สำหรับการใหความคุมครอง

1
2
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การเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำ
สัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันตออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผล
บังคับครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

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

สำหรับการเจ็บปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน
นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันตออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม
สิ้นผลบังคับครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไสเล�อนทุกชนิด
- ตอเนื้อ หรือตอกระจก
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
- นิ่วทุกชนิด
- เสนเลือดขอดที่ขา
- เย�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

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

3

โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอน
วันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด
หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

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

4 โรคเอดส หรือ กามโรค หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หมายเหตุ * เฉพาะขอยกเวนบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดขอยกเวนทั้งหมดในกรมธรรม

แผนประกันสุขภาพ
iHealthy

แผนประกันสุขภาพอ�นๆ
ในตลาด

1) คารักษาพยาบาลผูปวยใน

แบบเหมาจาย

2) คารักษาพยาบาลผูปวยนอก

แบบเหมาจาย

3) คาลางไต คาเคมีบำบัด
และรังสีบำบัด

สูงสุดตามแผน
ความคุมครอง

ตามตาราง
ผลประโยชน
สวนใหญ
เปนตอครั้งการรักษา
สูงสุด 180,000
ตอป

4) คากายภาพบำบัดผูปวยนอก

คุมครอง

ไมคุมครอง

5) ภาวะแทรกซอนกอนและ
หลังการคลอดบุตร

คุมครอง

ไมคุมครอง

6) หออภิบาลทารกแรกเกิด

คุมครอง

ไมคุมครอง

7) คารักษาพยาบาลสำหรับการ
ตั้งครรภ และการคลอดบุตร

คุมครอง

ไมคุมครอง

8) คารักษาโดยแพทยทางเลือก

คุมครอง

ไมคุมครอง

9) คาตรวจรักษาทันตกรรม

คุมครอง

ไมคุมครอง

10) คาดูแลรักษาสายตา

คุมครอง

ไมคุมครอง

11) คาตรวจสุขภาพประจำป

คุมครอง

ไมคุมครอง

12) คาฉีดวัคซีน

คุมครอง

ไมคุมครอง

ผลประโยชน

13) การจายคารักษาพยาบาลใน
ตางประเทศ สำหรับผูปวยใน

ไมตองสำรองจายหากมี สำรองจาย และจายตาม
การแจงลวงหนา และ ตารางซึ่งผลประโยชนไม
คารักษาพยาบาลเพียง เพียงพอตอการรักษา
พอตอคาใชจาย

14) การจายคารักษาพยาบาล
ในประเทศ

ไมตองสำรองจายกรณีเขาในโรงพยาบาล
ในเครือขาย

15) บริการชวยเหลือทางการ
แพทยฉุกเฉินระหวาง
ประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

คุมครอง

ไมคุมครอง

16) บริการผูชวยสวนบุคคล

คุมครอง

ไมคุมครอง

หมายเหตุ ผลประโยชน ในขอ 6-13 ขึ้นอยูกับแผนความคุมครองที่เลือก

ประกันสุขภาพสวนบุคคล

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ
คุมครอง ครอบคลุม
ทุกความตองการ ทุกที่ ทุกเวลา

แบบประกันประเภทตลอดชีพ
แบบประกันประเภทบำนาญ
แบบประกันสูงวัย
แบบประกันประเภทออมทรัพย
แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา
แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย
แบบประกันประเภทสินเช�อ
แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
แบบประกันประเภทควบการลงทุน
แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน
แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา
แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ
แบบประกันอุบัติเหตุกลุม
แบบประกันประเภทเกษียณอายุ

โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด รามา 9 ชั้น 1, 20-27
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

พิมพเอกสารเม�อ ธันวาคม 2559

ขอยกเวนที่สำคัญ*

เพราะเราแตกตาง

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท
อันดับหนึง่ ในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจทีโ่ ดดเดนทำใหบริษทั ฯไดรบั รางวัล
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน
คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมภิ าคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)
รางวั ล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก
Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารพัฒนา
การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุม แอกซา
2554 - รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง
สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ
ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน
ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ
พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

iHealthy

ตารางผลประโยชน iHealthy
ผลประโยชน
คุมครองการสูญเสียชีวิต (ทุกกรณี)
กรณีอายุครบ 85 ป
1. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยในและผูปวยที่รักษาพยาบาลระหวางวัน
1.1 คาหองพักผูปวยรวมคาอาหารตอวัน สูงสุดไมเกิน

iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุมครอง ครอบคลุม
ทุกความตองการ ทุกที่ ทุกเวลา

1

ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยใน แบบเหมาจาย
สูงสุดรวมทุกความคุมครอง ไมเกิน 100 ลานบาทตอป

2

ใสใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ดวยความ
คุมครอง การลางไต และการทำเคมีและรังสีบำบัด
สำหรับผูปวยนอกและผูปวยใน

3

ดูแลวาที่คุณแมอยางหวงใย ดวยความคุมครองคารักษาพยาบาล
สำหรับการตั้งครรภ และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซอน
กอนและหลังการคลอดบุตร พรอมทั้งคาหออภิบาลทารกแรกเกิด

4

สงเสริมใหมีการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ดวยความคุมครอง
การตรวจสุขภาพประจำป การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม
พรอมทั้งการฉีดวัคซีน

5

ครอบคลุมทุกความตองการดานสุขภาพ ที่ใหความคุมครอง
การรักษาโดยแพทยทางเลือก เชน ฝงเข็ม ไคโรแพคติก
ตามคำแนะนำของแพทย

6

ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุมครองที่เลือก
ทำใหเขาถึงทีมแพทยชั้นนำไดทุกมุมโลก

Platinum

Diamond

หองเดี่ยวมาตรฐาน

(ประเทศไทย ไมเกิน 21,000 บาทตอวัน)****

หองเดี่ยวมาตรฐาน

(ประเทศไทย ไมเกิน 15,000 บาทตอวัน)****

คุมครองทั่วโลก
ระดับการชดเชยผลประโยชนทั้งในและนอกอาณาเขต

Smart

หองเดี่ยวมาตรฐาน

(ประเทศไทย ไมเกิน 9,000 บาทตอวัน)****

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

ไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

คาเคมีบำบัด และคารังสีบำบัด
คาลางไต
คาศัลยกรรมผูปวยนอก
คาปรึกษาแพทยและยา รวมถึงใบสั่งยา สำหรับผูปวยนอก

2.5 คาวินิจฉัยโดยเอ็กซเรยคอมพิวเตอร
2.6 คาตรวจในหองปฏิบัติการ เอ็กซเรย อัลตราซาวนด
2.7 คากายภาพบำบัด
3. คารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชนอ�นๆ
3.1 คารถพยาบาล
3.2 คารักษาทันตกรรมเน�องจากอุบัติเหตุ
3.3 คาศัลยกรรมในชองปาก
3.4 ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)*
3.5 คาหออภิบาลทารกแรกเกิด
3.6 คารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภและคลอดบุตร (12 MWP)* สูงสุดไมเกิน
3.7 คารักษาโดยการแพทยทางเลือก สูงสุดไมเกิน
3.8 คารักษาดานจิตเวช สูงสุดไมเกิน
3.9 คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไมเกิน**
3.10 คาดูแลรักษาสายตา สูงสุดไมเกิน
3.11 คาตรวจสุขภาพประจำป (12 MWP)* สูงสุดไมเกิน
3.12 คาฉีดวัคซีน สูงสุดไมเกิน
3.13 คารักษาพยาบาล และการดูแลแบบ ประคับประคองระยะสุดทาย
(12 MWP)* สูงสุดไมเกิน***
4. ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป ไมเกิน
5. อาณาเขตความคุมครอง
ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกอาณาเขตความคุมครองไดเพียงหนึ่งอาณาเขตเทานั้น
โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกตางในแตละอาณาเขตความคุมครอง

Silver

50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แลวแตอยางใดอยางหนึ่งที่มากกวา
รับผลประโยชน 50,000 บาท

1.2 คาธรรมเนียมโรงพยาบาล
2. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก
2.1
2.2
2.3
2.4

Gold

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท ตอป****

สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท ตอป****

สูงสุดไมเกิน 35,000 บาท ตอป****

สูงสุดไมเกิน 12,000 บาท ตอป****

6 ลานบาท

3 ลานบาท

ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป
400,000 บาท ตอป****
35,000 บาท ตอป****
200,000 บาท ตอป****
36,000 บาท ตอป****
25,000 บาท ตอป****
30,000 บาท ตอป****
45,000 บาท ตอป****

5,000 บาท ตอป****
5,000 บาท ตอป****
7,500 บาท ตอป****

4,000 บาท ตอป****

70 ลานบาท

10 ลานบาท

1,000,000 บาท ตอป****
100 ลานบาท

มี 4 อาณาเขตความคุมครองใหเลือก
1) ทั่วโลก 2) ทั่วโลกยกเวน สหรัฐอเมริกา 3) เอเชีย 4) ประเทศไทย

มี 2 อาณาเขตความคุมครองใหเลือก
1) เอเชีย 2) ประเทศไทย

ใหความคุมครองเฉพาะประเทศไทยเทานั้น ใหความคุมครองเฉพาะประเทศไทยเทานั้น

บริษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความคุมครองที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกไว) สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยกะทันหัน (สูงสุด 45 วันตอการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยูนอกอาณาเขตความคุมครอง)

1. 100% ของคาใชจายตามจริงแตไมเกินวงเงินสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุมเครือขาย 2. 100% ของการประเมินคาชดเชยแบบเปรียบเทียบคาใชจายปรกติวิสัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุมเครือขาย

หมายเหตุ * 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน ** บริษัทฯ จะชดเชยเปนจำนวน 80% ของคารักษาพยาบาล แตไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดที่กำหนดไว ในตาราง *** ผลประโยชนนี้จำกัดใชได 1 ครั้งในชวงชีวิตของผูเอาประกันภัย **** และไมเกินผลประโยชนรวมสุงสุดตอป
ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

