เคยคิดแบบนี้มั�ย

ประกันช�ว�ต

เง�นเดือนออกไมเคยไดเก็บ
เจ�บปวย
หลังเกษ�ยณทำไง
ตอนแกจะมีเง�น
พอเที่ยวมั�ย
แกไป
ใครจะดูแล

Healthy & Wealthy Living Solution ชวยคุณได
มีเง�นเก็บ ใหคุณใชช�ว�ตเกษ�ยณแบบช�ลๆ
รับเง�นกอนโต ตอนอายุ 60 ป
มีเง�นใชทุกปแบบงอกเงยหลังเกษ�ยณ
เจ�บปวยมีคารักษา เหมือนไดสวัสดิการหลังเกษ�ยณ
ออกแบบช�ว�ตหลังเกษ�ยณได ตามไลฟสไตลของคุณ
www.southeastlife.co.th

อาคเนยประกันช�ว�ต..เพ��อสุขภาพช�ว�ตที่ดี

เปนเพ��อนกับอาคเนย
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Healthy & Wealthy Living Solution ตอบโจทยทุกความตองการ

อาช�พ

มนุษยเง�นเดือน

รายไดตอเดือน
50,000 บาท

ไลฟสไตล

ทำงานหนัก รักการทองเที่ยว เวลาวางชอบเลนโยคะ

ความกังวล

คุณกร�น อายุ 35 ป

เก็บเง�นไมเกง หมดไปกับการเที่ยว กลัววาแกไป
จะไมมีเง�นใช (คิดวาตอนเกษ�ยณจะใชเง�นเดือนละ 15,000 บาท)
ดูแลสุขภาพดี แตไมรูอนาคตจะปวยมั�ย
ถามีสวัสดิการหลังเกษ�ยณก็คงดี

คุณกร�นเลือกออกแบบช�ว�ตวัยเกษ�ยณดวย Healthy & Wealthy Living Solution
โดยเลือกรับเง�นกอนตอนอายุ 60 ป จำนวน 300,000 บาท และเลือกความคุมครองสุขภาพ
แบบเหมาจายปละ 500,000 บาท ซ�่งจะชวยคลายความกังวลของคุณกร�นไดดังนี้

ความกังวล

Healthy & Wealthy Living Solution
ชวยคุณได

แกไป กลัวไมมีเง�นใช

รับเง�นกอน 3 แสนบาทตอนอายุ 60 ป
รับเง�นบำนาญทุกป เพ��มข�้นตามชวงอายุ
ตั�งแตปละ 15,000 บาท สูงสุด 60,000 บาท
ตั�งแตอายุ 61 – 98 ป

99

รับเง�นกอนอีก 3 แสนบาทตอนอายุ 99 ป
รับเง�นรวมทั�งหมด 1.98 ลานบาท

ถาเจ�บปวยหลังเกษ�ยณ
ไมมีคารักษาพยาบาล

คุมครองสุขภาพเหมาจายปละ 5 แสนบาท
ถึงอายุ 80 ป

Healthy & Wealthy Living Solution ตอบโจทยทุกความตองการ

อาช�พ

เจาของธุรกิจ

รายไดตอเดือน
ประมาณ 400,000 บาท

ไลฟสไตล

เปนหัวหนาครอบครัว รับผิดชอบคาใชจายในบาน
เวลาวางชอบสังสรรค ไมคอยมีเวลาดูแลตัวเอง

ความกังวล

คุณซ� อายุ 50 ป

อายุเร�่มเยอะ คาใชจายก็เยอะ ยังไมไดวางแผนการเง�น
หากเจ�บปวย ตองออกคารักษาเอง และไมมีเง�นใชตอนแก

คุณซ�เลือกออกแบบช�ว�ตวัยเกษ�ยณดวย Healthy & Wealthy Living Solution
โดยเลือกรับเง�นกอนตอนอายุ 60 ป จำนวน 1 ลานบาท และเลือกความคุมครองสุขภาพ
แบบเหมาจายปละ 1 ลานบาท ซ�่งจะชวยคลายความกังวลของคุณซ�ไดดังนี้

ความกังวล

Healthy & Wealthy Living Solution
ชวยคุณได

แกไป
กลัวไมมีคารักษาพยาบาล

คุมครองสุขภาพเหมาจายปละ 1 ลานบาท
ถึงอายุ 80 ป

กลัวไมมีเง�นใชตอนแก

รับเง�นกอน 1 ลานบาทตอนอายุ 60 ป
รับเง�นบำนาญทุกป เพ��มข�้นตามชวงอายุ
ตั�งแตปละ 50,000 บาท สูงสุด 200,000 บาท
ตั�งแตอายุ 61 – 98 ป

99

รับเง�นกอนอีก 1 ลานบาทตอนอายุ 99 ป
รับเง�นรวมทั�งหมด 6.6 ลานบาท

Wealthy Living รับเง�นกอนตอนอายุ 60 ป และรับเง�นจายคืนตอเนื่องหลังเกษ�ยณ
รับเง�นกอนตอนอายุ 60 ป

ออกแบบไดตามใจคุณ เร�่มตน 100,000 บาท สูงสุด 20 ลานบาท

รับเง�นจายคืนระหวางสัญญา อายุ 61 - 70 ป

ปละ 5,000 – 1,000,000 บาท

รับเง�นจายคืนระหวางสัญญา อายุ 71 – 80 ป

ปละ 10,000 – 2,000,000 บาท

รับเง�นจายคืนระหวางสัญญา อายุ 81 – 90 ป

ปละ 15,000 – 3,000,000 บาท

รับเง�นจายคืนระหวางสัญญา อายุ 91 - 98 ป

ปละ 20,000 – 4,000,000 บาท

รับเง�นกอนตอนอายุ 99 ป

100,000 – 20,000,000 บาท

รับเง�นจายคืนรวมตลอดสัญญา

660,000 – 132,000,000 บาท

Healthy Living คุมครองสุขภาพตอเนื่องถึงอายุ 80 ป
คารักษาพยาบาลสูงสุดตอครั�ง

342,500 – 3,000,000 บาท

ประเภทความคุมครอง

เลือกไดตามใจคุณ มีทั�งแบบเหมาจาย และจำกัดวงเง�น

ความคุมครองสุขภาพแบบผูปวยนอก (OPD)

สามารถเลือกซ�้อเพ��มเติมได เหมาจายสูงสุดปละ 40,000 บาท

หมายเหตุ ผลประโยชน และความคุมครองข�้นกับจำนวนเง�นเอาประกันภัย และแผนประกันภัยที่เลือกซ�้อ
เง�่อนไขการรับประกันภัย:  อายุุรับประกันภัย 20 – 55 ป  ชำระเบี้ยประกันภัยเปนรายปเทานั�น  ผูขอเอาประกันภัยที่มีสัญญาเพ��มเติม ซููเปอร เฮลท อยูแลว ไมสามารถซ�้อแพ็กเกจนี้ได  ผูขอเอาประกันภัย
ตองแถลงสุขภาพทุกขอในใบคำขอเอาประกันภัย การพ�จารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบร�ษัทฯ  อัตราเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม สแตนดารด เฮลท พลัส / ซูเปอร เฮลท และซููเปอร โอพ�ดี
จะปรับเพ��มตามอายุ  ความคุมครองของสัญญาเพ��มเติม สแตนดารด เฮลท พลัส / ซูเปอร เฮลท และ ซููเปอร โอพ�ดี มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรมเร�่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม บร�ษัทฯ จะไม
จายผลประโยชนสำหรับการเจ�บปวยใดๆ ที่เกิดข�้นภายในระยะเวลาดังกลาว
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง :
1. การปวยที่เกิดข�้นในระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period) 30 วัน นับแตวันที่กรมธรรมเร�่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมนี้
แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้นภายหลัง หร�อ
2. การปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะวเลา 120 วัน นับแตวันที่กรมธรรมเร�่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้นภายหลัง
- เนื้องอก ถุงน้ำ หร�อมะเร�งทุกชนิด - ร�ดสีดวงทวาร - ไสเลื่อนทุกชนิด - ตอเนื้อ หร�อตอกระจก - การตัดทอนซ�ล หร�ออดีนอยด - นิ�วทุกชนิด - เสนเลือดขอดที่ขา - เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่
ขอยกเวนบางสวนของสัญญาเพ��มเติมการประกันสุขภาพแบบสแตนดารด เฮลท พลัส ซูเปอร เฮลท และซูเปอร โอพ�ดี :
1. กรณีผูเอาประกันภัยฉอฉลประกันภัย
2. สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เวนแต
- ผูเอาประกันภัย ไดแถลงใหบร�ษัททราบ และบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไมมีเง�่อนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว หร�อ
- โรคเร�้อรัง การบาดเจ�บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) นั�นไมปรากฎอาการ ไมไดรับการตรวจรักษา หร�อว�นิจฉัยโดยแพทย หร�อไมไดพบ หร�อปร�กษาแพทย ในระยะ 5 ป กอนวันที่สัญญาเพ��มเติม
เร�่มมีผลคุมครองเปนครั�งแรก และในชวงเวลา 3 ป ตั�งแตวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร�่มมีผลคุมครองเปนครั�งแรก
3. ขอยกเวนทั�วไป ตามที่ระบุในสัญญาเพ��มเติมนี้ เชน ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแตกำเนิด การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบว�เคราะห และการรักษา)
การพักฟ��น หร�อการพักเพ��อการฟ��นฟู หร�อการรักษาโดยว�ธีใหพักอยูเฉยๆ เปนตน
4. การยกเวน หร�อการไมคุมครองใดๆ ตามที่ระบุไวในแตละขอตกลงคุมครอง
Healthy & Wealthy Living Solution เปนช�่อทางการตลาดของสัญญาหลักแบบประกันตลอดช�พมีเง�นคืน 99/60 แนบสัญญาเพ��มเติมการประกันสุขภาพสแตนดารด เฮลท หร�อสัญญาเพ��มเติม
การประกันสุขภาพซููเปอร เฮลท และ/หร�อ การประกันสุุขภาพคารักษาพยาบาลผูปวยนอก ซููเปอร โอพ�ดี
คำเตืือน:  ผูซ�้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนการตัดสินใจทำประกันภัยทุุกครั�ง  เง�่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเปนไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนด
รัับประกันภัยโดย บร�ษัท อาคเนยประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน) 315 อาคารอาคเนย ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุุงเทพฯ 10500
สื่อสิ�่งพ�มพ์นี้ถือเปนทรัพยสินของบร�ษัทฯ หามมิใหผูใดนำไปใชโดยไมไดรับอนุุญาต สื่อฉบับนี้ใชตั�งแตวันที่ 1 พ.ค. 2565 เปนตนไป หร�อจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

