แบบประกันชีว�ตและสุขภาพ
สัญญาเพ��มเติม iHealthy
แบบประกันภัยหลักที่แนบได
แบบประกันคุมครองชีว�ตและสุขภาพ 85

แบบประกันคุมครองชีว�ตและสุขภาพ 60

อายุรับประกันภัย
16-80 ป ตออายุถึงอายุ 84 ป
และรับความคุมครองถึงอายุ 85 ป

สิทธิพ�เศษบร�การดานสุขภาพ

แบบประกันชีว�ตและสุขภาพ

สําหรับลูกคากรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต
เราพรอมอยูเคียงขางเมื่อยามเจ็บปวย บร�ษัท ฯ ขอมอบสิทธิพ�เศษในการเขาถึง
บร�การสุขภาพในดานตาง ๆ ใหแกทานลูกคาคนสําคัญของเรา ดังนี้

16-55 ป ตออายุถึงอายุ 84 ป
และรับความคุมครองถึงอายุ 85 ป

จำนวนเง�นเอาประกันภัยหลัก 50,000 บาท
การพ�จารณา และการตรวจสุขภาพข�้นอยูกับกฎเกณฑการพ�จารณาที่บร�ษัท ฯ กำหนด

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)
• โรคเร�้อรัง การเจ็บปวยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมา
แตกำเนิด (Congenital) หร�อปญหาดานพัฒนาการ หร�อโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก ไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหร�อการควบคุม
น้ำหนักตัว หร�อการผาตัดอันมีลกั ษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุท่ไี ดรบั ความคุม ครอง
• โรคเอดส หร�อกามโรค หร�อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
• การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หร�อการพยายามทำรายรางกายตนเอง ไมวาจะเปน
การกระทำโดยตนเอง หร�อยินยอมใหผอู น่ื กระทำไมวา จะอยูใ นระหวางว�กลจร�ตหร�อไมกต็ าม ทัง้ นีร้ วมถึงอุบตั เิ หตุจากการ
ที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม หร�อฉีดยาหร�อสารมีพ�ษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง
• การบาดเจ็บที่เกิดข�้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดใหโทษจน
ไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า” ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอลในเลือด
ตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข�้นไป
• คาจัดหาหร�อใสอวัยวะเทียมหร�ออุปกรณชวยภายนอก
(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทัว่ ไปทัง้ หมดไดท่ี www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีวต� )

จายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ ไอเฮลทตี้

แครคุณกวาใคร

เพราะเราคือเพ�่อนคูคิดดานสุขภาพ

ชีว�ตดี
สุขภาพดี
ตองวางแผน

ทีมงานพยาบาลแครคุณกวาใคร พรอมใหความชวยเหลือลูกคาในเวลาที่ลูกคา
ตองเผชิญว�กฤตสุขภาพโดยมีบร�การ ดังนี้
• บร�การ ในการแนะนําแพทยผูเชี่ยวชาญ หร�อโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เหมาะกับอาการปวย
รวมถึงนัดหมายแพทย และประสานงานกับทางโรงพยาบาลใหแกลูกคา
• ใหคําปร�กษาเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชนความคุมครองในกรมธรรมใหกับลูกคาเพ�่อชวยเหลือลูกคา
ใหมีคาใชจายสวนเกินนอยที่สุด
ศึกษารายละเอียดเพ��มเติมไดที่ www.krungthai-axa.co.th/th/care-coordination

ความจำเปนทางการแพทย
ตองสอดคลองกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวยของผูเอาประกันภัย ตองมีขอบงชี้
ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ปิ จ จ�บนั ตองมิใชเพ�อ่ ความสะดวกของผูเ อาประกันภัยหร�อของครอบครัว
ผูเอาประกันภัย หร�อของผูใหบร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว และตองเปนการบร�การรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของภาวะการบาดเจ็บหร�อเจ็บปวยของผูเอาประกันภัยนั้น ๆ

การประเมินคาชดเชยแบบเปร�ยบเทียบคาใชจายปรกติว�สัย
การประเมินคาใชจา ยการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดข�น้ จร�งกับคารักษาพยาบาลเฉลีย่ ของโรงพยาบาลในกลุม เคร�อขายของบร�ษทั
ซึ่งอยูในอาณาเขตเดียวกันกับที่ผูเอาประกันภัยทำการรักษาพยาบาล และใชเฉพาะกรณีที่ผูเอาประกันภัยเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาลนอกกลุมเคร�อขายเทานั้น โดยคารักษาพยาบาลเฉลี่ยที่นำมาอางอิงนี้ จะตองเปนคารักษาพยาบาลที่เกิดข�้น
ในโรงพยาบาลในกลุม เคร�อขาย ทีม่ ขี นาดและมาตรฐานการรักษาพยาบาลเทียบเทาหร�อสูงกวาโรงพยาบาลทีผ่ เู อาประกันภัย
ทำการรักษา ทัง้ นี้ เพ�อ่ ใหการจายคาชดเชยการรักษาพยาบาลดังกลาว เปนไปตามมาตรฐานและความจำเปนทางการแพทย

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period)
(ก) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สำหรับการเจ็บปวยใด ๆ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเร��ม
มีผลคุมครองของสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ (Reinstatement)ครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะ
เกิดข�้นหลังสุด หร�อ
(ข) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สำหรับการเจ็บปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 120 วันนับจาก
วันเร��มมีผลคุมครองของสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ (Reinstatement)ครั้งสุดทายแลวแตกรณีใด
จะเกิดข�้นหลังสุด เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด,ตอเนือ้ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิว� ทุกชนิด, เสนเลือดขอดทีข่ า, เยือ่ บุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่ หร�อ
(ค) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมที่เกิดข�้นในระยะเวลา 12 เดือน ดังตอไปนี้ นับจากวันเร��มมีผลคุมครอง
ของสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดข�้นหลังสุด
คารักษาพยาบาลสำหรับภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร, คารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภและ
คลอดบุตร(สำหรับแผนแพลทินั่มเทานั้น), คาตรวจสุขภาพประจำป(สำหรับแผนแพลทินั่มเทานั้น),คารักษาพยาบาลและ
การดูแลประคับประคองระยะสุดทาย (สำหรับแผนแพลทินั่มเทานั้น)
คำเตือน : ขอมูลนี้เปนเพ�ยงขอมูลเบื้องตนเพ�่อประกอบการนำเสนอเทานั้น ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียด
ความคุมครองและเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

กรุงไทย-แอกซา TeleHealth

เอกสารฉบับเดือน พฤศจ�กายน 2563

คาใชจายซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย โดยจายตามจำนวน
ที่จายจร�ง แตไมเกินผลประโยชนสูงสุด ตามที่ระบุไวในกรมธรรม

มิติใหมของการพบแพทยออนไลน เพ�ยงปลายนิ�ว
กรุงไทย-แอกซา TeleHealth เปนบร�การพบแพทยออนไลนที่ครบวงจรเสมือน
ลูกคาพบแพทยที่โรงพยาบาลโดยมีบร�การ ดังนี้

ไอเฮลทตี้

ประกันสุขภาพแบบเหมาจาย
ทีค่ มุ คา คุม ครอง ครอบคลุม
ทุกความตองการ

• ปร�กษาแพทยออนไลน ผานแอปพลิเคชันบน โทรศัพทมือถือ (คนหาคําวา Clicknic)
• มีบร�การใหคําปร�กษาเร�่องยาโดยเภสัชกร
• บร�การสงยาถึงบานในเขตพ�้นที่ใหบร�การ
ทานลูกคา สามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน CLICKNIC ลงทะเบียนดวยบัตรประชาชน และหมายเลขกรมธรรม
เพ�ยงเทานี้ ทานก็สามารถเร��มปร�กษาแพทย ไดทันที
ศึกษารายละเอียดเพ��มเติมไดที่ www.krungthai-axa.co.th/th/telehealth

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

สือ่ ประชาสัมพันธนสี้ ามารถใชไดถงึ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทานัน้

ผลประโยชน

แผนแพลทินั่ม

แผนไดมอนด

แผนโกลด

แผนซิลเวอร

แผนสมารท

50,000 บาท หร�อเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แลวแตอยางใดอยางหนึ่งที่มากกวา

คุมครองการสูญเสียชีว�ต (ทุกกรณี)
กรณีครบกำหนดสัญญา ณ สิ�นปกรมธรรมที่อายุครบ 85 ป

รับผลประโยชน 50,000 บาท

1. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยในและผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน
1.1 คาหองพักผูปวยรวมคาอาหารตอวัน สูงสุดไมเกิน

หองเดี่ยวมาตรฐาน
หองเดี่ยวมาตรฐาน
หองเดี่ยวมาตรฐาน
(ประเทศไทย ไมเกิน 21,000 บาทตอวัน) (ประเทศไทย ไมเกิน 15,000 บาทตอวัน) (ประเทศไทย ไมเกิน 9,000 บาทตอวัน)
****
****
****

1.2 คาธรรมเนียมโรงพยาบาล

หองเดี่ยวมาตรฐาน (ประเทศไทย ไมเกิน 5,200 บาทตอวัน)****

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

2. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

iHealthy

ชีว�ตดี สุขภาพดี ตองวางแผน

ประกันสุขภาพของคนฉลาดเลือก แบบเหมาจาย ที่ครอบคลุมคารักษาพยาบาล
ทั้งผูปวยในและนอก

2.1 คาเคมีบำบัด และคารังสีบำบัด

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

2.2 คาลางไต

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

2.3 คาศัลยกรรมผูปวยนอก

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

2.4 คาปร�กษาแพทยและยา รวมถึงใบสั่งยา สำหรับผูปวยนอก
2.5 คาว�นิจฉัยโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร
2.6 คาตรวจในหองปฏิบัติการ เอ็กซเรย อัลตราซาวด

01
02

03
04
05

ผูปวยใน

3. คารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชนอื่นๆ

ผูปวยนอก

ตั้งครรภและคลอดบุตร*

คุมครองคารักษาพยาบาลสำหรับ
การตั้งครรภและคลอดบุตร รวมถึง
ภาวะแทรกซอน กอนและหลังคลอดบุตร
สำหรับมารดา

ตรวจสุขภาพประจำป*

ครอบคลุมทุกความตองการดาน สุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำป คาฉีดวัคซีน
คารักษาสายตา ทันตกรรม
และการรักษาโดยแพทยทางเลือก

คุมครองทั่วโลก**

ตามแผนความคุมครองที่คุณเลือก
เพ�่อเขาถึงทีมแพทยชั้นนำทั่วทุกมุมโลก

* ข�้นอยูกับแผนที่เลือก
** กรณีเลือกอาณาเขตความคุมครองทั่วโลกและเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้เปนไปตามเง�่อนไขที่ระบุในกรมธรรมและหลักเกณฑของบร�ษัท ฯ

สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท ตอป
****

สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท ตอป
****

สูงสุดไมเกิน 35,000 บาท ตอป
****

สูงสุดไมเกิน 12,000 บาท ตอป
****

6 ลานบาท

3 ลานบาท

2.7 คากายภาพบำบัด

คารักษาพยาบาลผูปวยใน (IPD) และ
ผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน
แบบเหมาจายสูงสุด 100 ลานบาทตอป*

คารักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD)
คาลางไต คาเคมีบำบัดและรังสีบำบัด
คาศัลยกรรม คากายภาพบำบัด
คาว�นิจฉัยโดยเอ็กซเรยคอมพ�วเตอร
คาตรวจในหองปฏิบัติการเอ็กซเรยอัลตราซาวด

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.1 คารถพยาบาล

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.2 คารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.3 คาศัลยกรรมในชองปาก

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

3.4 ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)*
3.5 คาหออภิบาลทารกแรกเกิด
3.6 คารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภและคลอดบุตร
(12 MWP)* สูงสุดไมเกิน
3.7 คารักษาโดยการแพทยทางเลือก สูงสุดไมเกิน
3.8 คารักษาดานจ�ตเวช สูงสุดไมเกิน

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
400,000 บาท ตอป****
35,000 บาท ตอป****

5,000 บาท ตอป****

200,000 บาท ตอป****

5,000 บาท ตอป****

3.9 คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไมเกิน**

36,000 บาท ตอป****

7,500 บาท ตอป****

4,000 บาท ตอป****

3.10 คาดูแลรักษาสายตา สูงสุดไมเกิน

25,000 บาท ตอป****

3.11 คาตรวจสุขภาพประจำป (12 MWP)* สูงสุดไมเกิน

30,000 บาท ตอป****

3.12 คาฉีดวัคซีน สูงสุดไมเกิน

45,000 บาท ตอป****

70 ลานบาท

10 ลานบาท

3.13 คารักษาพยาบาล และการดูแลแบบประคับประคอง
ระยะสุดทาย (12 MWP)* สูงสุดไมเกิน***

1,000,000 บาท ตอป****

4. ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป ไมเกิน

100 ลานบาท

5. อาณาเขตความคุมครอง
ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกอาณาเขตความคุมครองไดเพ�ยงหนึ่ง
อาณาเขตเทานั้น โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกตางในแตละอาณาเขต
ความคุมครอง
ความคุมครองนอกอาณาเขตที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกไว
ระดับการชดเชยผลประโยชนทั้งในและนอกอาณาเขต

มี 4 อาณาเขตความคุมครองใหเลือก
มี 2 อาณาเขตความคุมครองใหเลือก
1) ทั่วโลก 2) ทั่วโลกยกเวน สหรัฐอเมร�กา 3) เอเชีย 4) ประเทศไทย
1) เอเชีย 2) ประเทศไทย

ใหความคุมครองเฉพาะประเทศไทยเทานั้น

บร�ษัทฯ จะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลทั่วโลกสำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หร�อบาดเจ็บ หร�อการเจ็บปวยกะทันหัน
(สูงสุด 45 วันตอการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยูนอกอาณาเขตความคุมครอง)
1. 100% ของคาใชจายตามจร�งแตไมเกินวงเง�นสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุมเคร�อขาย
2. 100% ของการประเมินคาชดเชยแบบเปร�ยบเทียบคาใชจายปรกติว�สัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุมเคร�อขาย

* 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน ** บร�ษัทฯ จะชดเชยเปนจำนวน 80% ของคารักษาพยาบาล แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดที่กำหนดไวในตาราง *** ผลประโยชนนี้จำกัดใช ได 1 ครั้งในชวงชีว�ตของผูเอาประกันภัย **** และไมเกินผลประโยชนรวมสุงสุดตอป
หมายเหตุ: 1. สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเปนรายป ผูเอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ ได โดยแจงบร�ษัทฯ เปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วันกอนวันครบรอบปกรมธรรม
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม หร�อไมตออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบปกรมธรรมโดยจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
2. เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บันสามารถขอรายละเอียดไดจากตัวแทนประกันชีว�ต โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ ชั้นอาชีพ คาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้

