
SMART BRONZE SILVER GOLD DIAMOND PLATINUM
3 ล�านบาท 10 ล�านบาท 15 ล�านบาท 25 ล�านบาท 70 ล�านบาท 100 ล�านบาท

ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติม และบันทึกสลักหลัง ฯ

ผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ตารางผลประโยชน�และความคุ�มครอง สัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล iHealthy Ultra สําหรับผู�เอาประกันภัยอายุ 11 ป�ข�้นไป (ต�อ)

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�
ประกันภัย

ค�าพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาลและ/หร�อที่บ�าน หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

ค�าทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 7 วัน)

2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (ต�อ)

ค�าศลัยกรรมในช�องปาก

ภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลงัการคลอดบุตร (12MWP**)

ค�าปร�กษาแพทย�และยารวมถึงใบสั่งยาสําหรับผู�ป�วยนอกต�อ
รอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ากายภาพบําบัดสําหรับผู�ป�วยนอก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาโดยแพทย�ทางเลือก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าตรวจรักษาทางทันตกรรม ****  ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาด�านจ�ตเวชสําหรับกรณีผู�ป�วยในและผู�ป�วยนอก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าหออภิบาลทารกแรกเกิด

ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน 

ค�ารกัษาพยาบาล โดยการผ�าตดัเลก็

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ค�ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ�และ�คลอดบุตร (12MWP **) 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าดูแลรักษาสายตา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

ค�าฉีดวัคซีน ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาล และการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท�าย 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย ***** (12MWP**)

ค�าตรวจสขุภาพประจาํป� (12MWP **) ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภยั

ในกรณีที่เข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ�มครอง บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาล เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดข�้น
ภายใน 90 วัน นับต้ังแต�วันเดินทางเท�านั้น  โดยบร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาลดังกล�าว สูงสุดไม�เกินวันที่ 90 นับต้ังแต�วันเดินทาง   

หมายเหต ุ: *        บร�ษัทฯ จะจ�ายผลประโยชน� ตามที่จ�ายจร�งโดยไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 
                    **        12MWP  (12 months wating period ) หมายถึง ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง 12 เดือน      
                    ***     ผลประโยชน�สูงสุดของความคุ�มครองหมวดที่ 18 รวมกับความคุ�มครองหมวดที่ 19     
                    ****   บร�ษัทฯ จะชดเชยเป�นจํานวนร�อยละ 80 ของค�ารักษาพยาบาลที่เกิดข�้นจร�ง แต�ไม�เกินผลประโยชน�ตามที่ระบุไว�ในหน�าตารางผลประโยชน�
                    ***** ผลประโยชน�นี้ จํากัดใช�ได� 1 ครั้ง ในช�วงชีว�ตของผู�เอาประกันภัย

5,000 บาท

5,000 บาท

7,500 บาท

35,000 บาท

25,000 บาท

45,000 บาท

1,000,000 บาท

30,000 บาท

36,000 บาท

200,000 บาท

400,000 บาท

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

สัญญาเพ��มเติม

ไอเฮลท�ตี้ อัลตร�า 
       ด�วยมาตรฐานสุขภาพใหม�
ที่จะช�วยให�คุณวางแผนรับมือกับ
ค�าใช�จ�ายเร�่องสุขภาพได�ดีข�้น

         มาตรฐานใหม�
    ของการวางแผน
เร�่องสุขภาพ

 

ข�อมูลทั่วไปของสัญญาเพ��มเติม

ผู�ช�วยส�วนตัวดิจ�ทัลคนใหม�

 11 - 80 ป� สําหรับ iHealthy Ultra ทุกแผน
(ต�ออายุได�ถึงอายุ 89 ป� และรับความคุ�มครองถึงอายุ 90 ป�)

แผนความคุ�มครอง

SMART BRONZE SILVER GOLD DIAMOND PLATINUM

ให�ความคุ�มครองเฉพาะประเทศไทย

ลักษณะประกันภัย 

การพ�จารณารับประกันภัย 

เป�นสัญญาเพ��มเติมคุ�มครองค�ารักษาพยาบาล แบบเหมาจ�ายป�ต�อป�

การพ�จารณารับประกันภัยเป�นแบบปกติ (Full Underwriting) โดยการพ�จารณา และ
การตรวจสุขภาพข�้นอยู�กับกฏเกณฑ�การพ�จารณาที่บร�ษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ผู�ขอเอาประกันภัย 

1 ท�านสามารถถือสัญญาเพ��มเติมสุขภาพแบบเหมาจ�ายได�เพ�ยง 1 ฉบับ เท�านั้น

มี 6 แผนความคุ�มครอง

6-10 ป� สําหรับ iHealthy Ultra แผนเด็ก
(ศึกษาข�อมูลและความคุ�มครองเพ��มเติมได�ในเอกสารประกอบการขาย iHealthy Ultra แผนเด็ก)
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 ค�าใช�จ�ายซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเป�นทางการแพทย�และมาตรฐานทางการแพทย� โดยจ�ายค�ารักษา
พยาบาลตามที่เกิดข�้นจร�ง แต�ไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดตามที่ระบุไว�ในตารางผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติม

 ความจำเป�นต�องใช�บร�การด�านการแพทย�หร�อบร�การอื่น ๆ ของสถานพยาบาล เพ�่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหร�อ
การป�วย โดยต�องสอดคล�องกับการรักษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็บหร�อการป�วยของผู�เอาประกันภัย ต�องสอดคล�องกับ
มาตรฐานทางการแพทย� และต�องมิใช�เพ�่อความสะดวกของผู�เอาประกันภัย หร�อครอบครัวของผู�เอาประกันภัย หร�อของผู�ให�
บร�การการรักษาพยาบาลเพ�ยงฝ�ายเดียว

ข�อยกเว�นทั่วไป (บางส�วน)

• ภาวะที่เป�นผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแต�กำเนิด หร�อระบบการสร�างอวัยวะของร�างกายไม�สมบูรณ�แต�กำเนิด หร�อโรคทาง
  พันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการของร�างกาย เว�นแต� สัญญาเพ��มเติมนี้มีผลคุ�มครองมาไม�น�อยกว�า 1 ป� และ
  ปรากฏอาการหลังผู�เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป�บร�บูรณ�
• การตรวจรักษาหร�อการผ�าตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก�ไขป�ญหาผิวพรรณ สิว ฝ�า กระ รังแค ผมร�วงหร�อการควบคุม
  น้ำหนักตัว การผ�าตัดที่สามารถทดแทนด�วยการรักษาแนวทางอื่น เว�นแต�เป�นการตกแต�งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่
  ได�รับความคุ�มครอง
• การบาดเจ็บที่เกิดข�้นอันเป�นผลมาจากการกระทำของผู�เอาประกันภัย  
     (1) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได�   หร�อ
     (2) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอล�ในร�างกายขณะตรวจเทียบเท�ากับระดับแอลกอฮอล� ในเลือดตั้งแต� 150 
           มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป หร�อ 
     (3) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุราจนไม�สามารถครองสติได� ในกรณีท่ีไม�มีการตรวจวัดหร�อในกรณีท่ีไม�สามารถตรวจวัด ระดับ
           แอลกอฮอล�ได� 

(สามารถศกึษารายละเอยีดข�อยกเว�นท่ัวไปทัง้หมดได�ท่ี www.krungthai-axa.co.th หร�อติดต�อตัวแทนประกันชวี�ต)

การจ�ายผลประโยชน�ตามเง�่อนไขของ iHealthy Ultra

ความจำเป�นทางการแพทย�

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง

(ก) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการป�วยที่เกิดข�้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต�วันเร��มมผีลคุ�มครอง
      ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี หร�อวนัท่ีบร�ษทัอนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมน้ี แล�วแต�กรณใีดจะเกิดข�น้ภายหลัง หร�อ
(ข) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการป�วยดังต�อไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต�วันเร��มมี
     ผลคุ�มครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมนี้ แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้น
     ภายหลัง สำหรับเน้ืองอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไส�เล่ือนทุกชนิด, ต�อเน้ือ หร�อต�อกระจก, การตัดทอนซิล 
     หร�ออดีนอยด�, นิ�วทุกชนิด, เส�นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่ หร�อ
(ค) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมน้ีในระยะเวลา 12 เดือนแรก นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครอง หร�อวันท่ีบร�ษัท
      อนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมนี้ แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้นภายหลัง สำหรับค�ารักษาพยาบาลสำหรับภาวะ
      แทรกซ�อนก�อนและหลังการคลอดบุตร (สำหรับแผนซิลเวอร� แผนโกลด� แผนไดมอนด� และแผนแพลทินั่มเท�านั้น), ค�ารักษา
      พยาบาลสำหรับการต้ังครรภ�และคลอดบุตร (สำหรับแผนแพลทิน่ัมเท�าน้ัน), ค�าตรวจสุขภาพประจำป� (สำหรับแผนแพลทิน่ัม
      เท�านั้น), ค�ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท�าย (สำหรับแผนแพลทินั่มเท�านั้น) 
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3. ผลประโยชน�อื่น ๆ

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

12,000 
    บาท ***

60,000 
    บาท ***

6,000 
    บาท ***

อายุรับประกันภัย

คำเตือน : ข�อมูลน้ีเป�นเพ�ยงข�อมูลเบ้ืองต�นเพ�อ่ประกอบการนำเสนอเท�าน้ัน ผู�ซ้ือควรทำความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครอง
                และเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย

 บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี  สำหรับโรคเร�อ้รัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) ท่ี
ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก เว�นแต�
      - ผู�เอาประกันภัย ได�แถลงให�บร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม�มีเง�่อนไขยกเว�นความคุ�มครองดังกล�าว  
         หร�อ
      - โรคเร�อ้รัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) น้ัน ไม�ปรากฏอาการ ไม�ได�รับการตรวจรักษาหร�อว�นิจฉัย
         โดยแพทย� หร�อไม�ได�พบหร�อปร�กษาแพทย� ในระยะ 5 ป� ก�อนวันท่ีสัญญาเพ��มเติมเร��มมีผลคุ�มครองเป�นครัง้แรก และในช�วง
         เวลา 3 ป� ตั้งแต�วันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก

(1) สัญญาเพ��มเติมน้ีมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป� และสามารถต�ออายุสัญญาเพ��มเติมได�เมื่อครบรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 
      ซึง่ผู�เอาประกันภยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ��มเติมน้ีเมือ่ใดก็ได� โดยแจ�งบร�ษทัเป�นลายลักษณ�อกัษร ทัง้น้ีบร�ษทัขอสงวนสิทธิ์
      ไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติม สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่งดังต�อไปนี้
      - ในกรณทีีมี่หลักฐานว�าผู�เอาประกนัภยัไม�แถลงข�อความจร�งตามใบคาํขอเอาประกันภยั หร�อคาํขอต�ออายุ (Reinstatement) 
         ใบแถลงสุขภาพ และข�อแถลงเพ��มเติมอืน่ใดทีเ่กีย่วข�องกับการทําสัญญาเพ��มเติมการประกันภยัสุขภาพ  ซึง่เป�นสาระสาํคญั
         ที่อาจทําให�บร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้น หร�อบอกป�ดไม�รับทําสัญญา หร�อรับประกันภัยแบบมีเง�่อนไข
      - ผู�เอาประกนัภยัเร�ยกร�องผลประโยชน�จากการท่ีตนให�มีการรกัษาการบาดเจ็บหร�อการป�วยโดยไม�มีความจําเป�นทางการแพทย�
      - ผู�เอาประกนัภยัเร�ยกร�องผลประโยชน�ค�าชดเชยจากการนอนพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาลรวมกนัทกุบร�ษัทเกินกว�ารายได�
         ที่แท�จร�ง
การไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนีด้�วยเหตุข�างต�น บร�ษัทจะแจ�งให�ผู�เอาประกันภยัทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อกัษรไม�น�อยกว�า 30 วนั
(2) เบ้ียประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในป�ต�ออายุท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจ�บัน ผู�เอาประกันภัยสามารถขอทราบรายละเอียดได�จาก
     ตัวแทนประกนัชวี�ต ท้ังน้ี เบ้ียประกันภยัในป�ต�ออายุของสัญญาเพ��มเติมนี ้อาจมีการเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากอายุ ชัน้อาชพี 
     ค�าใช�จ�ายในการรกัษาพยาบาลท่ีสูงข�น้ หร�อจากประสบการณ�การจ�ายค�าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร�ตโฟลิโอ (Portfolio) 
     ของสัญญาเพ��มเติมน้ี

• ตรวจเช็คอาการป�วยเองได�
• พบแพทย�ออนไลน�
• ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน 
• ดูข�อมูลกรมธรรม�ของคุณ

ลูกค�า กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต 
สามารถดาวน�โหลดได�แล�วที่ 

ข�อควรรู�

ผลประโยชน�เพ��มเติม สําหรับแผน Diamond และ Platinum



หมวดที่

SMART BRONZE SILVER GOLD DIAMOND PLATINUM

ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติม และบันทึกสลักหลัง ฯ

ผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 3 ล�านบาท 10 ล�านบาท 15 ล�านบาท 25 ล�านบาท 70 ล�านบาท 100 ล�านบาท

ตารางผลประโยชน�และความคุ�มครอง สัญญาเพ��มเติมค�ารักษาพยาบาล iHealthy Ultra สําหรับผู�เอาประกันภัยอายุ 11 ป�ข�้นไป

ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและ
ส�วนประกอบของโลหิต ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด 
และค�าเวชภัณฑ� ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าห�องผู�ป�วยว�กฤติ จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) 

ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษาต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

การผ�าตดัใหญ�ท่ีไม�ต�องเข�าพกัรกัษาตวัเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย

หมวดย�อยที่ 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต 
และค�าบร�การทางการพยาบาล

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือดและค�าเวชภัณฑ�

หมวดย�อยที่ 2.4 ค�ายาและค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สําหรับกลับบ�าน 

หมวดย�อยที่ 4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทําหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.3 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทย�ทําศัลยกรรมและหัตถการ 
(รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)

หมวดย�อยที่ 4.4 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย� (Doctor Fee)

หมวดย�อยที่ 4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดย�อยที่ 6.1 ค�าบร�การทางการแพทย� เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน
ก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยที่ 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั้ง สําหรับการรักษา
พยาบาลต�อเน่ืองภายใน30 วัน หลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งน้ัน  
(ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย)

1. ผลประโยชน�กรณีผู�ป�วยใน

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง ก�อนและหลงัการเข�าพกั
รกัษาตวัเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารกัษาพยาบาลผู�ป�วยนอกท่ีต�อเน่ืองเกีย่วข�องโดยตรง หลงัการ
เข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง 
ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั้ง

ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟ�หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเร�้อรัง โดยการล�างไตผ�านทาง
เส�นเลือด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

1,500
บาทต�อวัน

3,000
บาทต�อวัน

5,500
บาทต�อวัน

9,000
บาทต�อวัน

15,000
บาทต�อวัน

21,000
บาทต�อวัน

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *
สูงสุด 2 ครั้ง ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *
สูงสุด 15 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง

ตามที่จ�ายจร�ง ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

ไม�คุ�มครอง

มาตรฐานใหม�ของการวางแผนเร�่องสุขภาพ

            ป�จจ�บนัผู�คนหันมาให�ความสําคญักับสุขภาพกันอย�างจร�งจงั แต�การ
จะมีสุขภาพท่ีดีน้ันนอกเหนือจากการดูแลตัวเองเพ�ยงอย�างเดียวอาจยังไม�
เพ�ยงพอ แต�นัน้หมายถงึการเตร�ยมความพร�อม “ค�าใช�จ�ายเร�อ่งสขุภาพด�วย”

             แม�ว�วัฒนาการทางการแพทย�ท่ีทันสมัยจะช�วยให�รักษาอาการป�วย
ได�ดีและรวดเร็ว แต�น้ันก็หมายถึงค�ารักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน�มจะสูงข�้นใน
อนาคตข�างหน�าด�วย

              จากภาพเราจะเห็นได�ว�าอตัราการเตบิโตค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพของ
ประเทศไทยมีทิศทางท่ีสูงข�้นเม่ือเปร�ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยค�าใช�จ�าย
ด�านสุขภาพของประเทศไทยน้ันมีแนวโน�มท่ีปรับตัวข�้นเป�น 2 เท�า ทุก ๆ 
8-10 ป�โดยประมาณ

iHealthy Ultra

ตัวอย�างอัตราค�ารักษาโดยประมาณของโรคที่พบบ�อย

ค�าล�างไต

ค�ารักษาโรคหัวใจ

ค�าเคมีบําบัด

ค�ารังสีรักษา 

ค�ารักษามะเร็งแบบพ��งเป�า
(Targeted therapy)   

บาท/เดือน

บาท

บาท

บาท

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

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

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

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

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

~ 30,000

~ 200,000 - 700,000

 มากกว�า
1,000,000 บาทข�้นไป

~ 50,000 - 200,000

~ 600,000 - 1,200,000

ที่มา: กรมการค�าภายใน, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ), สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข

ค�าใช�จ�ายข�างต�นเป�นการสํารวจจากกลุ�มตัวอย�างโรงพยาบาลเอกชนบางแห�ง  ค�าใช�จ�ายข�างต�นเป�นเพ�ยงค�าบร�การ
ทางการแพทย� โดยค�าใช�จ�ายจร�งอาจเปลี่ยนแปลงข�้นอยู�กับว�ธีการรักษาและจํานวนวันที่ต�องนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล

บร�การทางการแพทย� ราคาโดยประมาณ

อัตราการเติบโตของค�าใช�จ�าย
ด�านสุขภาพของประเทศไทย
โดยเฉลี่ยต�อป�เท�ากับ 10.3%

11.2% 3.6% 8.0%
ตัวอย�างอัตราการเติบโตของค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพโดยเฉลี่ยต�อป�ของประเทศต�าง ๆ

2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีร�วม
รักษา เวชศาสตร�นิวเคลียร�รักษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมายเหต ุ: * บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน� ตามที่จ�ายจร�งโดยไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

วางแผนรับมือกับค�ารักษาพยาบาลที่เพ��มสูงข�้น 
ไปกับ กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต

            ด�วยจ�ดเด�นของสัญญาเพ��มเติม iHealthy Ultra ท่ีถกูพฒันาด�วย
มาตรฐานประกันสุขภาพใหม�  ท่ีจะช�วยให�คุณสามารถวางแผนรับมือกับ
ค�าใช�จ�ายเร�่องสุขภาพที่ยากเกินจะคาดเดา แต�ไม�ยากเกินจะรับมือ

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

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

1. ตอบโจทย� ทุกไลฟ�สไตล� และความต�องการของลกูค�า

2. หมดกังวล เร�อ่งค�ารกัษาพยาบาล คุ�มครอง 
 ครอบคลมุ ด�วยค�ารักษาแบบเหมาจ�าย

ตั้งแต� 3 ล�านบาท 

สูงสุด 100 ล�านบาท

แผนความคุ�มครอง

6
แผน

วงเง�นค�ารักษาพยาบาลต�อรอบป�กรมธรรม�

คุ�มครองแบบเหมาจ�ายตามจร�ง *** จัดเต็มกับวงเง�นค�ารักษาพยาบาล
ต�อป� ให�คุณเข�าถึงท่ีสุดของคุณภาพการรักษา ท้ังการผ�าตัด การล�างไต 
การรักษาโรคมะเร็ง ครอบคลุมทั้ง เคมีบําบัด รังสีรักษา และเทคโนโลยี
การแพทย�สมัยใหม� การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy 

การันตีการต�ออายุตามมาตรฐานสุขภาพแบบใหม� * 
รับความคุ�มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 90 ป� **

ด�วย 6 แผนความคุ�มครอง และวงเง�นค�ารักษาพยาบาลต�อรอบป�
กรมธรรม�ประกันภยั ตัง้แต� 3 ล�านบาท สงูสดุ 100 ล�านบาท

*   เง�่อนไขเป�นไปตามที่ระบุไว� ในสัญญาเพ��มเติมฯ
** อายุรับประกันถึงอายุ 80 ป� ต�ออายุได�ถึงอายุ 89 ป� และรับความคุ�มครองถึงอายุ 90 ป� 

***  ผลประโยชน�เป�นไปตามตารางผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมฯ

***** ให�ความคุ�มครองในแผนแพลทินั่ม

****  ให�ความคุ�มครองในแผนไดมอนด� และแพลทินั่ม 

5. พ�เศษ ส�วนลดของคนสุขภาพดี
ตัวอย�างเง�่อนไขการรับส�วนลดเบี้ยประกันภัยป�ต�ออายุ

3. เหนอืกว�า ด�วยการดูแลท่ีครบครันท้ังสขุภาพกาย
     และสขุภาพใจ เหมาะสาํหรบัว�ถชีีว�ตแบบนิวนอร�มอล ****

4. มากกว�า การรักษาคือการป�องกัน *****

ด�วยความคุ�มครองที่ให�คุณเข�าถึงวัคซีนที่หลากหลาย 
เช�น วัคซีนโคว�ดทางเลือก วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 

รวมถงึการตรวจสขุภาพ เพ�อ่ให�คณุสามารถเข�าถงึการรกัษา
ที่จําเป�นได�อย�างทันท�วงที

พ�เศษ ในกรณีท่ีไม�มีการเคลม สําหรับการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ต�อเน่ือง 3 ป�กรมธรรม� รับส�วนลดค�าเบ้ียประกันภัยป�ต�ออายุ 10% 
(Renewal) (ข�อกําหนดและเง�อ่นไขเป�นไปตามท่ีระบุไว�ในสญัญาเพ��มเติม)

คลายกังวลด�านจ�ตใจในยามว�กฤติ กับความคุ�มครองที่ให�
คุณเข�าถึงการรักษาป�ญหาด�านสุขภาพจ�ตอย�างมีคุณภาพ

หมดห�วงกับโรคยอดฮิต ออฟฟ�ศซินโดรม ด�วยการรักษา
แพทย�ทางเลือก ไคโรแพรคติก

10%
รับส�วนลด
เบ้ียประกันภัย

ป�กรมธรรม�ที่ 
1

ป�กรมธรรม�ที่ 
2

ป�กรมธรรม�ที่ 
3

ป�กรมธรรม�ที่ 4

ไม�
เคลม

ไม�
เคลม

ไม�
เคลม

ผลประโยชน�เพ��มเติม สําหรับแผน 
Diamond และ Platinum


