
แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป

สุขภาพเด็กดี
มอบสิ�งที่ดีที่สุดให�ลูกรัก
เพ�่อความพร�อมสำหรับอนาคต
ให�ก�าวเดินได�อย�างมั่นคง

ส�งผ�าน
ความห�วงใย

ใส�ใจทุกย�างก�าว

Know You Can



ส�งผ�าน
ความห�วงใย

ใส�ใจทุกย�างก�าว      สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเป�นลําดับต�น ๆ ของการทําหน�าท่ีพ�อและแม� ก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพของเจ�าตัวน�อย

พ�อและแม�มักจะมีความกังวลทุกครั้งเมื่อลูกมีอาการเจ็บป�วย ยิ่งในป�จจุบันน้ีมีโรคต�าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย 

ซึ่งจะทําให�ลูกมีโอกาสท่ีเจ็บป�วยได�บ�อยครั้งย่ิงขึ้น แต�อีกหน่ึงป�ญหาท่ีมาพร�อมกับการเจ็บป�วยของลูกก็คือ 

ค�ารกัษาพยาบาลสําหรับเด็กทีร่าคาสูงขึน้เร่ือย ๆ   แต�ไม�ว�าพ�อแม�คนไหนก็คงอยากให�ลูกได�รบัการรกัษาท่ีดีทีสุ่ด

     ดังน้ันการหาผู�ช�วยเพื่อแบ�งเบาภาระค�าใช�จ�ายในการรักษาอาการป�วยของเจ�าตัวน�อยจึงเป�นส่ิงท่ี

จําเป�นอย�างยิ่ง

     ท่ี กรุงไทย-แอกซ�า เราพร�อมท่ีจะเป�นส�วนหน่ึงในการช�วยดูแลค�ารักษาพยาบาลของเจ�าตัวน�อย 

เพราะเราเข�าใจดีว�าลูกคือโลกทั้งใบของคุณ

สุขภาพเด็กดี

2500
WLNP85 +

Smart Medicare (Kid) 2500

สุขภาพเด็กดี

3500
WLNP85 +

Smart Medicare (Kid) 3500

(MEK 2500) (MEK 3500)

ด�วยแผนประกัน
สุขภาพสำเร็จรูป

ส�งผ�านความห�วงใย
ใส�ใจทุกย�างก�าว



แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี
ส�งผ�านความห�วงใย ใส�ใจทุกย�างก�าว

อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 10 ป� 
(รับความคุ�มครองถึงครบอายุ 11 ป�)

ให�ความคุ�มครองค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยใน
ต�อเนื่องสูงสุดถึง 150 วัน

ให�ความคุ�มครองค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก
ต�อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยใน

คลายกังวล มอบค�าปร�กษาแพทย�เฉพาะทาง
ในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 20 ครั้งต�อป� 

รับเพ��ม 70% ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินสิทธิ
ในอัตราตามตารางสำหรับค�าธรรมเนียมการผ�าตัด*

บร�การพ�เศษ
• ให�คำปร�กษาแนะนำแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ สถานพยาบาล พร�อมประสานงานต�าง ๆ
 เพ�่อให�ลูกค�าได�รับความสะดวกสบาย และได�รับการรักษาที่รวดเร็ว
• ไม�ต�องสำรองจ�ายในการเข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในเคร�อข�าย กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
 หากการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน นับจากที่กรมธรรม�อนุมัติ และผู�เอาประกันภัย หร�อผู�ชำระเบี้ยฯ หร�อ
 โรงพยาบาล แจ�งสิทธิเข�ารับการรักษาพยาบาลกับฝ�ายสินไหมสุขภาพก�อนเข�ารับการรักษาทุกครั้ง
 (ยกเว�นกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน สามารถใช�บร�การพ�เศษนี้ได�ทันที)  

รับเพ��ม 70% ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินสิทธิ
สำหรับค�ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในฐานะผู�ป�วยใน*
เนื่องจากการผ�าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร�ายแรง 70 โรค

* ตามเง�่อนไขของกรมธรรม� กรณีค�าใช�จ�ายรวมทั้งหมดไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดของแต�ละแผน



ตัวอย�างตารางเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายป� (ป�แรก)
สุขภาพเด็กดี 2500 (MEK 2500)

จำนวนเง�นเอาประกันภัย 800,000 บาท
อายุรับประกันภัย

(ป�)

1 เดือน

1

2

3

4

5

32,798

32,910

33,030

33,158

33,302

33,446

32,014

32,086

32,166

32,254

32,358

32,462

เพศชาย เพศหญิง อายุ (ป�)

6

7

8

9

10

19,606

19,766

19,942

20,126

20,318

18,574

18,686

18,814

18,934

19,078

เพศชาย เพศหญิง

สุขภาพเด็กดี 3500 (MEK 3500)
จำนวนเง�นเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

อายุรับประกันภัย
(ป�)

1 เดือน

1

2

3

4

5

43,010

43,150

43,300

43,460

43,640

43,820

42,030

42,120

42,220

42,330

42,460

42,590

เพศชาย เพศหญิง อายุ (ป�)

6

7

8

9

10

25,020

25,220

25,440

25,670

25,910

23,730

23,870

24,030

24,180

24,360

เพศชาย เพศหญิง

คำเตือน: ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครอง และเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ: 
• สัญญาเพ��มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป� และต�ออายุสัญญาเพ��มเติมได�เป�นรายป� ผู�เอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้เมื่อใดก็ได� โดยแจ�งบร�ษัทฯ เป�นลายลักษณ�อักษรล�วงหน�า 30 วันก�อนวันครบรอบป�กรมธรรม� 
 ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนใขในกรมธรรม� หร�อไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ในวันครบรอบป�กรมธรรม�โดยจะแจ�งให�ผู�เอาประกันภัยทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 30 วัน  
• เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในป�ต�ออายุที่มีผลบังคับใช�ในป�จจ�บันสามารถขอรายละเอียดได�จากตัวแทนประกันชีว�ต
• เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ อาชีพ ค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลที่สูงข�้น หร�อจากประสบการณ�การจ�ายค�าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพ��มเติมนี้

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงครบอายุ 85 ป� (เฉพาะสัญญาหลัก)

800,000 บาท 1,000,000 บาท

2,500 บาท 3,500 บาท

ผลประโยชน�

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

จำนวนเง�นเอาประกันภัยหลักข้ันต่ำ

รับ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม�หลัก
ที่ชำระมาแล�วทั้งหมด แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

 ชำระเบี้ยประกันภัยแบบป�ต�อป� สามารถต�ออายุได�ถึงอายุ 10 ป� และรับความคุ�มครองถึงครบอายุ 11 ป� *

1. ผลประโยชน�ผู�ป�วยใน

5,000 บาท 7,000 บาท

800 บาท 900 บาท

 โดย ข�อ ก). และ ข�อ ข). รวมกันสูงสุดไม�เกิน 150 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 ข). ค�าห�อง ไอ.ซี.ยู. ต�อวัน
  (สูงสุด 30 วันต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1.1 ก). ค�าห�อง ค�าอาหาร ค�าบร�การพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต�อวัน
  (สูงสุด 150 วันต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1.2 ค�าแพทย�ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต�อวัน
 (สูงสุด 150 วันต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

65,000 บาท 85,000 บาท1.4 ค�าแพทย�ผ�าตัดและหัตถการ ต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

รับเพ��ม 70% ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค�าธรรมเนียมการผ�าตัด
ตามเง�่อนไขของกรมธรรม� ทั้งนี้ ผลประโยชน�รวมทั้งหมด ต�องไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดของแต�ละแผน

รับเพ��ม 70% ของค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินสิทธิ สำหรับค�ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในฐานะผู�ป�วยใน
เนื่องจากการผ�าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร�ายแรง 70 โรค ตามเง�่อนไขของกรมธรรม�

ทั้งนี้ ผลประโยชน�รวมทั้งหมด ต�องไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดของแต�ละแผน

ผลประโยชน�สูงสุดแต�ละแบบต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 720,250 บาท

2.3 ค�ารักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยนอกต�อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู�ป�วยใน โดยเกิดข�้นภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู�ป�วยใน ทั้งนี้การจ�ายรวม
กับผลประโยชน�ข�อ 1.2, 1.3, 1.7 และ 1.9 เสมือนว�าค�ารักษาพยาบาลเกิดข�้นในฐานะผู�ป�วยใน

20,000 บาท 30,000 บาท1.7 ค�ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

9,750 บาท 13,500 บาท1.5 ค�าแพทย�ว�สัญญี ต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.8 ค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินสิทธิสำหรับค�าแพทย�ผ�าตัดและหัตถการ

1.9 ค�าใช�จ�ายส�วนที่เกินสิทธิสำหรับค�ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในฐานะผู�ป�วยใน
 เนื่องจากการผ�าตัดหร�อหัตถการ รวมถึงโรคร�ายแรง 70 โรค เช�น
 โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น: มะเร็งระยะไม�ลุกลาม หอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน เป�นต�น
 โรคร�ายแรงระยะรุนแรง: มะเร็งระยะลุกลาม ตับวาย โรคกล�ามเนื้ออ�อนแรง เป�นต�น

19,500 บาท 27,000 บาท1.6 ค�าห�องผ�าตัดและอุปกรณ�ในห�องผ�าตัด ต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,200 บาท 1,300 บาท
1.3 ค�าปร�กษาแพทย�เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต�อการปร�กษาแต�ละครั้ง
 (1 ครั้งต�อวัน สูงสุด 20 ครั้งต�อป�)

6,000 บาท 8,000 บาท2.1 ค�าตรวจว�นิจฉัยทางรังสีว�ทยาและการตรวจในห�องปฏิบัติการผู�ป�วยนอก
 ต�อการบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วยแต�ละครั้ง

6,000 บาท 9,000 บาท
2.2 ค�ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป�นผู�ป�วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
 ต�อการบาดเจ็บแต�ละครั้ง

2. ผลประโยชน�ผู�ป�วยนอก

สุขภาพเด็กดี 2500 (MEK 2500) สุขภาพเด็กดี 3500 (MEK 3500)ผลประโยชน�แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี
แบบประกันภัยหลัก ไอโพรเทค 85 (WLNP85)

สัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล (พ�เศษ) สำหรับเด็ก Smart Medicare (Kid)

963,500 บาท
* กรณีครบกำหนดของสัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล (พ�เศษ) สำหรับเด็ก Smart Medicare (Kid) แล�ว สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป�นสัญญาเพ��มเติมอื่น ๆ ได� ทั้งนี้ ข�้นอยู�กับการพ�จารณาของบร�ษัทฯ
ทั้งนี้ ภายใต�เง�่อนไขที่ผู�เอาประกันภัยจะต�องแจ�งความประสงค�ในการเปลี่ยนสัญญาเพ��มเติมภายใน 31 วัน นับจากวันที่สิ�นสุดสัญญาเพ��มเติม



จ�ายผลประโยชน�ตามเง�่อนไขของแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี

 ค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเป�นทางการแพทย� และมาตรฐานทางการแพทย� โดยจ�ายตามจำนวนที่จ�ายจร�ง แต�ไม�เกินผลประโยชน�
ตามที่ระบุไว�ในกรมธรรม�

 ต�องสอดคล�องกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หร�อการเจ็บป�วย ต�องมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�อย�างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติป�จจ�บัน และต�องเป�นการบร�การ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู�ป�วยที่เหมาะสม มิใช�เพ�่อความสะดวกของผู�เอาประกันภัยหร�อของครอบครัวหร�อของผู�ให�บร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝ�ายเดียว

ความจำเป�นทางการแพทย�

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครองของสัญญาเพ��มเติม (Waiting Period)

สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม (Pre-existing Condition)

 บร�ษัทฯ จะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป�วยใด ๆ นับจากวันทำสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท�าย
แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้นหลังสุด
 • ระยะเวลา 30 วัน สำหรับการเจ็บป�วยทั่วไป
 • ระยะเวลา 120 วัน สำหรับการเจ็บป�วยด�วยโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไส�เลื่อนทุกชนิด, ต�อเนื้อ หร�อต�อกระจก, การตัดทอนซิล หร�ออดีนอยด�, นิ�วทุกชนิด,
    เส�นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

 บร�ษัทฯ จะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้สำหรับโรคเร�้อรัง การเจ็บป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) หร�อการบาดเจ็บที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันทำสัญญา
หร�อวันต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท�ายแล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้นหลังสุด เว�นแต�
 (1) ผู�เอาประกันภัยได�แถลงให�บร�ษัทฯ ทราบและบร�ษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม�มีเง�่อนไข ยกเว�นความคุ�มครองดังกล�าว
 (2) สัญญาเพ��มเติมนี้มีผลบังคับต�อเนื่องมาไม�น�อยกว�า 3 ป� โดยโรคเร�้อรัง การบาดเจ็บ หร�อการเจ็บป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) นั้นไม�ปรากฏอาการ ไม�ได�รับการตรวจรักษาหร�อว�นิจฉัย
      โดยแพทย� หร�อไม�ได�พบ หร�อปร�กษาแพทย�ในระยะเวลา 5 ป�ก�อนวันที่สัญญาเพ��มเติมเร��มมีผลบังคับเป�นครั้งแรก

การต�ออายุเมื่อครบรอบป�กรมธรรม�ของสัญญาเพ��มเติม (Renewal)

 สัญญาเพ��มเติมนี้อาจต�ออายุ เมื่อครบรอบป�กรมธรรม�ของวันที่ในกรมธรรม�ประกันภัยจนถึงรอบป�กรมธรรม�ที่ผู�เอาประกันภัยมีอายุ 10 ป� โดยการชำระเบี้ยประกันภัยในวันหร�อ
ก�อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบร�ษัทฯ ที่ใช�บังคับอยู�ในขณะนั้น บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการต�ออายุในรอบป�กรมธรรม�ถัดไป

การสิ�นผลบังคับของสัญญาเพ��มเติม (Termination)

สัญญาฉบับนี้จะสิ�นผลบังคับทันทีเมื่อ
(1) เมื่อไม�ชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้ภายในระยะเวลาผ�อนผัน เว�นแต�กรณีที่มีการกู�ยืมเพ�่อชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ หร�อ
(2) ณ วันที่ครบรอบป�กรมธรรม�ที่ผู�เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ป� หร�อ 
(3) เมื่อกรมธรรม�ประกันภัยเปลี่ยนเป�นกรมธรรม�ประกันภัยแบบใช�เง�นสำเร็จ หร�อครบกำหนดสัญญา หร�อสิ�นผลบังคับ หร�อมีการเวนคืน
  หร�อเปลี่ยนเป�นกรมธรรม�ประกันภัยแบบขยายระยะเวลา หร�อ
(4) เมื่อผู�เอาประกันภัยหร�อบร�ษัทฯ บอกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อ
(5) เมื่อบร�ษัทฯ ไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนี้ ณ วันครบรอบป�กรมธรรม� โดยบร�ษัทฯ จะต�องบอกกล�าวล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 30 วัน
  โดยทางไปรษณีย�ลงทะเบียนถึงผู�เอาประกันภัย 

 การสิ�นผลบังคับของสัญญาเพ��มเติมนี้จะไม�กระทบกระเทือนสิทธิเร�ยกร�องใด ๆ ที่มีอยู�ก�อนการสิ�นผลบังคับของสัญญาเพ��มเติมนี้ การที่บร�ษัทฯ ได�รับชำระเบี้ยประกันภัยหลังจากการ
สิ�นผลบังคับของสัญญาเพ��มเติมนี้จะไม�ก�อให�เกิดความรับผิดใด ๆ ต�อบร�ษัทฯ แต�บร�ษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล�าวให�
 
การบอกเลิกสัญญาของสัญญาเพ��มเติม (Cancellation)

(1) ผู�เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้ โดยการบอกกล�าวเป�นลายลักษณ�อักษรถึงบร�ษัทฯ
(2) บร�ษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้ โดยการบอกกล�าวล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 30 วัน โดยทางไปรษณีย�ลงทะเบียนถึงผู�เอาประกันภัย หากปรากฎหลักฐานชัดเจน
  ต�อบร�ษัทฯ ว�าผู�เอาประกันภัยได�ทำการโดยการทุจร�ตเพ�่อให�ตนเองหร�อผู�อื่นได�รับประโยชน�จากการประกันภัยนี้ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ จะไม�รับผิดสำหรับการเร�ยกร�องสินไหมทดแทนอันเกิดจาก
  การกระทำดังกล�าวข�างต�น

การบอกเลิกสัญญานี้กรณีข�างต�น บร�ษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยให�แก�ผู�เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่สัญญาเพ��มเติมนี้ให�ความคุ�มครองมาแล�วออกตามสัดส�วน

บร�ษัทฯ จะไม�รับพ�จารณาค�าสินไหมภายหลังที่ผู�เอาประกันภัยได�แจ�งและบร�ษัทฯ ได�รับทราบการขอยกเลิกสัญญาเพ��มเติมนี้ 

การปรับเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม (Premium Adjustment)

 บร�ษัทฯ จะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบป�กรมธรรม� ตามเกณฑ�อายุและ/หร�ออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู�เอาประกันภัย รวมพ�จารณาถึงอัตราเฟ�อของค�ารักษาพยาบาล อัตราการเร�ยกร�อง
ค�าสินไหมทดแทนของผู�เอาประกันภัย และ/หร�ออัตราการสูญเสียของทั้งผลิตภัณฑ� ตามอัตราที่บร�ษัทฯ ได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ�งให�ผู�เอาประกันภัยทราบล�วงหน�า
เป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 30 วัน

 ผู�เอาประกันภัยสามารถใช�สิทธิไม�ต�องสำรองจ�ายในการเข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในเคร�อข�าย กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) หากการรักษาพยาบาลเกิดข�้น 90 วัน
นับจากที่กรมธรรม�อนุมัติ และผู�เอาประกันภัย หร�อผู�ชำระเบี้ยฯ หร�อโรงพยาบาล แจ�งสิทธิเข�ารับการรักษาพยาบาลกับฝ�ายสินไหมสุขภาพก�อนเข�ารับการรักษาทุกครั้ง
(ยกเว�นกรณีอุบัติเหตุ หร�อเหตุฉุกเฉิน สามารถใช�บร�การพ�เศษนี้ได�ทันที)

การใช�สิทธิ Fax Claim



ข�อยกเว�นทั่วไป

 การประกันภัยตามสัญญาเพ��มเติมแบบป�ต�อป�นี้ไม�คุ�มครองการรักษาพยาบาล หร�อความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วย (รวมทั้งโรคแทรกซ�อน) อาการ
หร�อภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเร�้อรัง การเจ็บป�วยหร�อการบาดเจ็บที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันทำสัญญาประกันภัยการตรวจรักษาภาวะที่เป�นมาแต�กำเนิด (Congenital) หร�อป�ญหาด�านพัฒนาการ
 หร�อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหร�อการผ�าตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก�ไขป�ญหาผิวพรรณ สิว ฝ�า กระ รังแค ผมร�วง หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผ�าตัดอันมีลักษณะเลือกได� เว�นแต�เป�นการ
 ตกแต�งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได�รับความคุ�มครอง
3. การตั้งครรภ� แท�งบุตร ทำแท�ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ�อนจากการตั้งครรภ� การแก�ไขป�ญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบว�เคราะห�และการรักษา) การทำหมันหร�อการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส� หร�อกามโรค หร�อโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ� 
5. การตรวจรักษา หร�อการป�องกัน การใช�ยา หร�อสารต�าง ๆ เพ�่อการชะลอความเสื่อมของวัย หร�อการให�ฮอร�โมนทดแทนในวัยใกล�หมดหร�อหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง
 หร�อชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร�องขอเข�าอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อร�องขอการผ�าตัด การพักฟ��น หร�อการพักเพ�่อการฟ��นฟ�หร�อการรักษาโดยว�ธี
 ให�พักอยู�เฉย ๆ การตรวจว�เคราะห�เพ�่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไม�เกี่ยวข�องโดยตรงกับการเข�ารักษาในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อคลินิก การตรวจว�นิจฉัยการบาดเจ็บ
 หร�อการเจ็บป�วย การรักษาหร�อตรวจว�เคราะห�เพ�่อสาเหตุซึ่งไม�ใช�ความจำเป�นทางการแพทย� หร�อไม�เป�นมาตรฐานทางการแพทย� และค�าบร�การเฝ�าไข�พ�เศษ
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค�าใช�จ�ายสำหรับอุปกรณ�เพ�่อช�วยในการมองเห็นหร�อการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หร�อผ�าตัดเกี่ยวกับฟ�นหร�อเหง�อก การทำฟ�นปลอม การครอบฟ�น การรักษารากฟ�น อุดฟ�น การจัดฟ�น ข�ดหินปูน ถอนฟ�น การใส�รากฟ�นเทียม ยกเว�นในกรณีจำเป�น
 อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม�รวมค�าฟ�นปลอมและการครอบฟ�น และการรักษารากฟ�นหร�อใส�รากเทียม
9. การรักษา หร�อ การบำบัดการติดยาเสพติดให�โทษ บุหร�่ สุรา หร�อสารออกฤทธิ์ต�อจ�ตประสาท 
10. การตรวจรักษา อาการ หร�อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจ�ตใจ โรคทางจ�ตเวช หร�อทางพฤติกรรม หร�อความผิดปกติทางบุคลิกภาพรวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เคร�ยด
 ความผิดปกติของการกิน หร�อความว�ตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู�ในระหว�างทดลอง การตรวจหร�อการรักษาโรคหร�ออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหร�อการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ นอนกรน
12. การปลูกฝ�หร�อการฉีดวัคซีนป�องกันโรค ยกเว�นการฉีดวัคซีนป�องกันโรคพ�ษสุนัขบ�า ภายหลังการถูกสัตว�ทำร�ายและวัคซีนป�องกันบาดทะยักภายหลังได�รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม�ใช�แผนป�จจ�บัน รวมถึงแพทย�ทางเลือก
14. ค�าใช�จ�ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู�เอาประกันภัย ซึ่งเป�นแพทย�สั่งให�แก�ตัวเอง รวมทั้งค�าใช�จ�ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย�ผู�ซึ่งเป�นบิดา มารดา คู�สมรส
 หร�อบุตรของผู�เอาประกันภัย
15. การฆ�าตัวตาย การพยายามฆ�าตัวตาย การทำร�ายร�างกายตนเอง หร�อการพยายามทำร�ายร�างกายตนเอง ไม�ว�าจะเป�นการกระทำโดยตนเองหร�อยินยอมให�ผู�อื่นกระทำ
 ไม�ว�าจะอยู�ในระหว�างว�กลจร�ตหร�อไม�ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู�เอาประกันภัย กิน ดื่ม หร�อฉีดยา หร�อสารมีพ�ษเข�าร�างกาย  การใช�ยาเกินกว�าที่แพทย�สั่ง
16. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นจากการกระทำของผู�เอาประกันภัยขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได�

คำว�า “ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา” ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให�ถือเกณฑ�มีระดับแอลกอฮอล�ในเลือดตั้งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู�เอาประกันภัยก�ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หร�อขณะถูกจับกุม หร�อหลบหนีการจับกุม 
18. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู�เอาประกันภัยเข�าร�วมทะเลาะว�วาทหร�อมีส�วนยั่วยุให�เกิดการทะเลาะว�วาท
19. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู�เอาประกันภัย แข�งรถหร�อแข�งเร�อทุกชนิด แข�งสกีรวมถึงเจ�ตสกีด�วย แข�งสเก็ต แข�งม�า ชกมวย โดดร�ม (เว�นแต�การโดดร�มเพ�่อรักษาชีว�ต) ขณะกำลังข�้น
 หร�อกำลังลงหร�อโดยสารอยู�ในบอลลูน หร�อการเล�นเคร�่องร�อน เล�นบันจ�้จั๊ม ดำน้ำที่ต�องใช�ถังอากาศและเคร�่องช�วยหายใจใต�น้ำ
20. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู�เอาประกันภัย ขณะกำลังข�้นหร�อกำลังลงหร�อโดยสารอยู�ในอากาศยาน ที่มิได�จดทะเบียนเพ�่อบรรทุกผู�โดยสารและมิได�เป�นสายการบินพาณิชย� 
21. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู�เอาประกันภัยขับข�่หร�อปฏิบัติหน�าที่เป�นพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู�เอาประกันภัยปฏิบัติหน�าที่เป�นทหาร ตำรวจ หร�ออาสาสมัคร และเข�าปฏิบัติการในสงคราม หร�อปราบปราม 
23. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ�งร�ายของศัตรูต�างชาติ หร�อการกระทำที่มุ�งร�ายคล�ายสงครามไม�ว�าจะได�มีการประกาศสงครามหร�อไม�ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข�อ การกบฎ
 การจลาจล การนัดหยุดงาน การก�อความวุ�นวาย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หร�อเหตุการณ�ใด ๆ ซึ่งจะเป�นเหตุให�มีการประกาศหร�อคงไว�ซึ่งกฎอัยการศึก 
24. การก�อการร�าย
25. การแผ�รังสี หร�อการแพร�กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร� หร�อจากการนิวเคลียร�ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม�ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร�และกรรมว�ธีใด ๆ แห�งการแตกแยกตัว
 ทางนิวเคลียร�ซึ่งดำเนินการติดต�อกันไปโดยตัวเอง
26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หร�อส�วนประกอบของนิวเคลียร� หร�อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร�ได�



โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น
(Early Stage Critical Illness)

1. การใส�เคร�่องกระตุ�นหัวใจ 
2. การผ�าตัดเอาเนื้องอกต�อมใต�สมองออก 
3. การผ�าตัดตับ 
4. การผ�าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจโคโรนาร�่ โดยการทำคีย�โฮลล� 
5. โรคมะเร็งระยะไม�ลุกลาม 
6. โรคลูป�ส หร�อ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรงปานกลาง 
7. แผลไหม�ฉกรรจ�ชนิดรุนแรงปานกลาง 
8. การปลูกถ�ายลำไส�เล็ก หร�อการปลูกถ�ายกระจกตา 
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ได�รับการรักษา
 โดยว�ธีใส�สายสวนเส�นเลือดบร�เวณคอเพ�่อถ�างขยายหลอดเลือด
10. โรคระบบประสาทมัลติเพ�ลสะเคลอโรสิสระยะแรก
11. การผ�าตัดลิ�นหัวใจผ�านทางผิวหนัง 
12. การสวนหัวใจเพ�่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
13. โรคโปลิโอขั้นร�ายแรงปานกลาง 
14. โรคหนังแข็งชนิดลุกลามระยะแรก 
15. โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน 
16. การผ�าตัดเล็กของเส�นเลือดแดงใหญ�เอออร�ต�า 
17. การใส�เคร�่องกระตุ�นหัวใจถาวร 
18. เส�นประสาทตาฝ�อและความสามารถในการมองเห็นต่ำ 
19. โรคกล�ามเนื้อเสื่อมปานกลางถึงรุนแรง 
20. การผ�าตัดเอาปอดออกหนึ่งข�าง 
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โรคร�ายแรงระยะรุนแรง
(Major Stage Critical Illness)

50
1. โรคสมองเสื่อม 
2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม�สร�างเม็ดโลหิต 
3. โรคเยื่อหุ�มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเร�ย 
4. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม�ใช�มะเร็ง 
5. ตาบอด 
6. โรคมะเร็งระยะลุกลาม 
7. โรคกล�ามเนื้อหัวใจ 
8. ตับวาย 
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร�้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท�าย 
10. ภาวะโคม�า 
11. การผ�าตัดเส�นเลือดเลี้ยงกล�ามเนื้อหัวใจ 
12. กล�ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 
13. การผ�าตัดลิ�นหัวใจโดยว�ธีการเป�ดหัวใจ 
14. ไตวายเร�้อรัง 
15. การสูญเสียการได�ยิน 
16. กลุ�มอาการไอเซนเมนเกอร� 
17. ภาวะลิ�นหัวใจติดเชื้อ 
18.  การสูญเสียความสามารถในการพ�ด 
19. แผลไหม�ฉกรรจ� 
20. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย�างรุนแรง 
21. การผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะหร�อปลูกถ�ายไขกระดูก 
22. โรคของเซลล�ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 
23. โรคระบบประสาทมัลติเพ�ล สะเคลอโรสิส 
24. โรคกล�ามเนื้อเสื่อม 
25. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
26. โรคเส�นเลือดหัวใจตีบ 
27. อัมพาตของกล�ามเนื้อแขนหร�อขา 
28 .โรคพาร�กินสัน 
29. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงโดยหาสาเหตุไม�ได� 
30. ภาวะข�ออักเสบรูมาตอยด�ชนิดรุนแรง 
31. โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�ออุดตัน 
32. การผ�าตัดเส�นเลือดแดงใหญ�เอออร�ต�า 
33. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิร�เธมาโตซูส 
34. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 
35. โรคความบกพร�องในการทำงานของต�อมหมวกไตเร�้อรัง 
36. โรคหลอดเลือดสมองโป�งพองที่ต�องรักษาโดยการผ�าตัด 
37. การฉีกขาดของรากประสาทต�นแขน 
38. โรคโปลิโอ 
39. การผ�าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม�ทราบสาเหตุ 
40. ภาวะตับอ�อนอักเสบที่กลับเป�นซ้ำและเร�้อรัง 
41. โรคเท�าช�าง 
42. โรคถุงน้ำในไต 
43. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป�นเนื้อตาย 
44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม 
45. โรคลำไส�อักเสบเป�นแผลรุนแรง 
46. เยื่อหุ�มสมองอักเสบจากวัณโรค 
47. โรคกล�ามเนื้ออ�อนแรง 
48. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ�มกันบกพร�องที่เกิดจากการเปลี่ยนถ�ายเลือด 
49. โรคครอยตส�เฟลดต�-จาค็อบ 
50. อีโบล�า 

”
70 โรคร�ายแรง

ภายใต�ความคุ�มครองของแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป

สุขภาพเด็กดี

“
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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


