
ตารางผลประโยชน�โดยสรุป

กรมธรรม� iCare จะคุ�มครองเมื่อ …
ข�อควรรู�

1ป�
โดยนับจากวันที่กรมธรรม� iCare มีผลบังคับ
สำหรับโรคร�ายแรงระยะรุนแรง และจะต�องไม�มี
อาการหร�อการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกันในช�วงระยะ
เวลาที่ไม�คุ�มครองดังกล�าวนี้

60
วันแรก

ผ�าน

90
วันแรก

ผ�าน

สำหรับการเคลมระหว�างโรคร�ายแรงระยะรุนแรง
ต�างกลุ�มโรค แผนประกัน iCare จะคุ�มครองเมื่อ
พ�นระยะเวลา

โดยนับจาก
1. การว�นิจฉัยโรคร�ายแรงระยะรุนแรง
 ครั้งล�าสุดในกลุ�มโรคที่ 2,3,4,5
2. เมื่อพ�นระยะเวลาปลอดการรักษา
 โรคมะเร็ง สำหรับกลุ�มโรคที่ 1

โดยนับจากวันที่ี่กรมธรรม� iCare มีผลบังคับ
สำหรับโรคร�ายแรงระยะเร��มต�น และโรคร�ายแรง
ระยะปานกลาง และจะต�องไม�มีอาการหร�อการรักษาที่
เกี่ยวเนื่องกันในช�วงระยะเวลาที่ไม�คุ�มครองดังกล�าวนี้ หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดกลุ�มโรคในหัวข�อ “การจ�ายผลประโยชน�”

ผลประโยชน� แผน 500,000 แผน 1,000,000 แผน 3,000,000 แผน 5,000,000

คุ�มครองการสูญเสียชีว�ต (ทุกกรณี)

กรณีอายุครบ 85 ป�

ความคุ�มครองส�วนโรคร�ายแรง

ระยะของโรคร�ายแรงที่คุ�มครอง

ผลประโยชน�เพ��มเติมโรคร�ายแรงในเด็ก
(10 โรค สำหรับอายุ 1 เดือน – 18 ป�)

ผลประโยชน�สูงสุดส�วนโรคร�ายแรง
 1 เดือน – 18 ป�
 19 ป�ข�้นไป

ผลประโยชน�เพ��มเติมพ�เศษ บร�ษัทฯ จะจ�ายเบี้ยประกันให�แผนประกัน iCare เพ�่อให�กรมธรรม�ยังคงมีผลบังคับต�อไป กรณีตรวจพบ
โรคร�ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรกในกลุ�มโรคใดกลุ�มโรคหนึ่ง

รับผลประโยชน� 100,000 บาท

3 ระยะ ประกอบด�วย ระยะเร��มต�น ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง

100,000 บาท หร�อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม�หลักที่ชำระมาแล�วทั้งหมด แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

500,000 บาท 
ต�อกลุ�มโรค

ครั้งละ 100,000 บาทต�อโรค

(สูงสุดไม�เกิน 5 โรค

หร�อ 500,000 บาท)

ครั้งละ 200,000 บาทต�อโรค

(สูงสุดไม�เกิน 5 โรค

หร�อ 1,000,000 บาท)

ครั้งละ 600,000 บาทต�อโรค

(สูงสุดไม�เกิน 5 โรค

หร�อ 3,000,000 บาท)

ครั้งละ 1,000,000 บาทต�อโรค

(สูงสุดไม�เกิน 5 โรค

หร�อ 5,000,000 บาท)

1,000,000 บาท
ต�อกลุ�มโรค

3,000,000 บาท
ต�อกลุ�มโรค

3,000,000 บาท 6,000,000 บาท 18,000,000 บาท 30,000,000 บาท
2,500,000 บาท 5,000,000 บาท 15,000,000 บาท 25,000,000 บาท

5,000,000 บาท
ต�อกลุ�มโรค(โดยการว�นิจฉัยว�าเป�นโรคร�ายแรงตามที่กำหนดจะต�องเกิดข�้น

ในขณะที่ผู�เอาประกันภัยมีชีว�ตอยู�และกรมธรรม�มีผลบังคับ) 

คำเตือน : ผู�ซ้ือควรทำความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครองและเง�อ่นไขก�อนตัดสินใจทำประกันทุกคร้ัง
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iCare
ไอแคร� : ให�ความคุ �มครองถึง
90 โรค ครอบคล ุมท ุกระยะ
โรคร �าย และให �ค ุณเคลมได �
หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 5 เท�า
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

นิยามใหม�
กับแผนประกัน

โรคร�ายแรง

แบบประกันคุ�มครองโรคร�ายแรง

 
 
 
 

www.krungthai-axa.co.th
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร� แกรนด� รามา 9 
ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง 

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

Know You Can



นิยามใหม�กับแผนประกันโรคร�ายแรงท่ีให�ความคุ�มครองเต็มเหนี่ยว
ถึง 90 โรคครอบคลุมทุกระยะโรคร�าย และให�คุณเคลมได�หลายคร้ัง
รวมสูงสุดถึง 5 เท�าของจำนวนเง�นเอาประกันภัย แถมยังม่ันใจได�ว�า
ความคุ�มครองของคุณจะไม�สูญหาย แม�ยามเจ็บป�วยด�วยโรคร�ายแรง           

คุ�มครองถึง 90 โรคใน 5 กลุ�มโรคครอบคลุมทุกระยะ

สามารถเคลมได�หลายครั้ง ให�ความคุ�มครองสูงสุดถึง 5 เท�า
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

เพ��มความคุ�มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน�อย
(รวมคุ�มครองสูงสุด 6 เท�าของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 18 ป�)

บร�ษัทฯ จ�ายเบี้ยแทนเมื่อป�วยด�วยโรคร�ายแรงระยะรุนแรง

ใส�ใจดูแล มอบส�วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

มีความคุ�มครองกรณีเสียชีว�ต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

คุ�มครองทุกระยะโรคร�าย
เคลมได�สูงสุด 5 เท�า

iCare

ระยะเร��มต�น

ระยะปานกลาง

ระยะรุนแรง

1. เนื้องอกที่ต�อมหมวกไต (25%)
2. ไตวายระยะแรก (25%) 
3. ปลูกถ�ายลำไส�เล็ก (25%)
4. ลูป�ส (25%) 
(รับผลประโยชน� 25% x 4)

1. ผ�าตัดตับ (25%)

(รับผลประโยชน� 25%)

2.ตับวาย (75%)

(รับผลประโยชน� 75% เนื่องจาก

มีการจ�ายผลประโยชน�ในครั้งที่ 1

ไปแล�ว 25% )

1.ตับวาย (100%)

(รับผลประโยชน� 100%)

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 กรณีท่ี 4

1. หนังแข็งเครสซินโดรม (50%)

2. ตับแข็ง (50%) 

(รับผลประโยชน� 50% x 2)

รวมผลประโยชน�ที่ได�รับ 100% 100% 100%100%

ตัวอย�างการเร�ยกร�องสินไหมในกลุ�มโรคอวัยวะและระบบต�าง ๆ ท่ีสำคัญ (กลุ�มโรคท่ี 2)

6. ส�วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

4. โบนัส 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน�อย
รับเพ��มความคุ�มครองโรคในเด็ก 10 โรค
เคลมได�คร้ังละ 20% สูงสุด 5 คร้ัง รวม 100% 
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

รับส�วนลดพ�เศษทุกกรมธรรม�เม่ือซ้ือกรมธรรม�สำหรับ
สมาชิกในครอบครัว (ซ้ือพร�อมกันต้ังแต� 2 กรมธรรม�ข�น้ไป)

ไม�ต�องจ�ายเบ้ีย แต�กรมธรรม�ยังมีผลบังคับสำหรับ
กลุ�มโรคท่ีเหลือ เม่ือตรวจพบโรคร�ายแรงระยะรุนแรง
โรคใดโรคหน่ึงคร้ังแรก

5. บร�ษัทฯ จะจ�ายเบี้ยประกันแทนเมื่อตรวจพบ
 โรคร�ายแรงระยะรุนแรง

2. คุ�มครองถึง 90 โรคใน 5 กลุ�มโรค 
   ครอบคลุมทุกระยะ

3. หมดกังวลหากเป�นโรคร�ายแรงหลายโรค 
 เพราะเราให�คุณเคลมได�หลายครั้ง

1. มีความคุ�มครองกรณีเสียชีว�ต (ทุกกรณี) 
 100,000 บาท

กรมธรรม� กรมธรรม�

1 2
ส�วนลด
พ�เศษ

(รวมสูงสุดถึง 5 เท�าของจำนวนเง�นเอาประกันภัย)

โรคมะเร็ง อวัยวะและระบบสำคัญ ระบบประสาท หัวใจ อ่ืน ๆ *

กลุ�มโรคท่ี 1 กลุ�มโรคท่ี 2 กลุ�มโรคท่ี 3 กลุ�มโรคท่ี 4 กลุ�มโรคท่ี 5
ระยะเร��มต�น

ระยะปานกลาง

ระยะรุนแรง

การจ�ายผลประโยชน�

25% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

50% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ทั้งนี้สามารถเคลมได� 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยต�อ 1 กลุ�มโรคและสูงสุด 500% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยสำหรับการเคลมทุกกลุ�มโรค

5 กลุ�มโรค

* อื่น ๆ หมายถึง โรคร�ายแรงอื่น ๆ ตามที่กรมธรรม�กำหนดไว� และไม�ได�จัดอยู�ในกลุ�มโรคที่ 1,2,3,4
การเคลมระหว�างโรคร�ายแรงระยะรุนแรงต�างกลุ�มโรค จะต�องมีระยะเวลาห�างกัน 1 ป� โดยนับจาก
1) การว�นิจฉัยโรคร�ายแรงระยะรุนแรงครั้งล�าสุดในกลุ�มโรคที่ 2,3,4,5
2) เมื่อพ�นระยะเวลาปลอดการรักษาโรคมะเร็ง สำหรับกลุ�มโรคที่ 1
สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เป�นไปตามเง�่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม�
หมายเหตุ: 1. สำหรับกลุ�มโรคที่ 1 (มะเร็ง) สามารถเคลมได�ระยะละ 1 ครั้ง, 2. การเร�ยกร�องสินไหมในกลุ�มโรคที่ 2, 3, 4 และ 5 สามารถเคลมได�หลายครั้งใน 1 ระยะ

คำเตือน : ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

…………………………………………………………………………………………….


