
iShield
แบบประกันคุ�มครองชีว�ต
และโรคร�ายแรงตลอดชีพ

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไม�คุ�มครองการเจ็บป�วย
หร�อความผิดปกติที่เกี่ยวข�องกับโรคร�ายแรงที่เกิดข�้นภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต�วัน
เร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม�

ตัวอย�างการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทน

-

ระยะเร��มต�น ระยะรุนแรง

รวมผลประโยชน�ที่ได�รับ

1. โรคมะเร็งระยะไม�ลุกลาม (25%)
2. ปลูกถ�ายลำไส�เล็ก (25%)
3. การผ�าตัดตับ (25%)
4. โรคลูป�ส (25%)
   (รับผลประโยชน� 25% x 4)

100% ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัย

กรณีที่ 1

ระยะเร��มต�น ระยะรุนแรง

1. การผ�าตัดลิ�นหัวใจทางผิวหนัง 
   (25%)
2. การใส�เคร�่องกระตุ�นหัวใจ (25%)
   (รับผลประโยชน� 25% x 2)

3. โรคกล�ามเนื้อหัวใจ (50%)
   (รับผลประโยชน� 50%
   เนื่องจากมีการจ�าย
   ผลประโยชน�ในระยะเร��มต�น
   ไปแล�ว 50%)

กรณีที่ 2

-

ระยะเร��มต�น ระยะรุนแรง

กรณีที่ 3

1. โรคสมองเสื่อม (100%)
   (รับผลประโยชน� 100%)

รู�หร�อไม�?  ในช�วงหลายป�ที่ผ�านมานั้น ค�าใช�จ�ายในการ
รักษาพยาบาลโรคร�ายแรงในประเทศไทยสูงข�้นอย�างต�อเนื่อง
และมีแนวโน�มจะเพ��มสูงมากข�้นเร�่อย ๆ 

โรคหัวใจ
การรักษาด�วยการขยาย
หลอดเลือดหัวใจด�วยบอลลูน 

ประมาณการค�าใช�จ�าย
ในการรักษาโรคร�ายแรงบางชนิด
ค�ารักษาพยาบาลต�อคนต�อโรค

บาท

บาท

บาท

การผ�าตัดเส�นเลือดหัวใจ 

การตรวจด�วยการ
ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ  

250,000

340,000

150,000

โรคมะเร็ง

บาท

บาท

บาท

215,600

184,800

220,000

มะเร็งเต�านม
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

มะเร็งปอด
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

มะเร็งปากมดลูก
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

รวมผลประโยชน�ที่ได�รับ 100% ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัย

รวมผลประโยชน�ที่ได�รับ 100% ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัย

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

แบบประกันคุ�มครองชีว�ต
และโรคร�ายแรงตลอดชีพ

ไอชิลด� 
     ทางเลือกใหม�ที่จะช�วยปกป�อง
ความสุขของคุณและครอบครัว
จากภัยโรคร�ายแรง

พร�อมรบัมือ
โรคร�ายแรง

ตลอดชีพ
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www.krungthai-axa.co.th
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
เลขทะเบียนบร�ษัท ฯ 0107555000376 

Know You Can

ที่มา: แพ็กเกจการตรวจว�นิจฉัยและการรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำ
คำเตือน : ข�อมูลนี้เป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นเพ�่อประกอบการนำเสนอเท�านั้น ผู�ซื้อควร
ทำความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง



ประกัน
โรคร�ายแรง
แบบเดิม ๆ

หากประกันโรคร�ายแรงแบบเดิม ๆ กำลังทำให�คุณ 
เลิกคิดที่จะวางแผนรับมือกับโรคร�ายด�วยเหตุผลเหล�านี้

ถ�าอยากได�ความคุ�มครอง 
ก็ต�องจ�ายเบี้ยไปตลอดชีว�ต

พออายุมากข�้น ค�าเบี้ยก็แพงข�้นตามไปด�วย
แล�วจะเอาเง�นจากที่ไหนมาจ�าย

จ�ายเบี้ยไปแล�ว แต�ไม�เป�นโรคร�าย
ก็เท�ากับว�า จ�ายเง�นทิ�งไปเปล�า ๆ

เพราะโรคร�ายเกิดข�้นได�แบบไม�คาดฝ�น โดยที่คุณอาจไม�รู�ตัว
และใกล�ตัวกว�าที่คุณคิด หากไม�มีการเตร�ยมพร�อมรับมือใด ๆ
อาจทำให�ความสุขทั้งหมดของชีว�ตต�องหยุดลง 

ทางเลือกใหม�ที่จะช�วยปกป�องความสุขของคุณและ
ครอบครัวจากภัยโรคร�ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต�วันนี้ 
อย�าปล�อยให�โรคร�ายแรงทำลายชีว�ตคุณ

ไอชิลด� 
แบบประกันคุ�มครองชีว�ตและโรคร�ายแรงตลอดชีพ

แบบประกัน ไอชิลด� แบบประกันที่คุ�มครองชีว�ต
และโรคร�ายแรงนานตลอดชีพ หร�อถึงอายุ 85 ป�

ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
ช�วยยืดความสุขของคุณออกไปยาว ๆ

โรคร�ายแรง ที่ไอชิลด�คุ�มครอง
ทั้งระยะเร��มต�นและระยะรุนแรง 

70

เคลมได�หลายครั้ง สำหรับโรคร�ายแรงระยะเร��มต�น
โดยไม�มีระยะเวลารอคอยระหว�างโรค

ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
ต�อโรค (สูงสุด 4 ครั้ง)

ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
หร�อ เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน

ของกรมธรรม�หลัก
ที่ชำระมาแล�วทั้งหมด

แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า
หักผลประโยชน�ความคุ�มครอง

โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น
ที่จ�ายไปแล�ว (ถ�ามี)

25%

100%ความคุ�มครอง

ระยะรุนแรง

ความคุ�มครอง

ระยะเร��มต�น

ผลประโยชน�

กรณีเสียชีว�ต หร�อ

ผลประโยชน�กรณี

ครบกำหนดสัญญา

iShield
แบบประกันคุ�มครองชีว�ต
และโรคร�ายแรงตลอดชีพ

ไม�ว�าจะเผชิญกับโรคร�ายหร�อไม� ก็อุ�นใจว�าเบี้ยฯ
ที่จ�ายไปไม�สูญเปล�า กรณีครบกำหนดสัญญา
หร�อเกิดเหตุไม�คาดฝ�น 

สบายใจ ไม�เสียเปล�า กับผลประโยชน�
ที่ต�างจากแบบเดิม ๆ

(ตามเง�่อนไขของกรมสรรพากร)
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย�อนภาษีได�

ตารางการจ�ายผลประโยชน�โรคร�ายแรงและการเสียชีว�ต

โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น 20 โรค

เช�น โรคมะเร็งระยะไม�ลุกลาม, โรคลูป�ส หร�อ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรงปานกลาง,
แผลไหม�ฉกรรจ�ชนิดรุนแรงปานกลาง, โรคหลอดเลือดสมองที่ได�รับการรักษา
โดยว�ธีใส�สายสวนเส�นเลือดบร�เวณคอเพ�่อถ�างขยายหลอดเลือด, โรคระบบ
ประสาทมัลติเพ�ลสะเคลอโรสิสระยะแรก, การผ�าตัดลิ�นหัวใจผ�านทางผิวหนัง
การสวนหัวใจเพ�่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน,
การผ�าตัดเล็กของเส�นเลือดแดงใหญ�เอออร�ต�า 

โรคร�ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค

เช�น โรคสมองเส่ือม, โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม�สร�างเม็ดโลหิต, โรคเย่ือหุ�มสมอง
และไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเร�ย,เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม�ใช�มะเร็ง, 
โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคกล�ามเนื้อหัวใจ, ตับวาย, โรคหลอดลมปอดอุดกั้น
เร�้อรังขั้นรุนแรง หร�อ โรคปอดระยะสุดท�าย, ไตวายเร�้อรัง, โรคหลอดเลือด
สมองแตกหร�ออุดตัน, โรคกล�ามเนื้ออ�อนแรง  

โรคร�าย ควบคุมไม�ได� แต�
“ความสุข” คุณปกป�องได�

* สำหรับข�อยกเว�นอื่น ๆ ท�านสามารถศึกษารายละเอียดเพ��มเติมได�จากเล�มกรมธรรม�

•  ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไม�คุ�มครอง
 การเจ็บป�วยหร�อความผิดปกติที่เกี่ยวข�องกับโรคร�ายแรงที่เกิดข�้นภายในระยะ
 เวลา 90 วัน นับตั้งแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม�
•  กรณีไม�เป�ดเผยความจร�ง หร�อแถลงความเท็จ บร�ษัทจะบอกล�างสัญญาภายใน
 2 ป� นับตั้งแต�วันเร��มมีผลคุ�มครอง หร�อวันต�ออายุกรมธรรม�ครั้งสุดท�าย
 หร�อวันกลับคืนสู�สถานะเดิม
•  สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หมายถึง
 สภาพใด ๆ หร�อ ความเจ็บป�วยใด 
    - ซึ่งสาเหตุที่เคยเป�น หร�อกำลังเป�นอยู�
    - ซึ่งผู�เอาประกันภัยได�รู�อยู�แล�วถึงสัญญาณหร�ออาการของสภาพนั้น 
  หร�อความเจ็บป�วยนั้น หร�อ
    - ซึ่งแพทย�ผู�เชี่ยวชาญมีข�อสันนิษฐานถึงอาการของสภาพนั้น
  หร�อความเจ็บป�วยนั้น หร�อ
    - ซึ่งผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ หร�อการตรวจอื่นใดที่ได�แสดงให�เห็นแล�ว
  ถึงสภาพนั้นหร�อความเจ็บป�วยนั้นที่มีก�อนวันเร��มมีผลคุ�มครองตามสัญญา
  หร�อวันเร��มมีผลคุ�มครองตามการต�ออายุ (Reinstatement) ครั้งสุดท�าย
  แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้นหลังสุด
• เอกสารการเร�ยกร�องสินไหม
 1. เอกสารเร�ยกร�องเคลม  2. ใบรับรองแพทย�
 3. ผลชิ�นเนื้อและผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ

•  ฆ�าตัวตายภายใน 1 ป� นับตั้งแต�วันเร��มมีผลคุ�มครอง หร�อถูกผู�รับผลประโยชน�
 ฆ�าตายโดยเจตนา
• โรคร�ายแรงที่เกิดจากการฆ�าตัวตาย หร�อการทำร�ายร�างกายตนเองหร�อพยายาม
 กระทำเช�นว�านั้น ในขณะที่รู�สึกรับผิดชอบหร�อว�กลจร�ตหร�อไม�ก็ตาม
•  ผู�เอาประกันภัยปฏิเสธไม�ยอมรับการรักษา หร�อไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย�
• โรคร�ายแรงท่ีเกิดข�น้ (สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย : Pre-existing
 Condition) ก�อนวันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม�หร�อวันเร��มมีผลคุ�มครองตาม
 การต�ออายุกรมธรรม� (Reinstatement) คร้ังสุดท�ายแล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�น้หลังสุด
•  การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ�มกันบกพร�อง (HIV Positive) หร�อภาวะของโรคภูมิคุ�มกัน
 บกพร�อง (AIDS) ของผ�ูเอาประกันภัย ไม�ว�าจะทางตรงหร�อทางอ�อม
 ยกเว�น โรคเอดส� หร�อ เอช ไอ ว� จากการถ�ายเลือด

ข�อควรรู�

ข�อยกเว�นที่สำคัญของความคุ�มครองโรคร�ายแรง

“ด�วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา”
ทำให�วางแผนชำระเบี้ยประกันภัยได�ง�าย

มีให�เลือกชำระเบี้ยประกันภัยทั้งแบบ
5 ป� 10 ป� 15 ป� และ 20 ป�

“ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น และมีให�เลือกหลายระยะ
ตามความต�องการของลูกค�า”

ไอชิลด� ให�ผลประโยชน� 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อ
เบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม�หลักที่ชำระมาแล�วทั้งหมด
แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�าหักผลประโยชน�ความคุ�มครองโรคร�ายแรง
ระยะเร��มต�นที่จ�ายไปแล�ว (ถ�ามี)
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