ตารางผลประโยชนและความคุมครอง สัญญาเพ��มเติมคารักษาพยาบาล iHealthy Ultra สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 11 ปข�้นไป (ตอ)

หมวดที่

11

BRONZE

SILVER

GOLD

3 ลานบาท

10 ลานบาท

15 ลานบาท

25 ลานบาท

70 ลานบาท

100 ลานบาท

ผลประโยชนและความคุมครองสัญญาเพ��มเติม และบันทึกสลักหลัง ฯ
2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (ตอ)
คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ตอรอบปกรมธรรม
ประกันภัย

ตามที่จายจร�ง *

12 คาบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน

ตามที่จายจร�ง *

13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

ตามที่จายจร�ง *

หมวดที่

DIAMOND PLATINUM

15 คาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 7 วัน)

ตามที่จายจร�ง *

16 คาศัลยกรรมในชองปาก

ตามที่จายจร�ง *

17 ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร (12MWP**)

ตามที่จายจร�ง *
6,000
บาท ***

12,000
บาท ***

60,000
บาท ***

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *

21

คารักษาโดยแพทยทางเลือก ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

5,000 บาท

35,000 บาท

22

คาตรวจรักษาทางทันตกรรม **** ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

7,500 บาท

36,000 บาท

23

คารักษาดานจ�ตเวชสําหรับกรณีผูปวยในและผูปวยนอก ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

5,000 บาท

200,000 บาท

24

คารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภและ�คลอดบุตร (12MWP **)
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

400,000 บาท

25

คาดูแลรักษาสายตา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

25,000 บาท

ตามที่จายจร�ง *

26

คาตรวจสุขภาพประจําป (12MWP **) ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

30,000 บาท

27

คาฉีดวัคซีน ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

45,000 บาท
1,000,000 บาท

ในกรณีที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตความคุมครอง บร�ษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาล เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดข�้น
ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันเดินทางเทานั้น โดยบร�ษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลดังกลาว สูงสุดไมเกินวันที่ 90 นับตั้งแตวันเดินทาง
บร�ษัทฯ จะจายผลประโยชน ตามที่จายจร�งโดยไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

แผนความคุมครอง
มี 6 แผนความคุมครอง
SMART

มาตรฐานใหม
ของการวางแผน
เร�่องสุขภาพ

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง

คาหออภิบาลทารกแรกเกิด

**
12MWP (12 months wating period ) หมายถึง ระยะเวลาที่ไมคุมครอง 12 เดือน
*** ผลประโยชนสูงสุดของความคุมครองหมวดที่ 18 รวมกับความคุมครองหมวดที่ 19
**** บร�ษัทฯ จะชดเชยเปนจํานวนรอยละ 80 ของคารักษาพยาบาลที่เกิดข�้นจร�ง แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชน
***** ผลประโยชนนี้ จํากัดใช ได 1 ครั้ง ในชวงชีว�ตของผูเอาประกันภัย

6-10 ป สําหรับ iHealthy Ultra แผนเด็ก
(ศึกษาขอมูลและความคุมครองเพ��มเติมไดในเอกสารประกอบการขาย iHealthy Ultra แผนเด็ก)

ความจำเปนตองใชบร�การดานการแพทยหร�อบร�การอื่น ๆ ของสถานพยาบาล เพ�่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหร�อ
การปวย โดยตองสอดคลองกับการรักษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็บหร�อการปวยของผูเ อาประกันภัย ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานทางการแพทย และตองมิใชเพ�่อความสะดวกของผูเอาประกันภัย หร�อครอบครัวของผูเอาประกันภัย หร�อของผูให
บร�การการรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว

20

หมายเหตุ : *

11 - 80 ป สําหรับ iHealthy Ultra ทุกแผน
(ตออายุไดถึงอายุ 89 ป และรับความคุมครองถึงอายุ 90 ป)

ความจำเปนทางการแพทย

ผลประโยชนเพ��มเติม สําหรับแผน Diamond และ Platinum

28 คารักษาพยาบาล และการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดทาย
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย ***** (12MWP**)

อายุรับประกันภัย

คาใชจายซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย โดยจายคารักษา
พยาบาลตามที่เกิดข�้นจร�ง แตไมเกินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติม
ตามที่จายจร�ง *

19 คากายภาพบําบัดสําหรับผูปวยนอก ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

การพ�จารณารับประกันภัย
การพ�จารณารับประกันภัยเปนแบบปกติ (Full Underwriting) โดยการพ�จารณา และ
การตรวจสุขภาพข�้นอยูกับกฏเกณฑการพ�จารณาที่บร�ษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ผูขอเอาประกันภัย
1 ทานสามารถถือสัญญาเพ��มเติมสุขภาพแบบเหมาจายไดเพ�ยง 1 ฉบับ เทานั้น

การจายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ iHealthy Ultra

14 คาพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาลและ/หร�อที่บาน หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

รอบปกรมธรรมประกันภัย

เปนสัญญาเพ��มเติมคุมครองคารักษาพยาบาล แบบเหมาจายปตอป

(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทัว่ ไปทัง้ หมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีวต� )

3. ผลประโยชนอื่น ๆ

18 คาปร�กษาแพทยและยารวมถึงใบสั่งยาสําหรับผูปวยนอกตอ

ลักษณะประกันภัย

• ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแตกำเนิด หร�อระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หร�อโรคทาง
พันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย เวนแต สัญญาเพ��มเติมนี้มีผลคุมครองมาไมนอยกวา 1 ป และ
ปรากฏอาการหลังผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปบร�บูรณ
• การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหร�อการควบคุม
น้ำหนักตัว การผาตัดที่สามารถทดแทนดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่
ไดรับความคุมครอง
• การบาดเจ็บที่เกิดข�้นอันเปนผลมาจากการกระทำของผูเอาประกันภัย
(1) ขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หร�อยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หร�อ
(2) ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอลในรางกายขณะตรวจเทียบเทากับระดับแอลกอฮอล ในเลือดตั้งแต 150
มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข�้นไป หร�อ
(3) ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราจนไมสามารถครองสติได ในกรณีที่ ไมมีการตรวจวัดหร�อในกรณีที่ ไมสามารถตรวจวัด ระดับ
แอลกอฮอล ได

(ก) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการปวยที่เกิดข�้นในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเร��มมีผลคุม ครอง
ตามสัญญาเพ�ม� เติมนี้ หร�อวันทีบ่ ร�ษทั อนุมตั ใิ หเพ�ม� ผลประโยชนของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�น้ ภายหลัง หร�อ
(ข) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเร��มมี
ผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้น
ภายหลัง สำหรับเนือ้ งอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลือ่ นทุกชนิด, ตอเนือ้ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่ หร�อ
(ค) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ในระยะเวลา 12 เดือนแรก นับแตวันเร��มมีผลคุมครอง หร�อวันที่บร�ษัท
อนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้นภายหลัง สำหรับคารักษาพยาบาลสำหรับภาวะ
แทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร (สำหรับแผนซิลเวอร แผนโกลด แผนไดมอนด และแผนแพลทินั่มเทานั้น), คารักษา
พยาบาลสำหรับการตัง้ ครรภและคลอดบุตร (สำหรับแผนแพลทินม่ั เทานัน้ ), คาตรวจสุขภาพประจำป (สำหรับแผนแพลทินม่ั
เทานั้น), คารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดทาย (สำหรับแผนแพลทินั่มเทานั้น)

BRONZE

SILVER

สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย

ใหความคุมครองเฉพาะประเทศไทย

• ตรวจเช็คอาการปวยเองได
• พบแพทยออนไลน
• ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน
• ดูขอมูลกรมธรรมของคุณ

บร�ษทั จะไมจา ยผลประโยชนตามสัญญาเพ�ม� เติมนี้ สำหรับโรคเร�อ้ รัง การบาดเจ็บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ที่
ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุมครองเปนครั้งแรก เวนแต
- ผูเอาประกันภัย ไดแถลงใหบร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไมมีเง�่อนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว
หร�อ
- โรคเร�อ้ รัง การบาดเจ็บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) นัน้ ไมปรากฏอาการ ไมไดรบั การตรวจรักษาหร�อว�นจิ ฉัย
โดยแพทย หร�อไมไดพบหร�อปร�กษาแพทย ในระยะ 5 ป กอนวันทีส่ ญ
ั ญาเพ�ม� เติมเร�ม� มีผลคุม ครองเปนครัง้ แรก และในชวง
เวลา 3 ป ตั้งแตวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุมครองเปนครั้งแรก

ขอควรรู
(1) สัญญาเพ��มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และสามารถตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเมื่อครบรอบปกรมธรรมประกันภัย

ซึง่ ผูเ อาประกันภัยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเพ�ม� เติมนีเ้ มือ่ ใดก็ ได โดยแจงบร�ษทั เปนลายลักษณอกั ษร ทัง้ นีบ้ ร�ษทั ขอสงวนสิทธิ์
ไมตออายุสัญญาเพ��มเติม สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
- ในกรณีทมี่ หี ลักฐานวาผูเ อาประกันภัยไมแถลงขอความจร�งตามใบคําขอเอาประกันภัย หร�อคําขอตออายุ (Reinstatement)
ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลงเพ�ม� เติมอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับการทําสัญญาเพ�ม� เติมการประกันภัยสุขภาพ ซึง่ เปนสาระสําคัญ
ที่อาจทําใหบร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้น หร�อบอกปดไมรับทําสัญญา หร�อรับประกันภัยแบบมีเง�่อนไข
- ผูเ อาประกันภัยเร�ยกรองผลประโยชนจากการทีต่ นใหมกี ารรักษาการบาดเจ็บหร�อการปวยโดยไมมคี วามจําเปนทางการแพทย
- ผูเ อาประกันภัยเร�ยกรองผลประโยชนคา ชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันทุกบร�ษทั เกินกวารายได
ที่แทจร�ง
การไมตอ อายุสญ
ั ญาเพ�ม� เติมนีด้ ว ยเหตุขา งตน บร�ษทั จะแจงใหผเู อาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอกั ษรไมนอ ยกวา 30 วัน
(2) เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บัน ผูเอาประกันภัยสามารถขอทราบรายละเอียดไดจาก
ตัวแทนประกันชีวต� ทัง้ นี้ เบีย้ ประกันภัยในปตอ อายุของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากอายุ ชัน้ อาชีพ
คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลทีส่ งู ข�น้ หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio)
ของสัญญาเพ��มเติมนี้
คำเตือน : ขอมูลนีเ้ ปนเพ�ยงขอมูลเบือ้ งตนเพ�อ่ ประกอบการนำเสนอเทานัน้ ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุม ครอง
และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

GOLD

ผูชวยสวนตัวดิจ�ทัลคนใหม

ไอเฮลทตี้ อัลตรา
เอกสารฉบับเดือนตุลาคม 2564

ผลประโยชนรวมสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

SMART

ขอมูลทั่วไปของสัญญาเพ��มเติม

สัญญาเพ��มเติม

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)

ดวยมาตรฐานสุขภาพใหม
ที่จะชวยใหคุณวางแผนรับมือกับ
คาใชจายเร�่องสุขภาพไดดีข�้น

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

ลูกคา กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต
สามารถดาวนโหลดไดแลวที่

DIAMOND

PLATINUM

iHealthy Ultra

มาตรฐานใหมของการวางแผนเร�่องสุขภาพ

วางแผนรับมือกับคารักษาพยาบาลที่เพ��มสูงข�้น
ไปกับ กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต

ปจจ�บนั ผูค นหันมาใหความสําคัญกับสุขภาพกันอยางจร�งจัง แตการ
จะมีสุขภาพที่ดีนั้นนอกเหนือจากการดูแลตัวเองเพ�ยงอยางเดียวอาจยังไม
เพ�ยงพอ แตนนั้ หมายถึงการเตร�ยมความพรอม “คาใชจา ยเร�อ่ งสุขภาพดวย”

ดวยจ�ดเดนของสัญญาเพ�ม� เติม iHealthy Ultra ทีถ่ กู พัฒนาดวย
มาตรฐานประกันสุขภาพใหม ที่จะชวยใหคุณสามารถวางแผนรับมือกับ
คาใชจายเร�่องสุขภาพที่ยากเกินจะคาดเดา แตไมยากเกินจะรับมือ

แมว�วัฒนาการทางการแพทยที่ทันสมัยจะชวยใหรักษาอาการปวย
ไดดีและรวดเร็ว แตนั้นก็หมายถึงคารักษาพยาบาลที่มีแนวโนมจะสูงข�้นใน
อนาคตขางหนาดวย

ตัวอยางอัตราคารักษาโดยประมาณของโรคที่พบบอย
บร�การทางการแพทย

ราคาโดยประมาณ

คาลางไต
~ 30,000 บาท/เดือน
............................................................................................................
คารักษาโรคหัวใจ
~ 200,000 - 700,000 บาท
............................................................................................................
คาเคมีบําบัด
~ 600,000 - 1,200,000 บาท
............................................................................................................
คารังสีรักษา
~ 50,000 - 200,000 บาท
............................................................................................................
คารักษามะเร็งแบบพ�งเปา
มากกวา
(Targeted therapy)
1,000,000 บาทข�้นไป
............................................................................................................
คาใชจายขางตนเปนการสํารวจจากกลุมตัวอยางโรงพยาบาลเอกชนบางแหง คาใชจายขางตนเปนเพ�ยงคาบร�การ
ทางการแพทย โดยคาใชจายจร�งอาจเปลี่ยนแปลงข�้นอยูกับว�ธีการรักษาและจํานวนวันที่ตองนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล

อัตราการเติบโตของคาใชจาย
ดานสุขภาพของประเทศไทย
โดยเฉลี่ยตอปเทากับ

10.3%

6
แผน

* เง�่อนไขเปนไปตามที่ระบุไว ในสัญญาเพ��มเติมฯ
** อายุรับประกันถึงอายุ 80 ป ตออายุไดถึงอายุ 89 ป และรับความคุมครองถึงอายุ 90 ป

****

4

คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

5
หมวดที่

ครอบคลุม ดวยคารักษาแบบเหมาจาย

รวมถึงการตรวจสุขภาพ เพ�อ่ ใหคณ
ุ สามารถเขาถึงการรักษา
ที่จําเปนไดอยางทันทวงที

6

***** ใหความคุมครองในแผนแพลทินั่ม

5. พ�เศษ สวนลดของคนสุขภาพดี
ปกรมธรรมที่ ปกรมธรรมที่ ปกรมธรรมที่

คุมครองแบบเหมาจายตามจร�ง *** จัดเต็มกับวงเง�นคารักษาพยาบาล
ตอป ใหคุณเขาถึงที่สุดของคุณภาพการรักษา ทั้งการผาตัด การลางไต
การรักษาโรคมะเร็ง ครอบคลุมทั้ง เคมีบําบัด รังสีรักษา และเทคโนโลยี
การแพทยสมัยใหม การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy
*** ผลประโยชนเปนไปตามตารางผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมฯ

1

2

3

ไม
เคลม

ไม
เคลม

ไม
เคลม

ปกรมธรรมที่ 4

รับสวนลด
เบี้ยประกันภัย

10%

พ�เศษ ในกรณีที่ ไมมีการเคลม สําหรับการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ตอเนื่อง 3 ปกรมธรรม รับสวนลดคาเบี้ยประกันภัยปตออายุ 10%
(Renewal) (ขอกําหนดและเง�อ
่ นไขเปนไปตามทีร่ ะบุไวในสัญญาเพ�ม� เติม)

GOLD

3 ลานบาท

10 ลานบาท

15 ลานบาท

25 ลานบาท

70 ลานบาท

100 ลานบาท

9,000

15,000

21,000

1,500

บาทตอวัน

3,000

บาทตอวัน

5,500

บาทตอวัน

บาทตอวัน

DIAMOND PLATINUM

บาทตอวัน

ตามที่จายจร�ง *

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
สูงสุด 15 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง
ตามที่จายจร�ง *

หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทําหัตถการ
หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ
หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทยทําศัลยกรรมและหัตถการ
(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor Fee)
หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย (Doctor Fee)
หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *

การผาตัดใหญที่ ไมตอ งเขาพักรักษาตัวเปนผูป ว ยใน (Day Surgery)

ตามที่จายจร�ง *

2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *

ตามที่จายจร�ง ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรง กอนและหลังการเขาพัก
รักษาตัวเปนผูป ว ยใน หร�อคารักษาพยาบาลผูป ว ยนอกที่ตอเนื่องเกีย่ วของโดยตรง หลังการ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดยอยที่ 6.1 คาบร�การทางการแพทย เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน
กอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอก หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง สําหรับการรักษา
พยาบาลตอเนื่องภายใน30 วัน หลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น
(ไมรวมคาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิจฉัย)

ตัวอยางเง�่อนไขการรับสวนลดเบี้ยประกันภัยปตออายุ

SILVER

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบําบัดรักษา คาบร�การโลหิตและ
สวนประกอบของโลหิต คาบร�การทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด
และคาเวชภัณฑ ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

4. มากกวา การรักษาคือการปองกัน *****

2. หมดกังวล เร�อ่ งคารักษาพยาบาล คุม ครอง

คาหองผูปวยว�กฤติ จะจายคาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)

3

ใหความคุมครองในแผนไดมอนด และแพลทินั่ม

ดวยความคุมครองที่ใหคุณเขาถึงวัคซีนที่หลากหลาย
เชน วัคซีนโคว�ดทางเลือก วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

คาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดยอยที่ 2.4 คายาและคาเวชภัณฑสิ�นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สําหรับกลับบาน

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

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

BRONZE

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

หมวดยอยที่ 2.1 คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิจฉัย
หมวดยอยที่ 2.2 คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษา คาบร�การโลหิตและสวนประกอบของโลหิต
และคาบร�การทางการพยาบาล
หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือดและคาเวชภัณฑ

หมดหวงกับโรคยอดฮิต ออฟฟ�ศซินโดรม ดวยการรักษา
แพทยทางเลือก ไคโรแพรคติก
คลายกังวลดานจ�ตใจในยามว�กฤติ กับความคุมครองที่ให
คุณเขาถึงการรักษาปญหาดานสุขภาพจ�ตอยางมีคุณภาพ

SMART

ผลประโยชนและความคุมครองสัญญาเพ��มเติม และบันทึกสลักหลัง ฯ
หมวดที่

2

ตั้งแต 3 ลานบาท
สูงสุด 100 ลานบาท

การันตีการตออายุตามมาตรฐานสุขภาพแบบใหม *
รับความคุมครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 90 ป **

ผลประโยชนรวมสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

1

วงเง�นคารักษาพยาบาลตอรอบปกรมธรรม

ตัวอยางอัตราการเติบโตของคาใชจายดานสุขภาพโดยเฉลี่ยตอปของประเทศตาง ๆ

ที่มา: กรมการคาภายใน, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร ไอ), สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข

และสุขภาพใจ เหมาะสําหรับว�ถชี วี ต� แบบนิวนอรมอล ****

ดวย 6 แผนความคุมครอง และวงเง�นคารักษาพยาบาลตอรอบป
กรมธรรมประกันภัย ตัง้ แต 3 ลานบาท สูงสุด 100 ลานบาท
แผนความคุมครอง

ตารางผลประโยชนและความคุมครอง สัญญาเพ��มเติมคารักษาพยาบาล iHealthy Ultra สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 11 ปข�้นไป

3. เหนือกวา ดวยการดูแลทีค่ รบครันทัง้ สุขภาพกาย

1. ตอบโจทย ทุกไลฟสไตล และความตองการของลูกคา

11.2% 3.6% 8.0%
จากภาพเราจะเห็นไดวา อัตราการเติบโตคาใชจา ยดานสุขภาพของ
ประเทศไทยมีทิศทางที่สูงข�้นเมื่อเปร�ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยคาใชจาย
ดานสุขภาพของประเทศไทยนั้นมีแนวโนมที่ปรับตัวข�้นเปน 2 เทา ทุก ๆ
8-10 ปโดยประมาณ

ผลประโยชนเพ��มเติม สําหรับแผน
Diamond และ Platinum

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
สูงสุด 2 ครั้ง ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง

7

คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
ของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

ตามที่จายจร�ง *

8

คาเวชศาสตรฟ�นฟ�หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ไมคุมครอง

9

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเร�้อรัง โดยการลางไตผานทาง
เสนเลือด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

10 คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีรวม

รักษา เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมายเหตุ : * บร�ษัทจะจายผลประโยชน ตามที่จายจร�งโดยไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *

บาทตอวัน

