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Perfect Life Solutions
เพ��มความอุ�นใจให�กับคุณและเตร�ยม
ความพร�อมวางแผนเพ�่อครอบครัว
ที่คุณรัก

แบบประกันตลอดชีพ

ยังไงก็ไหว 
จะโรคร�าย 

หร�อมะเร็ง

Perfect Life Solutions

แผน 1

LifeProtect 18
ไลฟ�โพรเทค 18

CPR
สัญญาเพ��มเติมคุ�มครองโรคมะเร็ง

DCI
สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรคร�ายแรง

MEB
สัญญาเพ��มเติมค�าชดเชยรายวัน

ผลิตภัณฑ� จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)
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ไลฟ�โพรเทค 18

CPR
สัญญาเพ��มเติมคุ�มครองโรคมะเร็ง

DCI
สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรคร�ายแรง

MEB
สัญญาเพ��มเติมค�าชดเชยรายวัน

ผลิตภัณฑ� จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)
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แผน 2
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LifeProtect 18
ไลฟ�โพรเทค 18

CPR
สัญญาเพ��มเติมคุ�มครองโรคมะเร็ง

DCI
สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรคร�ายแรง

MEB
สัญญาเพ��มเติมค�าชดเชยรายวัน

ผลิตภัณฑ� จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000

แผน 3
3

ยังไงก็ไหว จะโรคร�าย หร�อมะเร็ง สร�างหลักประกันให�กับครอบครัว
ด�วยแผนความคุ�มครองที่เหมาะกับตัวคุณ

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

Know You Can

แบบประกันตลอดชีพ Perfect Life Solutions

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาความคุ�มครอง

ผลประโยชน�กรณีเสียชีว�ต

ผลประโยชน�กรณีครบกำหนดสัญญา 

แบบประกันภัยหลัก ไลฟ�โพรเทค 18 (LifeProtect 18)

20 ป� – 65 ป�

ชำระเบี้ยประกันภัย 18 ป�

วันครบรอบป�กรมธรรม�ที่ผู�เอาประกันภัยอายุ 88 ป�

จำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อมูลค�าเวนคืนกรมธรรม� หร�อ
101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

จำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อมูลค�าเวนคืนกรมธรรม� หร�อ
101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

รายละเอียดความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติม

300,000 500,000 1,000,000

50,000 50,000 50,000

90,000 150,000 300,000

1. ผลประโยชน�จากสัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรคร�ายแรง (DCI)

2. ผลประโยชน�จากสัญญาเพ��มเติมคุ�มครองโรคมะเร็ง (CPR)
ขั้นที่ 1 มะเร็งระยะไม�ลุกลามขั้นต�น หร�อมะเร็งผิวหนังเฉพาะเบซเลเซลล�
และสความัสเซลล� *

ความคุ�มครองกรณีเสียชีว�ต และโรคร�ายแรงที่บร�ษัทฯ ให�ความคุ�มครอง จำนวน 31 โรค

 (สูงสุด 15 วันต�อการรักษาพยาบาล)

3. ผลประโยชน�ค�าชดเชยรายวันกรณีเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาลต�อวัน
    จำนวนวันสูงสุด (3.1+3.2+3.3) ไม�เกิน 365 วัน

แผน 1 แผน 2 แผน 3

ขั้นที่ 2 มะเร็งระยะไม�ลุกลาม หร�อมะเร็งรังไข�ระยะแรก **

3.1  ค�าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน)

• สำหรับมะเร็งระยะไม�ลุกลามหร�อโรคมะเร็งรังไข�ระยะแรก ***

180,000 300,000 600,000

90,000 150,000 300,000

ขั้นที่ 3 กรณีตรวจพบ โรคมะเร็งระยะไม�ลุกลามของอวัยวะที่กำหนด
ที่มีการรักษาโดยการผ�าตัดแบบ RADICAL SURGERY ** 
• สำหรับโรคมะเร็งระยะไม�ลุกลามของอวัยวะที่กำหนด ที่มีการรักษา
 โดยการผ�าตัดแบบ RADICAL SURGERY ***

• สำหรับกรณีที่มีการเคลมขั้นที่ 2 และต�อมามีการเคลมขั้นที่ 3
 ที่อวัยวะเดิมหร�ออวัยวะเดียวกัน 

90,000 100,000 100,000• สำหรับเนื้องอกระยะก�อนเป�นมะเร็งบร�เวณปากมดลูก หร�อ CIN III 

600,000 1,000,000 2,000,000

1,000 1,000 1,000

3.2 กรณีเข�ารักษาพยาบาลในห�องไอซียู (I.C.U) 2,000 2,000 2,000

 (สูงสุด 5 วันต�อการรักษาพยาบาล และสูงสุด 15 วันต�อป�กรมธรรม�)
3.3 กรณีผ�าตัดและหัตถการ 2,500 2,500 2,500

ขั้นที่ 4 โรคมะเร็งระยะลุกลามรับสูงสุด ****

* การจ�ายผลประโยชน�ดังกล�าวจะเกิดข�้นก็ต�อเมื่อพ�นระยะเวลารอคอย 120 วัน
** การจ�ายผลประโยชน�ดังกล�าวจะเกิดข�้นก็ต�อเมื่อพ�นระยะเวลารอคอย 90 วัน
*** สามารถเคลมได�ไม�จำกัดจำนวนครั้งและเมื่อรวมผลประโยชน�ที่จ�ายมาแล�วต�องไม�เกิน 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
**** การจ�ายผลประโยชน�ดังกล�าวจะเกิดข�้นก็ต�อเมื่อพ�นระยะเวลารอคอย 60 วัน
หมายเหตุ  - ระยะเวลาความคุ�มครองของสัญญาเพ��มเติมจะเป�นไปตามสัญญาแต�ละประเภท ทั้งนี้ข�้นอยู�กับเง�่อนไขของกรมธรรม�
  - สัญญาเพ��มเติมคุ�มครองโรคมะเร็ง (CPR) จ�ายผลประโยชน�รวมสูงสุดตลอดสัญญา 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย



   หากคุณเป�นคนหน่ึงท่ีกำลังสร�างเน้ือสร�างตัว หร�อสร�างครอบครัว 
แต�เง�นทุกบาททุกสตางค�ที่คุณอุตส�าห�เก็บหอมรอมร�บมา ต�องหมด
ไปกับค�ารักษาพยาบาลจากโรคร�ายแรงที่มีแนวโน�มว�าจะสูงข�้นทุกป� 
และอาจสายเกินไปไหม ถ�าคุณเพ��งจะเร��มเก็บเง�นให�มากข�้นเพ�่อเอาไว�
ใช�เป�นหลักประกันค�ารักษาของตัวคุณเอง ต�องเก็บมากเท�าไหร� และ
ต�องเก็บนานแค�ไหน ถึงจะการันตีได�ว�าคุณจะไม�เดือดร�อนหากมีเหตุ
ไม�คาดฝ�นเกิดข�้น

     ให� กรุงไทย-แอกซ�า ดูแลคุณตั้งแต�วันแรกที่ชำระเบี้ยฯ ไปตลอด
การวางแผนสร�างครอบครัวของคุณ ด�วยสูตรความคุ�มครอง 123 
ท่ีจะช�วยรับมือกับค�าใช�จ�ายท่ีอาจเกิดข�น้ได�อย�างไร�กังวล

“สร�างหลักประกันเพ�่อคนในครอบครัว
รับมือกับโรคร�ายและเหตุการณ�ไม�คาดฝ�น”

Perfect Life Solutions

X1 X2 X3
รับ 1 เท�าของจำนวน
เง�นเอาประกันภัยหลัก
กรณีตรวจพบว�าเป�น

โรคร�ายแรง

รับ 2 เท�าของจำนวน
เง�นเอาประกันภัยหลัก

กรณีเสียชีว�ต

รับ 3 เท�าของจำนวน
เง�นเอาประกันภัยหลัก
กรณีตรวจพบว�าเป�น
โรคมะเร็งระยะลุกลาม1

สร�างหลักประกันตั้งแต�วันแรกที่ชำระเบี้ย
(กรมธรรม�มีผลบังคับ) ด�วยเบี้ยประกันภัยต่ำ

แต�ให�ความคุ�มครองสูง

เง�นที่จ�ายไป ไม�สูญเปล�า ด�วยเง�นคืน
ณ ครบกำหนดสัญญา
รับจำนวนเง�นเอาประกันภัยหร�อมูลค�าเวนคืน

กรมธรรม� หร�อ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลัก

ที่ชำระมาทั้งหมดแล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

เพ��มหลักประกันที่มั่นคง หมดกังวล
แม�ต�องเผชิญกับโรคร�าย
ช�วยแบ�งเบาภาระค�ารักษาพยาบาล เพ�่อไม�ให�เกิด

ผลกระทบทางการเง�นของคุณและครอบครัว

ด�วยความคุ�มครอง 31 โรคร�ายแรง และความคุ�มครอง

การเสียชีว�ต2

สร�างความมั่นใจสูงสุดให�แก�ครอบครัว
ด�วยความคุ�มครองโรคมะเร็ง ท่ีให�ความคุ�มครองสูง

เพ��มข�น้เป�น 3 เท�า3 เพ�อ่เตร�ยมพร��อมรับมือโรคร�าย

ที่เป�นสาเหตุอันดับ 1 การเสียชีว�ตของคนทั้งโลก

ขาดงานแต�ไม�ขาดรายได�หากต�องทำการ
เข�ารักษาตัวหร�อพักฟ��นตัวในโรงพยาบาล
เพ�อ่ปกป�องรายได�ของครอบครัว

1 
ในกรณีท่ีไม�มีการเคลมในส�วนของมะเร็งระยะเร��มต�นมาก�อน

• รับเง�นก�อนสูงสุด 3,000,000 บาท4 กรณีได�รับการว�นิจฉัย
 ว�าเป�นโรคมะเร็งระยะลุกลาม
• เคลมได�ไม�จำกัดจำนวนครั้ง ไม�เกิน 100% ของจำนวนเง�น
 เอาประกันภัยความคุ�มครองโรงมะเร็ง

• รับค�าชดเชยวันละ 1,000 บาท5 สูงสุดไม�เกิน 365 วัน/ครั้ง
• รับค�าชดเชยเพ��มข�้นเป�น 2 เท�ากรณีเข�าห�อง ICU
 สูงสุดไม�เกิน 15 วัน/ครั้ง
• รับค�าชดเชยเพ��มข�้นเป�น 2.5 เท�า กรณีพักรักษาตัว
 ต�อเนื่องจากการผ�าตัด สูงสุดไม�เกิน 5 วัน / ครั้ง6

2 เง�่อนไขและข�อยกเว�นเป�นไปตามที่ระบุในกรมธรรม�   3 3 เท�าของจำนวนเง�นเอาประกันภัยสัญญาหลัก   4 ในกรณีซื้อแผน 3 และไม�มีการเคลมในส�วนของมะเร็งระยะเร��มต�นมาก�อน 
 5เมื่อซื้อตามแผนที่กำหนด  6แต�ไม�เกิน 15 วันต�อป�กรมธรรม�

ตัวอย�างการจ�ายผลประโยชน�ของ Perfect Life Solutions

ผลประโยชน�ความคุ�มครองมะเร็งระยะแรก

ผลประโยชน�ความคุ�มครองมะเร็งระยะลุกลาม

ผลประโยชน�กรณีเสียชีว�ต

จำนวนเง�นผลประโยชน�ที่ได�รับ

รวมผลประโยชน�ที่ได�รับ

300,000 บาท

1,700,000 บาท

1,000,000 บาท

ผลประโยชน�ความคุ�มครองโรคร�ายแรง 1,000,000 บาท

ผลประโยชน�ค�าชดเชยรายวัน 10,000 บาท

4,010,000 บาท

ผลประโยชน�ความคุ�มครองโรคร�ายแรง

ผลประโยชน�กรณีเสียชีว�ต

จำนวนเง�นผลประโยชน�ที่ได�รับ

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

ผลประโยชน�ค�าชดเชยรายวัน 12,500 บาท

รวมผลประโยชน�ที่ได�รับ 2,012,500 บาท

ไลฟ�โพรเทค 18

สัญญาเพ��มเติมเสียชีว�ตและโรคร�ายแรง

สัญญาเพ��มเติมคุ�มครองโรคมะเร็ง

จำนวนเง�นเอาประกันภัย

สัญญาเพ��มเติมค�าชดเชยรายวัน

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

2,000,000 บาท

1,000 บาท

นาง  A อายุ 30 ป� ทำประกัน Perfect Life Solutions 
ไว�ที่แผน 3 ด�วยเบี้ยประกันภัยป�แรก 30,970 บาท

ผลิตภัณฑ�

กรณีตัวอย�างที่ 1 นาง  A ถูกตรวจพบว�าเป�นมะเร็งรังไข�ระยะแรก
หลังจากที ่ ได�ทำการรักษาไปแลัว ก็ปรากฏพบมะเร็งอีกจ�ดหนึ ่ง
ซึ ่งถูกว�นิจฉัยว�าเป�นมะเร็งระยะลุกลาม และได�นอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 10 วัน ก�อนที่จะเสียชีว�ตในเวลาต�อมา  

กรณีตัวอย�างที ่2 นาง  A ถูกตรวจพบว�าเป�นโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน ก�อนเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน เพ�่อผ�าตัดต�อ
หล�อเลือดจนหายดี และเสียชีว �ตด�วยโรคชราก�อนครบกำหนด
สัญญากรมธรรม� 

88857530 48
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก

+ DCI + CPR + MEB
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติม

DCI + CPR + MEB
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

สัญญาเพ��มเติม CPR
อายุ

ต�ออายุสัญญาเพ��มเติม
DCI ได�ถึงอายุ 74 ป�

ต�ออายุสัญญาเพ��มเติม
MEB ได�ถึงอายุ 74 ป�

ต�ออายุสัญญาเพ��มเติม
CPR ได�ถึงอายุ 84 ป�

ความคุ�มครอง
สัญญาหลัก

ความคุ�มครอง
CPR

ความคุ�มครอง
DCI

ความคุ�มครอง
MEB

เม่ือครบกำหนดสัญญารับ 100%

ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อ

มูลค�าเวนคืนกรมธรรม� หร�อ 101%

ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด

แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า

ระยะเวลาความคุ�มครอง : วันครบรอบป�กรมธรรม�ที่ผู�เอาประกันภัยอายุ 88 ป�


