รายละเอียดการรับประกันภัย

ประกันมะเร�งหายหวง

• รับประกันภัยตั�งแตอายุ 16 – 60 ป ตออายุไดถึงอายุ 84 ป คุมครองถึงอายุ 85 ป
• ซ�้อได 1 สัญญาตอผูเอาประกันภัยเทานั�น

ใหคุณกลา มั�นใจใชช�ว�ต

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง

• อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หร�อการเจ�บปวยดวยโรคมะเร�ง ทีเ่ กิดข�น้ กับผูเ อาประกันภัยกอนวันทีส่ ญ
ั ญาเพ�ม� เติมมีผลบังคับและเปนสาเหตุ
สัมพันธกับโรคมะเร�งที่ระบุอยูในสัญญานี้ รวมถึงมะเร�งที่เกิดข�้นซ้ำหร�อแพรกระจายจากสวนอื่น โดยที่มะเร�งที่เกิดข�้นครั�งแรกนั�น เกิดข�้นกอน
วันที่สัญญาเพ��มเติมมีผลบังคับ
• การปนเปอนทางนิวเคลียร สารช�วภาพ หร�อสารเคมี ซ�่งพ�สูจนไดวาเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดมะเร�ง
• การตรวจสุขภาพทั�วไป ไมวาจะปรากฏผลการตรวจเปนบวกเกี่ยวกับโรคมะเร�งหร�อไมก็ตาม การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล
หร�อรองขอการผาตัด การพักฟ��น หร�อการพักเพ��อการฟ��นฟูหร�อการรักษา โดยว�ธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจว�เคราะหหาโรคมะเร�ง
เพ�อ� การปองกัน โดยไมมสี ญ
ั ญาณหร�อประวัตขิ องโรคมะเร�งมากอน การใชวคั ซ�นเพ�อ� ปองกันโรคมะเร�ง การรักษาหร�อตรวจว�เคราะหเพ�อ� สาเหตุ
ซ�่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หร�อไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
• การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก
• การตรวจรักษาที่เกิดข�้นภายนอกประเทศไทย ทั�งกรณีที่มีการวางแผนหร�อไมมีการวางแผนการรักษาลวงหนา

“เพ��งอายุ 30 กวาๆ

ใครจะคิดวาเปนมะเร�ง

ชองทางการชำระเบี้ยประกันภัย

ฉันยังเด็กอยูเลย
ยังไมไดใชช�ว�ตเลย

• สำนักงาน และสาขาของ บร�ษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)/ สำนักงานของตัวแทนประกันช�ว�ต หร�อผูแทนผูรับมอบอำนาจ

”

ของบร�ษัท/ หักบัญช�เง�นฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปตออายุ)/ เคานเตอรของธนาคาร เปนตน

สิทธิพ�เศษเพ��อคุณลูกคาคนสำคัญ

• สิทธิประโยชนพเ� ศษ “อลิอนั ซอยุธยาแคร” ใหสำหรับทานทีท่ ำประกันไมนอ ยกวา 3 เดือน (กรณีอบุ ตั เิ หตุ ใชบร�การไดทนั ที) ในการใชบร�การ
รักษาพยาบาลแบบผูป ว ยในโดยไมตอ งสำรองจายเง�นเอง ตามสิทธิประโยชนของกรมธรรม ณ โรงพยาบาลในเคร�อขายอลิอนั ซอยุธยาแคร
ทั�วประเทศ (กรุณาตรวจสอบคาใชจายทุกครั�งกอนรับบร�การ)
• สะดวกสบายในการชำระเบีย้ ประกันภัย ผานชองทางตางๆ กวา 10 ชองทางทีเ่ หมาะกับไลฟสไตลคณ
ุ เอง อาทิ การหักบัญช�เง�นฝากอัตโนมัติ
เคานเตอรของธนาคาร เปนตน และรับเง�นผลประโยชนรวดเร�ว ดวยบร�การขอรับเง�นผลประโยชนผานบัญช�ธนาคารอัตโนมัติ
• ใสใจ…ดูแล ดวยบร�การหลังการขาย อาทิ บร�การสอบถามขอมูลเกีย่ วกับกรมธรรม เปลีย่ นแปลงขอมูลกรมธรรม สอบถามเร�อ่ งการเร�ยกรองสินไหม
• สิทธิประโยชนและกิจกรรมหลากหลายเพ�อ� สรางสรรคจงั หวะดีๆ ใหชว� ต� กับการเปนสมาช�ก อลิอนั ซ อยุธยา แฟมิล่ี คลับ สำหรับลูกคาทุกทาน
และรับบร�การและสิทธิประโยชนเหนือระดับจาก อลิอันซ อยุธยา เพรสทีจ สำหรับลูกคาที่ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรมตั�งแต
300,000 บาทข�้นไป
• ฟร� บร�การ SMS Intelligent Service เพ��อรับทราบขาวสาร/ สิทธิพ�เศษและกิจกรรมดีๆ จากบร�ษัทกอนใคร งายๆ เพ�ยงอัพเดท
เบอรโทรศัพทมอื ถือและอีเมลของทานมาที่ www.azay.co.th/ MyInsurance หร�อแจงมายังศูนยดแู ลลูกคาอลิอนั ซ อยุธยา โทร. 1373
• บร�การทีเ่ ปนเยีย่ ม เคียงขางทุกจังหวะช�วต� ตลอด 24 ชัว� โมง ดวยบร�การศูนยดแู ลลูกคาอลิอนั ซ อยุธยา หนึง่ เดียวทีเ่ ปดบร�การตลอดทัง� คืน
พรอมบร�การพ�เศษยามคํา่ คืนใหคณ
ุ อุน ใจแมในยามฉุกเฉิน กับบร�การใหความชวยเหลือทางการแพทยทางโทรศัพท Medical Assistance
Service (Over the Phone) และบร�การเร�ยกรถพยาบาลฉุกเฉิน** (Emergency Ambulance)
**ฟร�คาประสานงาน ยกเวนคาใชจายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบคาใชจายกอนรับบร�การ

คุณจ�ตรลดา ทรัพยสุข

เคยปวยเปนมะเร�งตอมน้ำเหลือง ตอนอายุ 34 ป
ผานการทำเคมีบำบัด 8 ครั�ง ฉายรังสี 23 ครั�ง

หมายเหตุ
การนำสงเบีย้ ประกันภัยเปนหนาทีข่ องผูเ อาประกันภัย การทีต่ วั แทนประกันช�วต� หร�อนายหนาประกันช�วต� เร�ยกเก็บคาเบีย้ ประกันภัย เปนการใหบร�การเทานัน�

สนใจติดตอตัวแทน อลิอันซ อยุธยา
1373 ตลอด 24 ชั�วโมง
สนใจติดตอตัวแทน อลิอันซ อยุธยา
www.azay.co.th

เสนอโดย (ช�่อ/ สกุล – ตัวแทน/ นายหนา) :
เบอรโทรศัพท :
เสนอจำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท) :

วัน/ เวลาที่เสนอขายประกันภัย :

September 2016

พ�เศษสำหรับ (ช�่อ/ สกุล – ผูขอเอาประกันภัย) :

หร�อ โทร. 1373 ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

Dare to. We’re with you.

แคคณ
ุ กลา เราพรอมเคียงขางคุณ

“ ÁÐàÃç§µŒÍ§ÃÑ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§ÂÒÇ¹Ò¹
¤‹ÒÃÑ¡ÉÒà»š¹ÅŒÒ¹æ
¨Ð´Õ¡Ç‹ÒÁÑêÂ?... ËÒ¡ÁÕã¤ÃÁÒáº‹§àºÒÀÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
ã¹·Ø¡æ ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ”
สัญญาเพ��มเติม

ประกันมะเร�งหายหวง

วงเง�นสูงถึง 9 ลานบาท* … ในราคาเบาๆ

1
2
3
4

คุมครองแบบครบวงจร…

ไมวามะเร�งระยะใด ตั�งแตการตรวจว�นิจฉัย การรักษา ติดตามผล
รวมถึงการฟ��นฟูรางกาย และเยียวยาจ�ตใจ

วงเง�นคารักษาสูง…

เบิกคารักษาโรคมะเร�งไดตามจร�ง ใหวงเง�นคารักษามะเร�ง 3 ลานบาทตอ
มะเร�ง 1 ชนิด สูงสุด 9 ลานบาท* คุมครองตอเนื่องจนอายุ 85 ป

ไมตองนอนโรงพยาบาล ก็เบิกได…
เชน คาเคมีบำบัด คาฉายแสง

ผลประโยชนและความคุมครอง

เบี้ยประกันภัยไมแพง…

เบี้ยฯ ปละ 2,235 บาท* (สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป)

• ประกันมะเร�งหายหวง เปนช�่อทางการตลาด ช�่อที่ปรากฏในกรมธรรม คือ สัญญาเพ��มเติมคุมครองมะเร�งหายหวง • ประกันมะเร�งหายหวงตองซ�้อควบคูกับ
สัญญาหลักตามที่บร�ษัทกำหนด

หนวย : บาท

แผนความคุมครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3

1. คาใชจายสำหรับการตรวจว�นิจฉัย การตรวจรักษา และการติดตามผลการรักษาสำหรับโรคมะเร�ง
(ทั�งกรณีผูปวยในและผูปวยนอก)
1.1 คาหอง คาอาหาร คาบร�การพยาบาลประจำวันตอวัน

3,000

1.2 คารักษาพยาบาลอื่นๆ เชน คาตรวจว�นิจฉัย คาเคร�่องมือแพทย
คายากลับบาน คาเคมีบำบัด คารังสีบำบัด คาแพทยวางยาสลบ
คารถพยาบาลฉุกเฉิน และ คาแพทยผาตัดและหัตถการ เปนตน

4,000

5,000

จายตามจร�ง

1.3 คารักษาพยาบาลอื่นๆ สำหรับการศัลยกรรมตกแตงเตานม
และ/ หร�ออวัยวะตั�งแตคอข�้นไป
วงเง�นความคุมครองตอมะเร�ง 1 ชนิด**

1 ลาน

2 ลาน

3 ลาน

รวมวงเง�นความคุมครองสูงสุดตลอดสัญญา

3 ลาน

6 ลาน

9 ลาน

พ�เศษ ผลประโยชนเพ��มเติม (จากวงเง�นขอ 1)
2. คารักษาพยาบาลสำหรับการดูแลและฟ��นฟูสุขภาพรางกาย (กรณีผูปวยนอก)
2.1 คาปร�กษาแพทยจากภาวะแทรกซอน ตอครั�ง
(ชวง 60 วัน หลังออกจากการเขาพักรักษาตัวใน รพ.)

2,500
2,000
1,500
(สูงสุด 10 ครั�ง) (สูงสุด 20 ครั�ง) (สูงสุด 30 ครั�ง)

2.2 คาปร�กษาทางจ�ตว�ทยา ตอครั�ง
(ครอบคลุมถึง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร)

1,500
1,500
1,500
(สูงสุด 10 ครั�ง) (สูงสุด 20 ครั�ง) (สูงสุด 30 ครั�ง)

2.3 คากายภาพบำบัด ตอครั�ง

1,500
1,500
1,500
(สูงสุด 10 ครั�ง) (สูงสุด 20 ครั�ง) (สูงสุด 30 ครั�ง)

3. คุมครองการเสียช�ว�ต (ทั�งจากเจ�บปวยและอุบัติเหตุ)

*สำหรับแผน 3

หมายเหตุ

สัญญาเพ��มเติม ประกันมะเร�งหายหวง

15,000

30,000

60,000

**ทุกๆ 5 ป หลังจากไดรับการว�นิจฉัยวาเจ�บปวยดวยโรคมะเร�งเปนครั�งแรก และผูเอาประกันภัยยังมีความจำเปนทางการแพทยที่ตองไดรับการตรวจรักษา
โรคมะเร�งดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไดผลประโยชนตามวงเง�นใหม รวมกับผลประโยชนที่เหลือจาก 5 ปกอนหนานี้ (ถามี) ทั�งนี้ บร�ษัทจะจายผลประโยชนสูงสุด
ไมเกินวงเง�นที่กำหนดตลอดสัญญา
หมายเหตุ
• บร�ษัทจะจายผลประโยชนขอ 1 ในวงเง�นตอโรคมะเร�ง 1 ชนิด แตไมเกินจำนวนวงเง�นผลประโยชนสูงสุดตลอดสัญญา
• บร�ษัทจะจายผลประโยชนขอ 2 ตามจร�ง แตไมเกินจำนวนเง�นผลประโยชนสูงสุดตอครั�งและจำนวนครั�งตอการรักษาโรคมะเร�ง 1 ชนิด
• บร�ษัทจะจายผลประโยชนตามความคุมครอง ขอ 2.1 และ 2.3 เพ�ยงผลประโยชนละ 1 ครั�งตอวัน เทานั�น
• เมื่อบร�ษัทอนุมัติจายเง�นผลประโยชนตามขอ 1 ครบจำนวนวงเง�นผลประโยชนสูงสุดตลอดสัญญา หร�ออนุมัติจายผลประโยชนขอ 3 หร�อ ณ วันครบรอบป
กรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปแลว สัญญาเพ��มเติมนี้จะสิ�นผลบังคับทันที
• วงเง�นความคุมครองตอมะเร�ง 1 ชนิด หมายถึง วงเง�นตอมะเร�งโรคใดโรคหนึ่ง ตามที่ปรากฏในกรมธรรม

ตัวอยางแพคเกจแนะนำ…
ใหคุณครบเคร�่องเร�่องช�ว�ตและสุขภาพ ในราคาสุดคุม
กรณีผูเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ป ขั�นอาช�พ 1 และ 2

แบบประกันภัย

ผลประโยชนและความคุมครอง

หนวย : บาท

จำนวน
ผลประโยชน

สัญญาหลัก
มาย โฮล ไลฟ
A90/21

รับเง�นกอนเมื่ออายุครบ 90 ป
หร�อครอบครัวไดเง�นกอนหากเสียช�ว�ต
ทุกกรณี

สัญญาเพ��มเติม
คุมครองสุขภาพ

ไดคารักษาพยาบาล เพ��อแบงเบาภาระ (คาหอง 2,400)
คาใชจาย เมื่อตองนอน รพ. จากการ รวมผลประโยชน
สูงสุด 415,300***
เจ�บปวยหร�ออุบัติเหตุ

(ใหม)
สัญญาเพ�ม� เติม
ไดคารักษาโรคมะเร�งตามจร�ง
ประกันมะเร�งหายหวง แบบครบวงจร แมไมนอน รพ.
สัญญาเพ��มเติม
คุมครอง
โรครายแรง 48
สัญญาเพ��มเติม
คุมครองคารักษา
พยาบาลรายวัน

การันตี ขั�นต่ำ
300,000

เบี้ยฯ รายป
7,623

5,178

(1 ลานบาท
ตอมะเร�ง 1 ชนิด)

1,131

รับเง�นกอนกรณีเปนโรครายแรง

1,000,000

2,400

รับเง�นชดเชยรายได
เมื่อนอน รพ. (สูงสุด 500 วัน)

1,000 ตอวัน

1,350

สูงสุด 3,000,000

รวมเบี้ยฯ รายป

เบี้ยฯ เบาๆ เพ�ยง

17,682

17,682 บาท/ป

***ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ่ง
หมายเหตุ
• เบีย้ ประกันภัยแตกตางกันตามเพศ ชวงอายุ และแผนความคุม ครอง/ เบีย้ ประกันภัยอาจเปลีย่ นแปลงตามอายุทเ่ี พ�ม� ข�น้ / เบีย้ ประกันภัยอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามอายุและสุขภาพของผูเ อาประกันภัย
• ขอมูลในเอกสารนี้เปนเพ�ยงขอมูลเบื้องตนเทานั�น ลูกคาควรศึกษาขอมูลเพ��มเติม เร�่องความคุมครอง ขอกำหนด เง�่อนไข ขอยกเวน และผลประโยชน
จากเอกสารประกอบการขายของบร�ษัท หร�อกรมธรรมประกันช�ว�ต
• ลูกคาควรทำความเขาใจในเง�่อนไขและความคุมครองของแบบประกันภัยกอนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

