ตองมีขอบงชี้
ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจ�บัน และตองเปนการบร�การรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม มิใชเพ�่อความสะดวกของผูเอาประกันภัยหร�อของครอบครัว
หร�อของผูใหบร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period)
TAX

ลดหยอนภาษี ได

เปนไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

700,000 บาท
200,000 บาท

ตอบโจทย
การใชชีว�ต
ของคนทำงาน

1,100,000 บาท
900,000 บาท
700,000 บาท
300,000 บาท
150,000 บาท

กลุมโรคอื่น ๆ
โรคไตวายเร�้อรัง

คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทย และมาตรฐาน
ทางการแพทย โดยจายตามจำนวนที่จายจร�ง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม

1,000,000 บาท

กลุมหลอดเลือดหัวใจ และสมอง

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

นับจากวันที่เร��มมีผลคุมครอง หร�อวันตออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดเกิดข�้นหลังสุด ระยะเวลา 30 วัน สำหรับการเจ็บปวยทั่วไป, ระยะเวลา 60 วัน สำหรับคา
ศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย และระยะเวลา 120 วัน สำหรับการเจ็บปวยดวยโรค
เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

สามารถเลือกแผนความคุมครองคารักษา
พยาบาลไดตามที่คุณตองการ
ทั้งแผนสมารท แผนซิลเวอร หร�อ แผนโกลด

ตัวอยาง ผูเอาประกันภัยซื้อแบบประกันชีว�ตและสุขภาพ เฟลคซี่ เฮลท แผนโกลด

2,800 บาท

คาใชจายเทาไหรถึงจะเพ�ยงพอตอการเขาพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ครั้งใดครั้งหนึ่ง จากกลุมโรคที่คราชีว�ตคนไทยมากที่สุด

เนื้องอกในสมองชนิดไมใชมะเร็ง

บิลคารักษา
พยาบาล

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

คารักษา
ทางทันตกรรม

แบบประกันชีว�ตสุขภาพ

กลุมโรคมะเร็ง และเนื้องอก
แผนประกันสุขภาพ

บิลคารักษา
พยาบาล

รูหร�อไม ?

360,000 บาทตอป

ที่มา: คาใชจายเฉลี่ยจากโรงพยาบาลชั้นนำป 2561 และขอมูลจากกระทรวงธารณสุข

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)
1. โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หร�อปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง
หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง
5. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติด
6. คาจัดหาหร�อใสอวัยวะเทียมหร�ออุปกรณชวยภายนอก
(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทั่วไปทั้งหมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีว�ต)

เอกสารฉบับเดือนพฤษภาคม 2562


แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม หมดหวง
คารักษาพยาบาลสวนเกินจากสวัสดิการ

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

เฟลคซี่ เฮลท

เฟลคซี่ เฮลท (แบบประกันสุขภาพแบบเลือกได)

ทางเลือกที่ดี สูชีว�ตที่ดีกวา
ดวยแผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม ที่สามารถเลือก
ความคุมครองที่สอดคลองกับตัวคุณ เพ�่อชีว�ตและ
สุขภาพที่ดีกวาเดิม

แบบ
ประกันภัยหลัก
(FWLNP85)

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85
สามารถเลือกความคุมครองชีว�ตไดตามตองการ
จำนวนเง�นเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท

.........................
“คารักษาพยาบาล” ความกังวลอันดับตน ๆ ของพนักงาน
บร�ษัท หร�อมนุษยเง�นเดือน สาเหตุมาจากความกลัวเร�่องคา
ใชจายในการรักษาพยาบาล หากเจ็บปวยเง�นที่เก็บสะสมมา
อาจสูญเสียไปกับคารักษาพยาบาลที่สูงข�้นเร�่อย ๆ
แมบางบร�ษทั จะมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากประกันกลุม
ที่คุมครองคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน แตดวย
คารักษาพยาบาลที่เพ��มสูงข�้นอยูตลอดเวลา ทำใหสวัสดิการที่
มีอยูอาจไมครอบคลุม หร�อเพ�ยงพอตอการรักษาพยาบาล
บางรายการ ดังนั้นนอกเหนือจากสวัสดิการที่มีอยู เราควร
วางแผนเตร�ยมความพรอมรับมือกรณีฉุกเฉินดวย

RECEIPT

……….. $
$
……….. $
………..
$
……….. $
………..
$
………..

………..
TOTAL ……

$

THANK YOU

หมดหวงเร�อ่ งคารักษาพยาบาล
เร��มตนวางแผนประกันสุขภาพ
เพ��มเติมตั้งแตวันนี้
ดวยแพ็คเกจทีส่ อดคลองกับ
รายไดและสวัสดิการทีม่ อี ยู

สมารท

สุขภาพแผนหลัก
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน
สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

.........................

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU

จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท/ป
ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 12,000 บาท/ป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หร�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
สุขภาพแผนหลัก กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน
จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 6 ลานบาท/ป

ซิลเวอร

สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 35,000 บาท/ป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หร�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
โกลด
กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
สุขภาพแผนหลัก
ผูปวยใน
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU
แบบพ�้นฐาน

จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท/ป

สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 50,000 บาท/ป

แบบประกันภัยหลัก
อายุรับประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา
ความคุมครองการสูญเสียชีว�ต
รายละเอียดผลประโยชนสุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85 (FWLNP85)
อายุ 16-80 ป
ชำระเบี้ยประกันภัย และคุมครองถึงอายุ 85 ป
รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ป
ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก ขั้นต่ำ 200,000 บาท
หร�อ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

สมารท

ซิลเวอร

โกลด

3,000,000

6,000,000

10,000,000

คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน หร�อผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน กรณีผาตัด บาดเจ็บ หร�อกรณีเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย คารักษาพยาบาลผูปวยนอกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ภายใน 24 ชม.) คารักษาพยาบาลในหอผูปวยว�กฤต และรวมถึงการสูญเสียชีว�ตในโรงพยาบาลทุกกรณี (ยกเวนการสูญเสียชีว�ตที่อยูภายใตเง�่อนไขขอยกเวนของสัญญาเพ��มเติม)
1. คาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน สูงสุดไมเกิน

6,000 บาทตอวัน(4)

8,000 บาทตอวัน(4)

10,000 บาทตอวัน(4)

2. คาหองผูปวยว�กฤต (ICU, CCU และ PICU) ตอวัน
3. คารักษาพยาบาล กรณีผาตัด
(คาแพทยผาตัดและหัตถการ / คาแพทยว�สัญญี / คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด)
4. คาธรรมเนียมโรงพยาบาล (3)
5. คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล
6. คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชม.)
7. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอกของโรงพยาบาลสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัดและคารังสีบำบัด
8. คาศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย (60 DWP)(1)
9. คาตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี 30 วันกอนเขารับการรักษา
และ 30 วัน หลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน รวมถึงคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
ตอเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

จายตามจร�ง
ไมเกินผลประโยชน
รวมสูงสุดตอป

จายตามจร�ง
ไมเกินผลประโยชน
รวมสูงสุดตอป

จายตามจร�ง
ไมเกินผลประโยชน
รวมสูงสุดตอป

รายละเอียดของผลประโยชนของสุขภาพแผนเพ��มเติมผูปวยนอกแบบเติมเต็ม
สมารท
ซิลเวอร
คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน หร�อผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน ที่ไมไดรับความคุมครองภายใตสัญญาเพ��มเติมตามผลประโยชนสุขภาพแผนหลัก
12,000 บาท
35,000 บาท
1. คารักษาพยาบาลทั่วไปในฐานะผูปวยนอก
5,000 บาท(4)
10,000 บาท(4)
2. คารักษาโดยการแพทยทางเลือก สูงสุดไมเกิน(2)
(มีสวนรวมจาย 20%)
(มีสวนรวมจาย 20%)
5,000 บาท(4)
10,000 บาท(4)
3. คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไมเกิน(2)
(มีสวนรวมจาย 20%)
(มีสวนรวมจาย 20%)
อาณาเขตความคุมครอง

เฉพาะประเทศไทย

เฉพาะประเทศไทย

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรายป (แบบประกันภัยหลัก จำนวนเง�นเอาประกันภัย 200,000 บาท
+ สัญญาเพ��มเติมเฟลคซี่ เฮลท) เพศหญิง อายุ 30 ป อาณาเขตความคุมครองประเทศไทย

26,564 บาท

37,876 บาท

(1)
60DWP: มีระยะเวลาที่ ไมคุมครอง 60 วัน, (2) บร�ษัทฯ จะชดเชยเปนจำนวน 80% ของคารักษาพยาบาล แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดที่กำหนดไว ในตาราง,
(3)

โกลด
50,000 บาท
15,000 บาท(4)
(มีสวนรวมจาย 20%)
15,000 บาท(4)
(มีสวนรวมจาย 20%)
ภูมิภาคเอเชีย,
หร�อเฉพาะประเทศไทย

49,199 บาท

คาธรรมเนียมโรงพยาบาล ไดแก คาบร�การพยาบาล คายา คายากลับบาน (สูงสุด 30 วัน) และ คาทำแผล / คาใหคำปร�กษาและคากายภาพบำบัดซึ่งสอดคลอง กับคำว�นิจฉัยตามความจำเปนทางการแพทย /
การรักษาพยาบาลโรคหัวใจ ภาวะไตวาย และโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีบำบัดและเคมีบำบัด / การรักษาพยาบาลผูปวยว�กฤตที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีว�ต และ/หร�อที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญลมเหลว /
คาตรวจในหองปฏิบัติการ การถายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร (CT Scan) การเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) และการว�นิจฉัยโดยใชเทคนิคทางการแพทย
ที่ ไดรับการยอมรับอื่น ๆ / คาการบร�การพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาล และ/หร�อ ที่บานหลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 28 วัน) / การฟ��นฟ�รางกายในฐานะผูปวยในตามความจำเปนทางการแพทย (สูงสุด 28 วัน) /
คารถพยาบาลสำหรับการเคลื่อนยายหร�อสงตัวตามความจำเปนทางการแพทย, (4) และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
สวนรวมจาย หมายถึง บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาลที่คุมครองตามผลประโยชน
หมายเหตุ:
• สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเปนรายป ผูเอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ ได โดยแจงบร�ษัทฯเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วันกอนวันครบรอบปกรมธรรม
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม หร�อไมตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบปกรมธรรมโดยจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
• เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บันสามารถขอรายละเอียดไดจากตัวแทนประกันชีว�ต โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ ชั้นอาชีพ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้
คำเตือน: ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สวนรวมจาย Co-Payment

บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาล
ที่คุมครองตามผลประโยชน

เฟลคซี่ เฮลท

ตอบโจทยทุกชวงเวลาที่มีคาของคุณ
แผนประกันสุขภาพ

สำหรับคาแพทยทางเลือก
และคารักษาทางทันตกรรม

บิลคารักษา
พยาบาล

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

80%

สำหรับอายุรับประกันภัย 16 - 80 ป

i Hea
Flex

สวนจายรวม

Co-Payment

lth

ทั้งแผนสมารท แผนซิลเวอร หร�อ แผนโกลด

บิลคารักษา
พยาบาล

20%

ดวยคารักษาพยาบาลผูปวยใน กรณีผาตัด รักษาพยาบาล
ใน ICU บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หร�อเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย แบบจายตามจร�งไมเกินวงเง�นสูงสุดตอป
(ผลประโยชนคาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน
เปนไปตามเง�่อนไขในตารางผลประโยชน เฟลคซี่ เฮลท)

ตัวอยาง ผูเอาประกันภัยซื้อแบบประกันชีว�ตและสุขภาพ เฟลคซี่ เฮลท แผนโกลด
อาณาเขตคุมครองเฉพาะประเทศไทย และเลือกซื้อความคุมครองเพ��มเติมผูปวยนอก
เขารับการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล

2,800 บาท

=

2,800 บาท x 20%

560 บาท

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

ใหคุณเต็มที่กับธุรกิจอยางไรกังวล

2,800 บาท x 80%

ดวยคารักษาพยาบาลผูปวยใน หากเจ็บปวย ดวยโรคทั่วไป
และโรครายแรงอื่น ๆ

2,240 บาท

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

ใสใจดูแลสุขภาพของคุณ เพ�่อใหคุณใชชีว�ตทุกว�นาที
ที่มีคากับธุรกิจ ดวยคารักษาพยาบาลผูปวยนอก พรอมทั้ง
คารักษาโดยแพทยทางเลือก และคาตรวจรักษาทางทันตกรรม

จายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ เฟลคซี่ เฮลท

คาใชจายเทาไหรถึงจะเพ�ยงพอตอการเขาพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ครั้งใดครั้งหนึ่ง จากกลุมโรคที่คราชีว�ตคนไทยมากที่สุด

กลุมโรคมะเร็ง และเนื้องอก
มะเร็งระยะลุกลาม

(ผาตัดใหญ + เคมีบำบัด 9 ครั้ง)

เนื้องอกในสมองชนิดไมใชมะเร็ง
มะเร็งระยะไมลุกลาม

1,000,000 บาท
700,000 บาท
200,000 บาท

บร�การพ�เศษ

ความจำเปนทางการแพทย

ใหคำปร�กษาแนะนำแพทยผูเชี่ยวชาญ สถานพยาบาล พรอม
ประสานงานตาง ๆ เพ�่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย และไดรับ
การรักษาที่รวดเร็ว รวมถึงลูกคาไมตองสำรองจายในการเขาพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในเคร�อขายกรุงเทย-แอกซา ประกันชีว�ต
จำกัด (มหาชน) หากการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน นับจาก
ที่กรมธรรมอนุมัติ (ยกเวนกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน)

ตองสอดคลองกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวย ตองมีขอบงชี้
ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจ�บัน และตองเปนการบร�การรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม มิใชเพ�่อความสะดวกของผูเอาประกันภัยหร�อของครอบครัว
หร�อของผูใหบร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period)

TAX

ลดหยอนภาษี ได

เปนไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ตอบโจทย
ทุกชวงเวลา
ที่มีคาของคุณ

กลุมหลอดเลือดหัวใจ และสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง
การผาตัดเปลี่ยนลิ�นหัวใจ
การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
การทำบอลลูนหัวใจ 1 เสน
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

1,100,000 บาท
900,000 บาท
700,000 บาท
300,000 บาท
150,000 บาท

กลุมโรคอื่น ๆ
โรคไตวายเร�้อรัง

คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย โดยจายตามจำนวนที่จายจร�ง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม

นับจากวันที่เร��มมีผลคุมครอง หร�อวันตออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดเกิดข�้นหลังสุด ระยะเวลา 30 วัน สำหรับการเจ็บปวยทั่วไป, ระยะเวลา 60 วัน สำหรับคา
ศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย และระยะเวลา 120 วัน สำหรับการเจ็บปวยดวยโรค
เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

แบบประกันชีว�ตสุขภาพ

สรางสวัสดิการดานสุขภาพใหกับตัวเอง

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

คารักษา
ทางทันตกรรม

สามารถเลือกแผนความคุมครองคารักษา
พยาบาลไดตามที่คุณตองการ

รูหร�อไม ?

360,000 บาทตอป

ที่มา: คาใชจายเฉลี่ยจากโรงพยาบาลชั้นนำป 2561 และขอมูลจากกระทรวงธารณสุข



ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)
1. โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หร�อปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง
หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง
5. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติด
6. คาจัดหาหร�อใสอวัยวะเทียมหร�ออุปกรณชวยภายนอก
(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทั่วไปทั้งหมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีว�ต)

เอกสารฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม ที่เติมเต็ม
ความคุมครองคารักษาพยาบาล

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

เฟลคซี่ เฮลท ทางเลือกที่ดี สูชีว�ตที่ดีกวา
ดวยแผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม ที่สามารถเลือกความคุมครอง
ที่สอดคลองกับตัวคุณ เพ�่อชีว�ตและสุขภาพที่ดีกวาเดิม
แบบ
ประกันภัยหลัก
(FWLNP85)

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85
สามารถเลือกความคุมครองชีว�ตไดตามตองการ
จำนวนเง�นเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท

....................................

...................................

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
สุขภาพแผนหลัก กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน
จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท/ป

สมารท

สุขภาพแผน
เพ��มเติมผูปวยใน
แบบเติมเต็ม

“เพราะทุกว�นาทีเปนเง�นเปนทอง” เจาของกิจการสวนใหญ
ทุมเทเวลาไปกับกิจการหร�อธุรกิจที่สรางข�้นมา เพราะเมื่อหยุดพัก
นั่นหมายถึงการสูญเสียรายไดเปนจำนวนมาก จนบางครั้งลืมดูแล
สุขภาพของตัวเอง
หากเกิดเหตุไมคาดฝนเกิดข�้น ตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เง�นที่สะสมมาตลอดชีว�ตอาจสูญไปกับคารักษาพยาบาลที่เพ��มสูงข�้น
เร�่อย ๆ ให เฟลคซี่ เฮลท ชวยดูแลคาใชจายดานสุขภาพ เพ�่อใหคุณ
ใชชีว�ตทุกว�นาทีที่มีคาไปกับธุรกิจไดอยางเต็มที่

T
RECEIP
….. $

……
$
……….. $
………..
$
……….. $
………..
$
..
………

………..
TOTAL ……

$

THANK YOU

หมดหวงเร�อ่ งคารักษาพยาบาล
เร��มตนวางแผนประกันสุขภาพ
เพ��มเติมตั้งแตวันนี้
ดวยแพ็คเกจที่ตอบโจทยการใชชีว�ต
เพ�่อทุกว�นาทีที่มีคาของคุณ

สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

คุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
เจ็บปวยดวยโรคทั่วไป และโรครายแรงอื่น ๆ ที่ไมไดอยูใน
สุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 12,000 บาท/ป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หร�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
มครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
ซิลเวอร คุกรณี
ผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
สุขภาพแผนหลัก
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน

จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 6 ลานบาท/ป

สุขภาพแผน
เพ��มเติมผูปวยใน
แบบเติมเต็ม
สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

คุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
เจ็บปวยดวยโรคทั่วไป และโรครายแรงอื่น ๆ ที่ไมไดอยูใน
สุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 35,000 บาท/ป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หร�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
โกลด
กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
สุขภาพแผนหลัก
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน

จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท/ป

สุขภาพแผน
เพ��มเติมผูปวยใน
แบบเติมเต็ม
สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

คุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
เจ็บปวยดวยโรคทั่วไป และโรครายแรงอื่น ๆ ที่ไมไดอยูใน
สุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 50,000 บาท/ป

แบบประกันภัยหลัก
อายุรับประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา

เฟลคซี่ เฮลท (ประกันสุขภาพแบบเลือกได)

ความคุมครองการสูญเสียชีว�ต

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85 (FWLNP85)
อายุ 16-80 ป
ชำระเบี้ยประกันภัย และคุมครองถึงอายุ 85 ป
รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ป
ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก ขั้นต่ำ 200,000 บาท
หร�อ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

รายละเอียดผลประโยชนสุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
สมารท
ซิลเวอร
โกลด
3,000,000
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
6,000,000
10,000,000
คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน หร�อผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน กรณีผาตัด บาดเจ็บ หร�อกรณีเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย คารักษาพยาบาลผูปวยนอกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ภายใน 24 ชม.) คารักษาพยาบาลในหอผูปวยว�กฤต และรวมถึงการสูญเสียชีว�ตในโรงพยาบาลทุกกรณี (ยกเวนการสูญเสียชีว�ตที่อยูภายใตเง�่อนไขและขอยกเวนของสัญญาเพ��มเติม)
1. คาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน สูงสุดไมเกิน
8,000 บาทตอวัน(4)
10,000 บาทตอวัน(4)
6,000 บาทตอวัน(4)
2. คาหองผูปวยว�กฤต (ICU, CCU และ PICU) ตอวัน
3. คารักษาพยาบาล กรณีผาตัด
(คาแพทยผาตัดและหัตถการ / คาแพทยว�สัญญี / คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด)
4. คาธรรมเนียมโรงพยาบาล(3)
จายตามจร�ง
จายตามจร�ง
จายตามจร�ง
5. คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล
ไมเกินผลประโยชน
ไมเกินผลประโยชน
ไมเกินผลประโยชน
6. คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชม.)
รวมสูงสุดตอป
รวมสูงสุดตอป
รวมสูงสุดตอป
7. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอกของโรงพยาบาลสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัดและคารังสีบำบัด
8. คาศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย (60 DWP)(1)
9. คาตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี 30 วันกอนเขารับการรักษา
และ 30 วัน หลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน รวมถึงคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
ตอเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
รายละเอียดของผลประโยชนของสุขภาพแผนเพ��มเติมผูปวยในแบบเติมเต็ม
สมารท
ซิลเวอร
โกลด
คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน หร�อผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน ที่ไมไดรับความคุมครองภายใตสัญญาเพ��มเติมตามผลประโยชนสุขภาพแผนหลัก
6,000 บาทตอวัน(4)
8,000 บาทตอวัน(4)
10,000 บาทตอวัน(4)
1. คาหองพักผูปวยและคาอาหารตอวัน สูงสุดไมเกิน
2. คาธรรมเนียมโรงพยาบาล(3)
3. คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล
จายตามจร�ง
จายตามจร�ง
จายตามจร�ง
4. คาตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี 30 วันกอนเขารับการรักษา
ไมเกินผลประโยชน
ไมเกินผลประโยชน
ไมเกินผลประโยชน
และ 30 วันหลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน รวมถึงคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
รวมสูงสุดตอป
รวมสูงสุดตอป
รวมสูงสุดตอป
ตอเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
รายละเอียดของผลประโยชนของสุขภาพแผนเพ��มเติมผูปวยนอก
สมารท
ซิลเวอร
โกลด
(4)
(4)
1. คารักษาพยาบาลทั่วไปในฐานะผูปวยนอก
35,000 บาท
50,000 บาท(4)
12,000 บาท
(2)
(4)
(4)
2. คารักษาโดยการแพทยทางเลือก สูงสุดไมเกิน
5,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท(4)
(มีสวนรวมจาย 20%)
(มีสวนรวมจาย 20%)
(มีสวนรวมจาย 20%)
5,000 บาท(4)
10,000 บาท(4)
15,000 บาท(4)
3. คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไมเกิน(2)
(มีสวนรวมจาย 20%)
(มีสวนรวมจาย 20%)
(มีสวนรวมจาย 20%)
ภูมิภาคเอเชีย,
อาณาเขตความคุมครอง
เฉพาะประเทศไทย
เฉพาะประเทศไทย
หร�อเฉพาะประเทศไทย

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรายป (แบบประกันภัยหลัก จำนวนเง�นเอาประกันภัย 200,000 บาท
+ สัญญาเพ��มเติมเฟลคซี่ เฮลท) เพศชาย อายุ 30 ป อาณาเขตความคุมครองประเทศไทย

43,711 บาท

57,966 บาท

(1)
60DWP: มีระยะเวลาที่ ไมคุมครอง 60 วัน, (2) บร�ษัทฯ จะชดเชยเปนจำนวน 80% ของคารักษาพยาบาล แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดที่กำหนดไว ในตาราง,
(3)

72,228 บาท

คาธรรมเนียมโรงพยาบาล ไดแก คาบร�การพยาบาล คายา คายากลับบาน (สูงสุด 30 วัน) และ คาทำแผล / คาใหคำปร�กษาและคากายภาพบำบัดซึ่งสอดคลอง กับคำว�นิจฉัยตามความจำเปนทางการแพทย /
การรักษาพยาบาลโรคหัวใจ ภาวะไตวาย และโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีบำบัดและเคมีบำบัด / การรักษาพยาบาลผูปวยว�กฤตที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีว�ต และ/หร�อที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญลมเหลว /
คาตรวจในหองปฏิบัติการ การถายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร (CT Scan) การเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) และการว�นิจฉัยโดยใชเทคนิคทางการแพทย
ที่ ไดรับการยอมรับอื่น ๆ / คาการบร�การพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาล และ/หร�อ ที่บานหลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 28 วัน) / การฟ��นฟ�รางกายในฐานะผูปวยในตามความจำเปนทางการแพทย (สูงสุด 28 วัน) /
คารถพยาบาลสำหรับการเคลื่อนยายหร�อสงตัวตามความจำเปนทางการแพทย, (4) และไมเกินผลประโยชนรวมสุงสุดตอป
สวนรวมจาย หมายถึง บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาลที่คุมครองตามผลประโยชน
หมายเหตุ:
• สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเปนรายป ผูเอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ ได โดยแจงบร�ษัทฯเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วันกอนวันครบรอบปกรมธรรม
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม หร�อไมตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบปกรมธรรมโดยจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
• เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บันสามารถขอรายละเอียดไดจากตัวแทนประกันชีว�ต โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ ชั้นอาชีพ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้
คำเตือน: ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

(ผาตัดใหญ + เคมีบำบัด 9 ครั้ง)

เนื้องอกในสมองชนิดไมใชมะเร็ง
มะเร็งระยะไมลุกลาม

1,000,000 บาท
700,000 บาท
200,000 บาท

แผนประกันสุขภาพ

สำหรับอายุรับประกันภัย 16 - 80 ป

กลุมหลอดเลือดหัวใจ และสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง
การผาตัดเปลี่ยนลิ�นหัวใจ
การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
การทำบอลลูนหัวใจ 1 เสน
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

1,100,000 บาท
900,000 บาท
700,000 บาท
300,000 บาท
150,000 บาท

lth
i Hea
Flex

สามารถเลือกแผนความคุมครองคารักษา
พยาบาลไดตามที่คุณตองการ
ทั้งแผนสมารท และแผนซิลเวอร

กลุมโรคอื่น ๆ
โรคไตวายเร�้อรัง

แบบประกันชีว�ตสุขภาพ

ดูแลสุขภาพขาราชการ รัฐว�สาหกิจ

กลุมโรคมะเร็ง และเนื้องอก
มะเร็งระยะลุกลาม

เฟลคซี่ เฮลท

ดูแลสุขภาพ
ขาราชการ
รัฐว�สาหกิจ

เพ��มเติมจากสวัสดิการที่มี

ดวยความคุมครองกรณีผาตัด รักษาพยาบาลใน ICU
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หร�อเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ
ภาวะไตวาย แบบจายตามจร�งไมเกินวงเง�นสูงสุดตอป
(ผลประโยชนคาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน
เปนไปตามเง�่อนไขในตารางผลประโยชน เฟลคซี่ เฮลท)

360,000 บาทตอป

ที่มา: คาใชจายเฉลี่ยจากโรงพยาบาลชั้นนำป 2561 และขอมูลจากกระทรวงธารณสุข

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)
1. โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หร�อปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง
หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง
5. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติด
6. คาจัดหาหร�อใสอวัยวะเทียมหร�ออุปกรณชวยภายนอก

บร�การพ�เศษ

ใหคำปร�กษาแนะนำแพทยผูเชี่ยวชาญ สถานพยาบาล
พรอมประสานงานตาง ๆ เพ�่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย
และไดรับการรักษาที่รวดเร็ว รวมถึงลูกคาไมตองสำรองจาย
ในการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในเคร�อขายกรุงไทย-แอกซา
ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) เมื่อการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน
นับจากที่กรมธรรมอนุมัติ (ยกเวนกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน)

(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทั่วไปทั้งหมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีว�ต)

จายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ เฟลคซี่ เฮลท
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทย และมาตรฐาน
ทางการแพทย โดยจายตามจำนวนที่จายจร�ง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม

ความจำเปนทางการแพทย
ตองสอดคลองกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวย ตองมีขอบงชี้
ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจ�บัน และตองเปนการบร�การรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม มิใชเพ�่อความสะดวกของผูเอาประกันภัยหร�อของครอบครัว
หร�อของผูใหบร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว

TAX

ลดหยอนภาษี ได

เปนไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

เอกสารฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

รูหร�อไม ?

คาใชจายเทาไหรถึงจะเพ�ยงพอตอการเขาพักรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง จากกลุมโรค
ที่คราชีว�ตคนไทยมากที่สุด

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th


แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม
ชวยแบงเบาภาระคาใชจาย
โรครายแรงที่ไมคาดคิด

เฟลคซี่ เฮลท (แบบประกันสุขภาพแบบเลือกได)

เฟลคซี่ เฮลท

แบบประกันภัยหลัก

ทางเลือกที่ดี สูชีว�ตที่ดีกวา
ดวยแผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม ที่สามารถเลือก
ความคุมครองที่สอดคลองกับตัวคุณ เพ�่อชีว�ตและ
สุขภาพที่ดีกวาเดิม

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85 (FWLNP85)

อายุรับประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา
ความคุมครองการสูญเสียชีว�ต
รายละเอียดผลประโยชนสุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

อายุ 16-80 ป
ชำระเบี้ยประกันภัย และคุมครองถึงอายุ 85 ป
รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ป
ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก ขั้นต่ำ 200,000 บาท
หร�อ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

สมารท

ซิลเวอร

3,000,000

6,000,000

คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน หร�อผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน กรณีผาตัด บาดเจ็บ หร�อกรณีเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย คารักษาพยาบาลผูปวยนอกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ภายใน 24 ชม.) คารักษาพยาบาลในหอผูปวยว�กฤต และรวมถึงการสูญเสียชีว�ตในโรงพยาบาลทุกกรณี (ยกเวนการสูญเสียชีว�ตที่อยูภายใตเง�่อนไขและขอยกเวนของสัญญาเพ��มเติม)

แบบ
ประกันภัยหลัก
(FWLNP85)

“คารักษาพยาบาล” ในปจจ�บนั มีการปรับเพ�ม� สูงข�น้ เร�อ่ ย ๆ ซึง่ นับเปน

เร�่องที่สำคัญในการดำรงชีพ เพราะหากเจ็บปวยดวยโรครายแรงที่ไมคาดคิด
แมวา จะมีสวัสดิการสวนหนึง่ ไวดแู ล แตในบางครัง้ อาจไมเพ�ยงพอทีจ่ ะสามารถ
รับมือกับคาใชจายดานสุขภาพที่เพ��มข�้นในปจจ�บันและอนาคตได

เฟลคซี่ เฮลท เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ชวยเปดโอกาสเขาถึงการบร�การ

ทางการแพทยในโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความสะดวกรวดเร็วมากกวาที่เคย
และยั ง ช ว ยแบ ง เบาภาระค า ใช จ  า ย หากเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ หร� อ เป น โรคมะเร็ ง
โรคหัวใจและภาวะไตวายทีม่ คี า ใชจา ยสูง และไมสามารถรอคอยการรักษาหร�อ
ผาตัดได ดวยเบี้ยประกันภัยที่ไมสูง ทำใหขาราชการและรัฐว�สาหกิจสามารถ
ซื้อเพ��มเติมไดดวยวงเง�นความคุมครองที่มีอยูไดอยางสบาย

RECEIPT

……….. $
$
……….. $
………..
$
.
….
……
……….. $
$
………..

………..
TOTAL ……

$

THANK YOU

หมดหวงเร�อ่ งคารักษาพยาบาล
เร�ม� ตนวางแผนประกันสุขภาพ
เพ�ม� เติมตัง้ แตวนั นี้
ดวยแพ็คเกจทีช่ ว ยรับมือกับคาใชจา ยดานสุขภาพ

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85
สามารถเลือกความคุมครองชีว�ตไดตามตองการ
จำนวนเง�นเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท

.........................

สมารท

สุขภาพแผนหลัก
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน

.........................

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวย
ดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย
และคารักษาพยาบาลใน ICU

จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท/ป

1. คาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน สูงสุดไมเกิน

6,000 บาทตอวัน
และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

8,000 บาทตอวัน
และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

2. คาหองผูปวยว�กฤต (ICU, CCU และ PICU) ตอวัน
3. คารักษาพยาบาล กรณีผาตัด
(คาแพทยผาตัดและหัตถการ / คาแพทยว�สัญญี / คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด)
4. คาธรรมเนียมโรงพยาบาล(2)
5. คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล
6. คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชม.)
7. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอกของโรงพยาบาลสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัดและคารังสีบำบัด
8. คาศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย (60 DWP)(1)
9. คาตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี 30 วันกอนเขารับการรักษา
และ 30 วัน หลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน รวมถึงคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
ตอเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยในภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

จายตามจร�ง
ไมเกินผลประโยชน
รวมสูงสุดตอป

จายตามจร�ง
ไมเกินผลประโยชน
รวมสูงสุดตอป

อาณาเขตความคุมครอง

เฉพาะประเทศไทย

เฉพาะประเทศไทย

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรายป (แบบประกันภัยหลัก จำนวนเง�นเอาประกันภัย 200,000 บาท
+ สัญญาเพ��มเติมเฟลคซี่ เฮลท) เพศชาย อายุ 30 ป อาณาเขตความคุมครองประเทศไทย

12,294 บาท

13,973 บาท

(1)
60DWP: มีระยะเวลาที่ ไมคุมครอง 60 วัน
(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หร�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ซิลเวอร

สุขภาพแผนหลัก
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวย
ดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย
และคารักษาพยาบาลใน ICU

จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 6 ลานบาท/ป

คาธรรมเนียมโรงพยาบาล ไดแก คาบร�การพยาบาล คายา คายากลับบาน (สูงสุด 30 วัน) และ คาทำแผล / คาใหคำปร�กษาและคากายภาพบำบัดซึ่งสอดคลอง กับคำว�นิจฉัยตามความจำเปนทาง
การแพทย / การรักษาพยาบาลโรคหัวใจ ภาวะไตวาย และโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีบำบัดและเคมีบำบัด / การรักษาพยาบาลผูปวยว�กฤตที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีว�ต และ/หร�อที่มีการทำงาน
ของอวัยวะสำคัญลมเหลว / คาตรวจในหองปฏิบัติการ การถายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร (CT Scan) การเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI)
และการว�นิจฉัยโดยใชเทคนิคทางการแพทยที่ ไดรับการยอมรับอื่น ๆ / คาการบร�การพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาล และ/หร�อ ที่บานหลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 28 วัน) / การฟ��นฟ�รางกายในฐานะ
ผูปวยในตามความจำเปนทางการแพทย (สูงสุด 28 วัน) / คารถพยาบาลสำหรับการเคลื่อนยายหร�อสงตัวตามความจำเปนทางการแพทย
ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period) นับจากวันที่เร��มมีผลคุมครอง หร�อวันตออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดเกิดข�้นหลังสุด
ระยะเวลา 30 วัน สำหรับการเจ็บปวยทั่วไป
ระยะเวลา 60 วัน สำหรับคาศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย และ
ระยะเวลา 120 วัน สำหรับการเจ็บปวยดวยโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา,
เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่
หมายเหตุ:
• สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเปนรายป ผูเอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ ได โดยแจงบร�ษัทฯเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วัน
กอนวันครบรอบปกรมธรรม ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม หร�อไมตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบปกรมธรรม โดยจะแจงใหผูเอาประกันภัย
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
• เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บันสามารถขอรายละเอียดไดจากตัวแทนประกันชีว�ต โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ
ชั้นอาชีพ คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้
คำเตือน: ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สวนรวมจาย Co-Payment

บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาล
ที่คุมครองตามผลประโยชน

เฟลคซี่ เฮลท

ยกระดับความคุมครองดานสุขภาพ

สำหรับคาแพทยทางเลือก
และคารักษาทางทันตกรรม

แผนประกันสุขภาพ

สำหรับอายุรับประกันภัย 16 - 80 ป

รูหร�อไม ?
คาใชจายเทาไหรถึงจะเพ�ยงพอตอการเขาพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ครั้งใดครั้งหนึ่ง จากกลุมโรคที่คราชีว�ตคนไทยมากที่สุด

กลุมโรคมะเร็ง และเนื้องอก
มะเร็งระยะลุกลาม

บิลคารักษา
พยาบาล

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

80%

สวนจายรวม

Co-Payment

Flex

lth
i Hea

สามารถเลือกแผนความคุมครองคารักษา
พยาบาลไดตามที่คุณตองการ
ทั้งแผนไดมอนด หร�อ แผนแพลทินั่ม

บิลคารักษา
พยาบาล

20%

ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยใน
แบบจายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 70 ลานตอป
หร�อ 100 ลานบาทตอป

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

ตัวอยาง ผูเอาประกันภัยซื้อแบบประกันชีว�ตสุขภาพ เฟลคซี่ เฮลท แผนไดมอนด

ตามแผนที่คุณเลือก

คารักษา
ทางทันตกรรม

2,800 บาท

=

2,800 บาท x 20%

560 บาท

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

มากกวาดวยคารักษาพยาบาลผูป ว ยนอก
แบบจายตามจร�งไมเกินวงเง�นคารักษาสูงสุดตอป

2,800 บาท x 80%

2,240 บาท

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

(สำหรับแผนแพลทินม่ั )
TIN
PL A

UM

เนื้องอกในสมองชนิดไมใชมะเร็ง
มะเร็งระยะไมลุกลาม

บร�การพ�เศษ

ใหคำปร�กษาแนะนำแพทยผูเชี่ยวชาญ สถานพยาบาล
พรอมประสานงานตาง ๆ เพ�่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย
และไดรับการรักษาที่รวดเร็ว รวมถึงลูกคาไมตองสำรองจาย
ในการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในเคร�อขายกรุงไทย-แอกซา
ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) หากการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน
นับจากที่กรมธรรมอนุมัติ (ยกเวนกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน)

ความจำเปนทางการแพทย
ตองสอดคลองกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวย ตองมีขอบงชี้
ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจ�บัน และตองเปนการบร�การรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม มิใชเพ�่อความสะดวกของผูเอาประกันภัยหร�อของครอบครัว
หร�อของผูใหบร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period)
TAX

700,000 บาท
200,000 บาท

กลุมหลอดเลือดหัวใจ และสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง
การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
การทำบอลลูนหัวใจ 1 เสน
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ยกระดับ
ความคุมครอง
ดานสุขภาพ

1,100,000 บาท
900,000 บาท
700,000 บาท
300,000 บาท
150,000 บาท

กลุมโรคอื่น ๆ
โรคไตวายเร�้อรัง

คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทย และมาตรฐาน
ทางการแพทย โดยจายตามจำนวนที่จายจร�ง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม

1,000,000 บาท

ยกระดับความคุมครองสำหรับแผนแพลทินั่ม
ดวยคารักษาสายตา คาวัคซีน คาตรวจสุขภาพประจำป
คาคลอดบุตร

จายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ เฟลคซี่ เฮลท

นับจากวันที่เร��มมีผลคุมครอง หร�อวันตออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดเกิดข�้นหลังสุด ระยะเวลา 30 วัน สำหรับการเจ็บปวยทั่วไป, ระยะเวลา 60 วัน สำหรับคา
ศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย และระยะเวลา 120 วัน สำหรับการเจ็บปวยดวยโรค
เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

(ผาตัดใหญ + เคมีบำบัด 9 ครั้ง)

การผาตัดเปลี่ยนลิ�นหัวใจ

อาณาเขตคุม ครองเฉพาะประเทศไทย เขารับการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล

แบบประกันชีว�ตและสุขภาพ

ลดหยอนภาษี ได

เปนไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

360,000 บาทตอป

ที่มา: คาใชจายเฉลี่ยจากโรงพยาบาลชั้นนำป 2561 และขอมูลจากกระทรวงธารณสุข

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)
1. โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หร�อปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง
หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง
5. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติด
6. คาจัดหาหร�อใสอวัยวะเทียมหร�ออุปกรณชวยภายนอก
(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทั่วไปทั้งหมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีว�ต)

เอกสารฉบับเดือนพฤษภาคม 2562


แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม
ทำใหคุณใชชีว�ตที่ตองการ ปราศจาก
ความกังวลเร�่องคาใชจายดานสุขภาพ

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

เฟลคซี่ เฮลท

เฟลคซี่ เฮลท (ประกันสุขภาพแบบสำเร็จรูป)

ทางเลือกที่ดี สูชีว�ตที่ดีกวา
ดวยแผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม ที่สามารถเลือก
ความคุมครองที่สอดคลองกับตัวคุณ เพ�่อชีว�ตและ
สุขภาพที่ดีกวาเดิม
แบบ
ประกันภัยหลัก
(FWLNP85)

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85

สามารถเลือกความคุมครองชีว�ตไดตามตองการ
จำนวนเง�นเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท

....................................

...................................

คุม ครองคารักษาพยาบาล

แผนไดมอนด สูงสุด 70,000,000 บาท/ป
ผูปวยใน

“เพราะสุขภาพของคุณเปนสิง� มีคา ” เง�นมากมายแคไหน

ก็ซื้อสุขภาพที่ดี ไมได แตจะดีสักแคไหนถามีคนชวยปกปองดูแล
สุขภาพของคุณ แมเกิดเหตุไมคาดฝน กรุงไทย-แอกซา พรอม
ดูแลคุณ ทำใหคุณใชชีว�ตไดอยางเต็มที่

ยกระดับอีกขั้นของความคุมครองดานสุขภาพเพ�่อใหคุณเขาถึง
การักษาพยาบาลและแพทยชั้นนำทั่วโลก และใหคุณไดรับการ
รักษาที่ดีที่สุดที่คุณตองการ ดวยเอกสิทธิ์เหนือระดับในทุกดาน
ของความคุมครองสุขภาพใหคุณอุนใจในทุกว�นาทีของชีว�ต

T
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$
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$
……….. $
………..
$
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TOTAL ……

$

THANK YOU

หมดหวงเร�อ่ งคารักษาพยาบาล
เร��มตนวางแผนประกันสุขภาพ
เพ��มเติมตั้งแตวันนี้
ใหคณ
ุ ปราศจากความกังวล
เร�อ่ งคาใชจา ยดานสุขภาพ

ผูปวยนอก
อาณาเขต
ความคุมครอง

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
แบบจายตามจร�ง ไมเกินคารักษาพยาบาลสูงสุดตอป
คุม ครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูป ว ยนอก

100,000 บาท/ป

ทัว่ โลก, ทัว่ โลกยกเวนสหรัฐอเมร�กา, ภูมภิ าคเอเชีย
หร�อ เฉพาะประเทศไทย

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หร�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คุม ครองคารักษาพยาบาล

แผนแพลทินั่ม สูงสุด 100,000,000 บาท/ป
ผูปวยใน

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
แบบจายตามจร�ง ไมเกินคารักษาพยาบาลสูงสุดตอป

ผูปวยนอก

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
แบบจายตามจร�ง ไมเกินคารักษาพยาบาลสูงสุดตอป

แผนอื่น ๆ

คุม ครองคาตรวจสุขภาพประจำป คาวัคซีน คาดูแลรักษาสายตา
รวมไปถึงคารักษาพยาบาลสำหรับการตัง้ ครรภและคลอดบุตร

อาณาเขต
ความคุมครอง

ทัว่ โลก, ทัว่ โลกยกเวนสหรัฐอเมร�กา, ภูมภิ าคเอเชีย
หร�อเฉพาะประเทศไทย

แบบประกันภัยหลัก
อายุรับประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา
ความคุมครองการสูญเสียชีว�ต
รายละเอียดผลประโยชน
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
1. คาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน สูงสุดไมเกิน
2. คาหองผูปวยว�กฤต (ICU และ CCU) ตอวัน
3. คารักษาพยาบาล กรณีผาตัด
(คาแพทยผาตัดและหัตถการ / คาแพทยว�สัญญี / คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด)
4. คาธรรมเนียมโรงพยาบาล(4)
5. คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล
6. คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชม.)
7. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอกของโรงพยาบาลสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัดและคารังสีบำบัด
8. คาศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย (60 DWP)(1)
9. คาตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี 30 วันกอนเขารับการรักษา
และ 30 วัน หลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน รวมถึงคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
ตอเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
1. คารักษาพยาบาลทั่วไปในฐานะผูปวยนอก
2. คารักษาโดยการแพทยทางเลือก สูงสุดไมเกิน(3)
3. คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไมเกิน(3)
คารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชนอื่น ๆ
1. ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)(2)
2. คาหองทารกแรกเกิด
3. คารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภและคลอดบุตร สูงสุดไมเกิน (12MWP)(2)
4. คารักษาดานจ�ตเวช สูงสุดไมเกิน
5. คาดูแลรักษาสายตา สูงสุดไมเกิน
6. คาตรวจสุขภาพประจำป สูงสุดไมเกิน (12 MWP)(2)
7. คาฉีดวัคซีน สูงสุดไมเกิน
8. คารักษาพยาบาล และการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดทาย สูงสุดไมเกิน (12 MWP)(2)
(ผลประโยชนนี้ จำกัดใช ได 1 ครั้งในชวงชีว�ตของผูเอาประกันภัย)
อาณาเขตความคุมครอง

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรายป (แบบประกันภัยหลัก จำนวนเง�นเอาประกันภัย 200,000 บาท
+ สัญญาเพ��มเติมเฟลคซี่ เฮลท) เพศชาย อายุ 40 ป อาณาเขตความคุมครองทั่วโลก

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85 (FWLNP85)
อายุ 16-80 ป
ชำระเบี้ยประกันภัย และคุมครองถึงอายุ 85 ป
รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ป
ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก ขั้นต่ำ 200,000 บาท
หร�อ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

ไดมอนด

แพลทินั่ม

70,000,000

100,000,000

15,000 บาทตอวัน(5)

25,000 บาทตอวัน(5)

จายตามจร�ง
ไมเกินผลประโยชน
รวมสูงสุดตอป

จายตามจร�ง
ไมเกินผลประโยชน
รวมสูงสุดตอป

100,000 บาทตอป(5)

จายตามจร�ง ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
35,000 บาทตอป(5)
36,000 บาทตอป(5) (มีสวนรวมจาย 20%)

(5)

25,000 บาทตอป (มีสวนรวมจาย 20%)
25,000 บาทตอป(5) (มีสวนรวมจาย 20%)

จายตามจร�ง ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

7,500 บาทตอป

(5)

-

400,000 บาทตอป(5)
200,000 บาทตอป(5)
25,000 บาทตอป(5)
30,000 บาทตอป(5)
45,000 บาทตอป(5)
1,000,000 บาทตอป(5)

ทั่วโลก, ทั่วโลกยกเวนสหรัฐอเมร�กา, ภูมิภาคเอเชีย, หร�อเฉพาะประเทศไทย

277,726 บาท

408,251 บาท

(1)
60DWP: มีระยะเวลาที่ไมคมุ ครอง 60 วัน, (2) 12MWP คือ ระยะเวลาที่ไมคมุ ครอง 12 เดือน, (3) บร�ษทั ฯ จะชดเชยเปนจำนวน 80% ของคารักษาพยาบาล แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดทีก่ ำหนดไวในตาราง,
(4)

คาธรรมเนียมโรงพยาบาล ไดแก คาบร�การพยาบาล คายา คายากลับบาน (สูงสุด 30 วัน) และ คาทำแผล / คาใหคำปร�กษาและคากายภาพบำบัดซึ่งสอดคลอง กับคำว�นิจฉัยตามความจำเปนทางการแพทย /
การรักษาพยาบาลผูปวยว�กฤตที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีว�ต และ/หร�อที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญลมเหลว / คาตรวจในหองปฏิบัติการ การถายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร (CT Scan)
การเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) และการว�นิจฉัยโดยใชเทคนิคทางการแพทยที่ไดรับการยอมรับอื่น ๆ / คาการบร�การพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาล และ/หร�อ ทีบ่ า นหลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 28 วัน) /
การฟ�น� ฟ�รา งกายในฐานะผูป ว ยในตามความจำเปนทางการแพทย (สูงสุด 28 วัน) /คารถพยาบาลสำหรับการเคลือ่ นยายหร�อสงตัวตามความจำเปนทางการแพทย, (5) และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
สวนรวมจาย หมายถึง บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาลที่คุมครองตามผลประโยชน
หมายเหตุ:
• สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเปนรายป ผูเอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ ได โดยแจงบร�ษัทฯเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วันกอนวันครบรอบปกรมธรรม
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม หร�อไมตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบปกรมธรรมโดยจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
• เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บันสามารถขอรายละเอียดไดจากตัวแทนประกันชีว�ต โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ ชั้นอาชีพ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้
คำเตือน: ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สวนรวมจาย Co-Payment
บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาล
ที่คุมครองตามผลประโยชน

เฟลคซี่ เฮลท

วางแผนสุขภาพอยางชาญฉลาดเพ�่อลูกนอย

บิลคารักษา
พยาบาล

70%

แผนประกันสุขภาพ สำหรับเด็ก

สวนจายรวม

อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 15 ป

Co-Payment

30%

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

ตัวอยาง ผูเอาประกันภัยซื้อแบบประกันชีว�ตสุขภาพ เฟลคซี่ เฮลท แผนสมารท คิดส

อาณาเขตคุม ครองเฉพาะประเทศไทย และเลือกซือ้ ความคุม ครองสุขภาพแผนเพ�ม� เติม
ผูป ว ยในแบบเติมเต็มและความคุม ครองสุขภาพเพ�ม� เติมผูป ว ยนอก
กรณี เขารับการรักษาดวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุบี และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน
คาหองพักผูปวยใน
5,200 บาท/วัน x 3 วัน

=

คารักษา
+ คาธรรมเนียม

=

15,600 บาท
138,720 บาท x 30%

41,616 บาท

138,720 บาท x 70%

97,104 บาท

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

Flex

i Hea

lth

สามารถเลือกแผนความคุมครองคารักษา
พยาบาลเพ�่อลูกของคุณไดตามตองการ
ทั้ง สมารท คิดส หร�อ โกลด คิดส

เตร�ยมความพรอมใหลูก หากเกิดเหตุไมคาดฝน
ดวยความคุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยใน กรณีผาตัด
รักษาพยาบาลใน ICU บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หร�อเจ็บปวย
ดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย แบบจายตามจร�งไมเกิน
วงเง�นสูงสุดตอป (ผลประโยชนคาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน
เปนไปตามเง�่อนไขในตารางผลประโยชน เฟลคซี่ เฮลท)

เติมเต็มทุกความคุมครอง พรอมชวยแบงเบา
ภาระคาใชจาย ดวยคารักษาพยาบาลผูปวยในหากเจ็บปวย

80%

คลายกังวลดวยคารักษาพยาบาลผูปวยนอก

สวนจายรวม

Co-Payment

เพ�่อลดโอกาสการรับเชื่อโรคเพ��มเติมใหกับลูก พรอมทั้งคารักษา
โดยแพทยทางเลือก และคาตรวจรักษาทางทันตกรรม

บิลคารักษา
พยาบาล

20%

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

อาณาเขตคุมครองเฉพาะประเทศไทย และเลือกซื้อความคุมครองสุขภาพแผนเพ��มเติม
ผูปวยนอก
กรณี เขารับการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล

2,800 บาท

=

2,800 บาท x 20%

560 บาท

ผูเอาประกัน
รับผิดชอบคาใชจาย

โรคลิ�นหัวใจรั่ว
โรคมะเร็ง
โรคไขเลือดออก

150,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
900,000 บาท
1,000,000 บาท
120,000 บาท
70,000 บาท

ที่มา: คาใชจายเฉลี่ยจากโรงพยาบาลชั้นนำป 2561 และขอมูลจากกระทรวงธารณสุข

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)
1. โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หร�อปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง
หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3. โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง
5. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติด
6. คาจัดหาหร�อใสอวัยวะเทียมหร�ออุปกรณชวยภายนอก

วางแผนสุขภาพ
อยางชาญฉลาด
เพ�่อลูกนอย

(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทั่วไปทั้งหมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีว�ต)

จายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ เฟลคซี่ เฮลท
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทย และมาตรฐาน
ทางการแพทย โดยจายตามจำนวนที่จายจร�ง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม

ความจำเปนทางการแพทย

ตัวอยาง ผูเอาประกันภัยซื้อแบบประกันชีว�ตสุขภาพ เฟลคซี่ เฮลท แผนโกลด คิดส

คารักษา
ทางทันตกรรม

โรคมือ เทา ปาก

ไวรัสโรตา

ดวยโรคทั่วไป และโรครายแรงอื่น ๆ
คารักษาโดยแพทย
ทางเลือกและคาตรวจ
รักษาทางทันตกรรม
บิลคารักษา
พยาบาล

โรคปอดบวมในเด็ก
ไวรัสอารเอสว� (RSV)

บิลคารักษา
พยาบาล

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

138,720 บาท

แบบประกันชีว�ตและสุขภาพ

คาใชจายเทาไหรถึงจะเพ�ยงพอตอการเขาพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ครั้งใดครั้งหนึ่ง จากกลุมโรคในเด็กที่พบบอย

กลุมโรคในเด็ก

สมารท คิดส

สุขภาพแผนเพ��มเติม
ผูปวยในแบบเติมเต็ม

15,600 บาท

รูหร�อไม ?

2,800 บาท x 80%

2,240 บาท

บริษัทเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย

บร�การพ�เศษ

ใหคำปร�กษาแนะนำแพทยผูเชี่ยวชาญสถานพยาบาล พรอม
ประสานงานตาง ๆ เพ�่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย และ
ไดรับการรักษาที่รวดเร็ว รวมถึงลูกคาไมตองสำรองจายในการ
เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในเคร�อขายกรุงไทย-แอกซา
ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) (ยกเวนกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน)
หากการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน นับจากที่กรมธรรมอนุมัติ
และผูเอาประกันภัย หร�อผูชำระเบี้ยฯ หร�อโรงพยาบาล แจงสิทธิ์
เขารับการรักษาพยาบาลกับฝายสินไหมสุขภาพกอนเขารับ
การรักษาทุกครั้ง

ตองสอดคลองกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวย ตองมีขอบงชี้
ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจ�บัน และตองเปนการบร�การรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม มิใชเพ�่อความสะดวกของผูเอาประกันภัยหร�อของครอบครัว
หร�อของผูใหบร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว



ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period)
นับจากวันเร��มมีผลคุมครองหร�อวันตออายุกรณีสัญญาเพ��มเติมสิ�นผลบังคับครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดเกิดข�้นหลังสุด ระยะเวลา 30 วัน สำหรับการเจ็บปวยทั่วไป, ระยะเวลา 60 วัน สำหรับคา
ศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย และระยะเวลา 120 วัน สำหรับการเจ็บปวยดวยโรค
เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่
เอกสารฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม
ที่ชวยแบงเบาภาระคารักษาพยาบาล
ที่เกิดข�้นโดยไมคาดฝน

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

เฟลคซี่ เฮลท (ประกันสุขภาพแบบเลือกได)

เฟลคซี่ เฮลท

ทางเลือกที่ดี สูชีว�ตที่ดีกวา
ดวยแผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม ที่สามารถเลือก
ความคุมครองที่สอดคลองกับลูกนอย เพ�่อชีว�ตและ
สุขภาพที่ดีกวาเดิม
แบบ
ประกันภัยหลัก
(FWLNP85)

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85
สามารถเลือกความคุมครองชีว�ตไดตามตองการ
จำนวนเง�นเอาประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท

....................................

...................................

คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
สุขภาพแผนหลัก กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน
จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท/ป

สมารทคิดส
การว�ง� เลนและสนุกสนานตามธรรมชาติของเด็กเปนปจจัยสำคัญทีใ่ หเด็ก
เกิดการเร�ยนรูสิ�งใหม ๆ การสรางอนาคตที่ดีของลูก พอแมตองเตร�ยม
รางกายของลูกใหแข็งแรงเพ�่อใหลูกพรอมเร�ยนรูอยูเสมอ แตในบางครั้ง
สิ�งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือเชื้อโรคที่ปะปนอยูทุกที่ สงผลทำใหลูกเจ็บปวยได
ตลอดเวลา

“เมือ่ ลูกเจ็บปวย” บอยครัง้ ทีพ่ อ แมไมอยากใหลกู ตองนอนโรงพยาบาล
เพราะมีความกังวลวาลูกอาจมีโอกาสไดรับเชื้อโรคเพ��มข�้น พอแมจ�งอยาก
ใหลูกไดรับการรักษาแบบผูปวยนอก แตประกันชีว�ตและสุขภาพในปจจ�บัน
สวนใหญไมมีความคุมครองการรักษาแบบผูปวยนอก และหากเกิดเหตุ
ไมคาดฝนลูกมีความจำเปนที่ตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พอแมก็
อยากใหลูกไดรับการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งอาจนำมาดวย
คารักษาพยาบาลที่สูง

T
RECEIP
….. $

……
$
……….. $
………..
$
……….. $
………..
$
..
………

………..
TOTAL ……

$

THANK YOU

สุขภาพแผน
เพ��มเติมผูปวยใน
แบบเติมเต็ม
สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

คุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
เจ็บปวยดวยโรคทั่วไป และโรครายแรงอื่น ๆ ที่ไมไดอยูใน
สุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน

(ผูเอาประกันภัยมีสวนรวมจาย 30%)

ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 12,000 บาท/ป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หร�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คุมครองคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
สุขภาพแผนหลัก กรณีผาตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ภาวะไตวาย และคารักษาพยาบาลใน ICU
ผูปวยใน
แบบพ�้นฐาน
จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท/ป

โกลด คิดส

หมดหวงเร�อ่ งคารักษาพยาบาล
เร��มตนวางแผนประกันสุขภาพ
เพ��มเติมตั้งแตวันนี้

สุขภาพแผน
เพ��มเติมผูปวยใน
แบบเติมเต็ม

ดวยแพ็คเกจที่ชวยแบงเบาภาระ
คารักษาพยาบาลที่เกิดโดยไมคาดฝน

สุขภาพแผน
เพ��มเติม
ผูปวยนอก

คุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน
เจ็บปวยดวยโรคทั่วไป และโรครายแรงอื่น ๆ ที่ไมไดอยูใน
สุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
ความคุมครองเพ��มเติมคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

สูงสุด 50,000 บาท/ป

แบบประกันภัยหลัก
อายุรับประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา
ความคุมครองการสูญเสียชีว�ต

แบบประกันคุมครองชีว�ตสุขภาพ 85 (FWLNP85)
1 เดือน - 15 ป
ชำระเบี้ยประกันภัย และคุมครองถึงอายุ 85 ป
รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ป
ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก ขั้นต่ำ 200,000 บาท
หร�อ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

รายละเอียดผลประโยชนสุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
สมารท คิดส
โกลด คิดส
3,000,000
10,000,000
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน หร�อผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน กรณีผาตัด บาดเจ็บ หร�อกรณีเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย คารักษาพยาบาลผูปวยนอกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ภายใน 24 ชม.) คารักษาพยาบาลในหอผูปวยว�กฤต และรวมถึงการสูญเสียชีว�ตในโรงพยาบาลทุกกรณี (ยกเวนการสูญเสียชีว�ตที่อยูภายใตเง�่อนไขและขอยกเวนของสัญญาเพ��มเติม)
6,000 บาทตอวัน
10,000 บาทตอวัน
1. คาหองและคาอาหารผูปวยตอวัน สูงสุดไมเกิน
และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
2. คาหองผูปวยว�กฤต (ICU, CCU และ PICU) ตอวัน
3. คารักษาพยาบาล กรณีผาตัด
(คาแพทยผาตัดและหัตถการ / คาแพทยว�สัญญี / คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด)
4. คาธรรมเนียมโรงพยาบาล(4)
5. คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล
จายตามจร�ง
จายตามจร�ง
6. คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชม.)
ไมเกินผลประโยชน
ไมเกินผลประโยชน
7. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอกของโรงพยาบาลสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัด และคารังสีบำบัด
รวมสูงสุดตอป
รวมสูงสุดตอป
8. คาศัลยกรรมในชองปากตามความจำเปนทางการแพทย (60 DWP)(1)
9. คาตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี 30 วันกอนเขารับการรักษา
และ 30 วัน หลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน รวมถึงคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
ตอเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
รายละเอียดของผลประโยชนของสุขภาพแผนเพ��มเติมผูปวยในแบบเติมเต็ม
สมารท คิดส
โกลด คิดส
คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน หร�อผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน ที่ไมไดรับความคุมครองภายใตสัญญาตามผลประโยชนสุขภาพแผนหลักผูปวยในแบบพ�้นฐาน
1. คาหองพักผูปวยและคาอาหารตอวัน สูงสุดไมเกิน
6,000 บาทตอวัน
10,000 บาทตอวัน
และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
2. คาธรรมเนียมโรงพยาบาล(4)
3. คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล
จายตามจร�ง
จายตามจร�ง
4. คาตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการตรวจว�นิจฉัยทางรังสี 30 วันกอนเขารับการรักษา
ไมเกินผลประโยชน
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
และ 30 วันหลังจากออกโรงพยาบาลในโรคเดียวกัน รวมถึงคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
รวมสูงสุดตอป
(สวนรวมจาย 30%)(3)
ตอเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
รายละเอียดของผลประโยชนของสุขภาพแผนเพ��มเติมผูปวยนอก
สมารท คิดส
โกลด คิดส
1. คารักษาพยาบาลทั่วไปในฐานะผูปวยนอก
12,000 บาท(5)
50,000 บาท(5)
2. คารักษาโดยการแพทยทางเลือก สูงสุดไมเกิน(2)
5,000 บาท(5)(มีสวนรวมจาย 20%)
15,000 บาท(5) (มีสวนรวมจาย 20%)
(2)
(5)
3. คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไมเกิน
5,000 บาท (มีสวนรวมจาย 20%)
15,000 บาท(5) (มีสวนรวมจาย 20%)
อาณาเขตความคุมครอง
เฉพาะประเทศไทย

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรายป (แบบประกันภัยหลัก จำนวนเง�นเอาประกันภัย 200,000 บาท
+ สัญญาเพ��มเติมเฟลคซี่ เฮลท) เพศหญิง อายุ 1 ป

83,276 บาท

151,684 บาท

(1)
60DWP: มีระยะเวลาที่ ไมคุมครอง 60 วัน, (2) บร�ษัทฯ จะชดเชยเปนจำนวน 80% ของคารักษาพยาบาล แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดที่กำหนดไว ในตาราง,(3) บร�ษัทฯ จะชดเชยเปนจำนวน 70% ของคารักษาพยาบาล
แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดที่กำหนดไว ในตาราง สำหรับผูเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน - 15 ป เทานั้น,(4) คาธรรมเนียมโรงพยาบาล ไดแก คาบร�การพยาบาล คายา คายากลับบาน (สูงสุด 30 วัน) และ คาทำแผล /
คาใหคำปร�กษาและคากายภาพบำบัดซึ่งสอดคลองกับคำว�นิจฉัยตามความจำเปนทางการแพทย / การรักษาพยาบาลโรคหัวใจ ภาวะไตวาย และโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีบำบัดและเคมีบำบัด / การรักษาพยาบาลผูปวยว�กฤต
ที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีว�ต และ/หร�อที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญลมเหลว / คาตรวจในหองปฏิบัติการ การถายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร (CT Scan) การเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI)
และการว�นิจฉัยโดยใชเทคนิคทางการแพทยที่ไดรับการยอมรับอื่น ๆ / คาการบร�การพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาล และ/หร�อ ที่บานหลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 28 วัน) / การฟ��นฟ�รางกายในฐานะผูปวยใน
ตามความจำเปนทางการแพทย (สูงสุด 28 วัน) / คารถพยาบาลสำหรับการเคลื่อนยายหร�อสงตัวตามความจำเปนทางการแพทย, (5) และไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
สวนรวมจาย หมายถึง บร�ษัทฯ และผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบคาใชจายตอครั้งในการรักษาพยาบาลที่คุมครองตามผลประโยชน
หมายเหตุ:
• สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเปนรายป ผูเอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ ได โดยแจงบร�ษัทฯเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วันกอนวันครบรอบปกรมธรรม
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม หร�อไมตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบปกรมธรรมโดยจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
• เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บันสามารถขอรายละเอียดไดจากตัวแทนประกันชีว�ต โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ ชั้นอาชีพ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้
คำเตือน: ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

