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ประกันโรครายไดคุม

ปวย ไมปวย

 

สนใจติดตอตัวแทน

หร�อโทร. 1373

ยังไงก็ไดคุม

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

รายละเอียดการรับประกันภัย
• อายุผูเอาประกันภัย 16 – 55 ป (คุมครองถึงอายุ 85 ป)

• ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ป

• จำนวนเง�นเอาประกันภัยขั�นต่ำ 100,000 บาท

• จำนวนเง�นเอาประกันภัยสูงสุด 2,000,000 บาท

• สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และรายป

• ไมสามารถแนบสัญญาเพ��มเติมได

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง
• กรณีไมเปดเผยขอความจร�ง หร�อแถลงขอความเท็จ บร�ษัทฯ จะบอกลางสัญญาภายใน 2 ป นับแตวันทำสัญญาประกันภัย หร�อวันตออายุกรมธรรมใหนับ

   ตั�งแตวันตออายุกรมธรมมครั�งหลังสุด หร�อวันกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั�งสุดทาย

• กรณีฆาตัวตายภายใน 1 ป หร�อถูกผูรับประโยชนฆาตาย

• การจายผลประโยชนการเจ�บปวยดวยโรครายแรงใดๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา อันมีสาเหตุโดยตรงจาก หร�อสัมพันธกับ หร�อเปนผลสืบเนื่องมาจากภาวะ

   การเจ�บปวยหร�อ บาดเจ�บจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ ดังตัวอยางเชน

   - อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หร�อการเจ�บปวยดวยโรครายแรง ที่เกิดข� ้นกับผูเอาประกันภัยกอนวันทำสัญญาประกันภัย หร�อหากมีการ

     ตออายุกรมธรรม ใหนับตั�งแตวันที่บร�ษัทฯ  ตออายุกรมธรรมครั�งหลังสุด หร�อ วันกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั�งสุดทาย และเปนสาเหตุ

     สัมพันธกับโรครายแรงที่ระบุอยูในกรมธรรม

   - ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หร�อปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย 

ชองทางการชำระเบี้ยประกันภัย

สำนักงานและสาขาของ บร�ษัท อลัอันซ อยุธยา ประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)  / สำนักงานของตัวแทนประกันช�ว�ต หร�อ ผูแทนผูรับมอบอำนาจของบร�ษัทฯ

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

การนำสงเบ้ียประกันภัยเปนหนาท่ีของผูเอาประกันภัย การท่ีตัวแทนประกันช�ว�ตหร�อนายหนาประกันช�ว�ตเร�ยกเก็บคาเบ้ียประกันภัยเปนการใหบร�การเทานั�น 

สิทธิพ�เศษเพ��อคุณลูกคาคนสำคัญ
• สิทธิประโยชนพ�เศษ "อลิอันซอยุธยาแคร" ใหสำหรับทานท่ีทำประกันไมนอยกวา 3 เดือน (กรณีอุบัติเหตุ ใชบร�การไดทันที) ในการใชบร�การรักษาพยาบาล

   แบบผูปวยในโดยไมตองสำรองจายเง�นเอง ตามสิทธิประโยชนของกรมธรรม ณ โรงพยาบาลในเคร�อขายอลิอันซ อยุธยา แคร ทั�วประเทศ (กรุณาตรวจสอบ

   คาใชจายทุกครั�งกอนรับบร�การ)

• สะดวกสบายในการชำระเบี้ยประกันภัยผานชองทางตางๆ กวา 10 ชองทางที่เหมาะกับไลฟสไตลคุณเอง อาทิ การหักบัญช�เง�นฝากอัตโนมัติ  เคานเตอร

   ของธนาคาร เปนตน และรับเง�นผลประโยชนรวดเร�ว ดวยบร�การขอรับเง�นผลประโยชนผานบัญช�ธนาคารอัตโนมัติ

• ใสใจ…ดูแล ดวยบร�การหลังการขาย อาทิ บร�การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรม เปลี่ยนแปลงขอมูลกรมธรรม สอบถามเร�่องการเร�ยกรองสินไหม

• สิทธิประโยชนและกิจกรรมหลากหลายเพ��อสรางสรรคจังหวะดีๆ ใหช�ว�ต กับการเปนสมาช�ก อลิอันซ อยุธยา แฟมิล่ี คลับ สำหรับลูกคาทุกทาน และรับบร�การ

   และสิทธิประโยชนเหนือระดับจาก อลิอันซ อยุธยา เพรสทีจ สำหรับลูกคาท่ีชำระเบ้ียประกันภัยรวมทุกกรมธรรมตั�งแต 300,000 บาทข�น้ไป

• ฟร� บร�การ SMS Intelligent Service เพ��อรับทราบขาวสาร/สิทธิพ�เศษและกิจกรรมดีๆจากบร�ษัทฯ กอนใคร งายๆ เพ�ยงอัพเดทเบอรโทรศัพทมือถือและ

   อีเมลของทานมาท่ี www.azay.co.th/MyInsurance หร�อแจงมายังศูนยดูแลลูกคาอลิอันซ อยุธยา โทร.1373

• บร�การที่เปนเยี่ยม เคียงขางทุกจังหวะช�ว�ต ตลอด 24 ชั�วโมง ดวยบร�การศูนยดูแลลูกคาอลิอันซ อยุธยา หนึ่งเดียวที่เปดบร�การตลอดทั�งคืน พรอมบร�การ

   พ�เศษยามค่ำคืนใหคุณอุนใจแมในยามฉุกเฉิน กับบร�การใหความชวยเหลือทางการแพทยทางโทรศัพท Medical Assistance Service (Over the Phone)

   และบร�การเร�ยกรถพยาบาลฉุกเฉิน** (Emergency Ambulance) 

หมายเหตุ 

- ขอมูลในเอกสารน้ีเปนเพ�ยงขอมูลเบ้ืองตนเพ��อประกอบการขายเทานั�น ลูกคาควรศึกษาขอมูลเพ��มเติม เร�อ่งความคุมครอง ขอกำหนดเง�อ่นไข ขอยกเวนและ

   ผลประโยชน จากกรมธรรมประกันภัย

- ลูกคาควรทำความเขาใจในเง�่อนไขและความคุมครองของแบบประกันภัยกอนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

เสนอแผนความคุมครอง วัน / เวลาที่เสนอขายประกันภัย :

เสนอโดย (ช�่อ - สกุล –  ตัวแทน/นายหนา) : เบอรโทรศัพท :

   **ฟร�คาประสานงานแตสำหรับคาใชจายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบกอนรับบร�การ



หมายเหต ุประกันโรครายไดคุม  เปนช�่อทางการตลาด ช�่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม คือ  มาย ซ�ไอ แคร A85/20

ผลประโยชนและความคุมครองที่นางวรัญญาจะไดรับจากแบบประกันโรคราย ไดแก

ผลประโยชนสูงสุดตลอดสัญญา 1,000,000 บาท โดยไดรับเง�นกอนดังนี้

    - รับเง�นกอน 200,000 บาท จากการเขารับการผาตัดตับ และไมตองชำระเบี้ยประกันภัยอีกตอไป  

    - รับเง�นกอน 200,000 บาท จากการเขารับการรักษาโรคมะเร�งระยะไมลุกลาม

    - รับเง�นกอน 600,000 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญา (อายุครบ 85 ป)

สรุปนางวรัญญารับเง�นกอนทั�งหมด 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยทั�งสิ�นเพ�ยง 5 ป จำนวน 239,550 บาท

ตัวอยาง นางวรัญญา อายุ 45 ป ซ�้อ ประกันโรครายไดคุม จำนวนเง�นเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ย

               ประกันภัยรายป ปละ 47,910 บาท เมื ่ออายุ  50  ป เขารับการผาตัดตับ, ตอมาตอนอายุ 62 ป

               เขารับการรักษาโรคมะเร�งระยะไมลุกลามและมีช�ว�ตอยูเร�่อยมาจนอายุครบ 85 ป 

% หมายถึง % ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

หมายเหตุ : ผลประโยชนตลอดสัญญาสูงสุด 100% ดังนั�น กรณีไดรับผลประโยชนจากโรครายกลุมที่ 1 แลว ผลประโยชนโรครายระยะรุนแรง

                หร�อผลประโยชนกรณีเสียช�ว�ต หร�อผลประโยชนเมื่ออยูครบสัญญา จะเทากับผลประโยชนสวนคงเหลือ

5 โรคขางตน เปนหนึ่งในสาเหตุการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของคนไทย (พ.ศ. 2549-2556)

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries09.html 

โรครายที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม

โรคราย (กลุมที่ 1)

โรคมะเร�งระยะไมลุกลาม, โรคเยื่อหุมหัวใจ, การผาตัดตับ, การผาตัดปอดออกทั�งขาง 1 ขาง, การผาตัดหลอดเลือดหัวใจดวยว�ธี

Transmyocardial Laser Therapy ,  ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะอยางรุนแรง, การผาตัดฝง Cochlear ทดแทน (เปนการติดประสาทสวน

รับเสียงเทียม), การผาตัดใสอุปกรณระบายน้ำสมองและไขสันหลัง, การเขารับการผาตัดเนื้องอกที่ตอมใตสมอง(พ�ทูอิตาร�)

โรครายระยะรุนแรง (กลุมที่ 2)

โรคมะเร�งระยะลุกลาม, การทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�ง, ไตวายเร�้อรัง, ภาวะหมดสติ(โคมา), โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�ออุดตัน, เนื้องอก

สมองชนิดไมใชมะเร�ง, การสูญเสียการไดยิน, การสูญเสียความสามารถในการพูด, โรคกลามเน้ือหัวใจ, โรคตับเร�อ้รัง / โรคตับระยะสุดทาย / 

โรคตับวาย, โรคหลอดลมปอดอุดกั�นเร�้อรังขั�นรุนแรง /โรคปอดระยะสุดทาย, การผาตัดลิ�นหัวใจโดยว�ธีการเปดหัวใจ, กลามเนื้อหัวใจตาย

เฉียบพลันจากการขาดเลือด, การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ, การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะหร�อปลูกถายไขกระดูก 

ประกันโรครายไดคุม

ประกันโรครายไดคุม
พ�เศษ ไดรับการยกเวนเบี้ยประกันภัย โดยไดรับความคุมครองตอเนื่องจนครบสัญญา
           (อายุครบ 85 ป) หร�อจนกวาไดรับผลประโยชนครบ 100% เมื่อไดรับการว�นิจฉัย
           วาเปนโรคราย (ตามที่ระบุในกลุมที่ 1)

“ รับผลประโยชนสูงสุดตลอดสัญญา 100% ดังนี้ ”

ผลประโยชนและความคุมครองจาก ประกันโรครายไดคุม

คุมครองถึงอายุ 85 ป ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปคุมครองโรครายที่คราช�ว�ตคนไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

ประกันโรครายแรงซ�้อไปก็ไมคุม

หากคุณมีความรูสึกเชนนี้…

ปวย ไมปวย ยังไงกไ็ดคุม
ไดคุมคา… จายเบ้ียฯ ไมเสียเปลา
เปนโรคหร�อไมเปนก็ไดเง�นกอน… คุมครองทั�งโรคราย เสียช�ว�ตทั�งเจ�บปวยและอุบัติเหตุ
หร�อรับเง�นกอนเมื่ออยูครบสัญญา

เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา

ไดความคุมครองตอเนื่องไดยไมตองชำระเบี้ย…
เมื่อเปนโรครายเชน มะเร�งระยะไมลุกลาม ไมตองจายเบี้ยตออีก โดยยังคงไดความคุมครอง
ตอเนื่องจบครบสัญญา

เบี้ยฯ สวนที่คุมครองช�ว�ตนำไปลดหยอนภาษ�ได
(ภายใตกฎเกณฑของกรมสรรพากร)

• รับ 20 % หากไดรับว�นิจฉัยวาเปนโรคราย (ตามที่ระบุในกลุมที่1) สูงสุด 1 ครั�งตอโรค

• รับสูงสุด 100% หากเมื่อไดรับว�นิจฉัยวาเปนโรครายระยะรุนแรง (ตามที่ระบุในกลุมที่2)

• รับสูงสุด 100% หากเสียช�ว�ตกอนครบสัญญา

• รับสูงสุด 100% หากอยูครบสัญญา (อายุครบ 85 ป)
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โรคมะเร�ง

โรคหลอดเลือดสมองแตก

ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะอยางรุนแรง

ไตวายเร�้อรัง

โรคปอดระยะสุดทาย
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