ตัวอยางเบี้ยประกันภัยรายป* สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป

หนวย : บาท

แผนความคุมครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. แบบไมมสี ว นรวมจายคารักษาพยาบาลสวนแรก

17,042

27,796

37,922

46,845

53,504

2. แบบมีสวนรวมจายคารักษาพยาบาล

11,930

19,457

26,545

32,792

37,454

หมายเหตุ

คุมครองเต็มๆ
สูงสุด 10 ลานบาท

ถูกกวาประมาณ 30%

*เบีย้ ประกันภัยขางตน เปนเบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพ�ม� เติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา เทานัน� ทัง� นีย้ งั ไมรวมเบีย้ ประกันภัยของสัญญาหลัก/
เบี้ยประกันภัยแตกตางกันตามเพศ ชวงอายุ และแผนความคุมครอง/ เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพ��มข�้น/ เบี้ยประกันภัย
อาจเปลี่ยนแปลงตามสุขภาพและอาช�พของผูเอาประกันภัย

รายละเอียดการรับประกันภัย

• รับประกันภัยตั�งแตอายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ป ตออายุไดถึงอายุ 84 ป (คุมครองถึงอายุ 85 ป)
• ซ�้อได 1 สัญญาตอผูเอาประกันภัยเทานั�น
ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง

• การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน) รวมถึงการแพทยทางเลือก
• สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
• การตรวจสุขภาพทัว� ไป การรองขอเขาอยูร กั ษาตัวในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อรองขอการผาตัด การพักฟ�น� หร�อการพักเพ�อ� การฟ�น� ฟู

หร�อการรักษาโดยว�ธใี หพกั อยูเ ฉยๆ การตรวจว�เคราะหเพ�อ� หาสาเหตุใดๆ ทีไ่ มเกีย่ วของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาลเวชกรรม
หร�อคลินกิ การตรวจว�นจิ ฉัยความบาดเจ�บหร�อการเจ�บปวย การรักษาหร�อตรวจว�เคราะหเพ�อ� สาเหตุซง่� ไมใชความจำเปนทางการแพทย หร�อไมเปนมาตรฐาน
ทางการแพทย และคาบร�การเฝาไขพ�เศษ
• การรักษาพยาบาลทีเ่ กิดข�น้ ภายนอกประเทศไทย ทัง� กรณีทม่ี กี ารวางแผนหร�อไมมกี ารวางแผนการรักษาลวงหนา ยกเวนกรณีเปนผูป ว ยฉุกเฉินภายนอก
ประเทศไทย

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�คาประสานงานแตสำหรับคาใชจายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบกอนรับบร�การ

อลิอันซ อยุธยา
เปนหนึ่งเร�่องความคุมครอง

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

เบอรโทรศัพท :
วัน / เวลาที่เสนอขายประกันภัย :

May 2016

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

ใหเราดูแล โทร. 1373 หร�อ ติดตอตัวแทน

“©Ñ¹ÍÂÒ¡ä´Œ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾·Õè¤ÁŒØ ¤ÃÍ§·Ø¡àÃ×èÍ§ ·Ø¡âÃ¤
äÁ‹Ç‹Ò¨Ð»†ÇÂË¹Ñ¡ËÃ×Íà¨çºàºÒæ”
สัญญาเพ��มเติม

สุขภาพ ปลดล็ ค เอ็กซตรา

คุมครองเต็มๆ ไมวาจะปวยหนัก หร�อเจ�บเบาๆ
ก็เบิกคารักษาพยาบาลไดตามจร�ง
สูงสุดถึงปละ 10 ลาน
(สำหรับแผน 5)

ผลประโยชนจายตามจร�ง!!!

• แบงเบาภาระคาใชจา ยสวนใหญ หากตองรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ทั�งคาผาตัด คาเคร�่องมือแพทย
คาวางยาสลบ
• เบิกคารักษาโรคราย ทั�งคีโม ฉายแสง ลางไต
• คุมครองผูปวยนอก เชน กรณีอุบัติเหตุที่รักษา
ภายใน 24 ชั�วโมงแรก ผาตัดเล็ก เปนตน

วงเง�นคุมครองสูงสุด
10,000,000 บาท ตอป
คุมครองยาวนานถึงอายุ 85 ป

ถูกกวาประมาณ 30% หากคุณเลือกมีสวนรวมจายคารักษาพยาบาลสวนแรก

จายเบี้ย

สัญญาเพ�ม� เติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา ตองซ�อ้ ควบคูก บั สัญญาหลักตามกฎเกณฑทบ่ี ร�ษทั กำหนด

สัญญาเพ��มเติม

สุขภาพ ปลดล็ ค เอ็กซตรา

ตองซ�้อควบคูกับสัญญาหลักตามกฎเกณฑที่บร�ษัทกำหนด
แผนความคุมครองและผลประโยชน
ผลประโยชนและความคุมครอง
วงเง�นความคุมครองตอป*

หนวย : บาท

แผนความคุมครอง
แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

• ผูที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลของที่ทำงานอยูแลว หร�อ มีแผนประกันสุขภาพอื่นอยูแลว
• ผูที่ตองการจายเบี้ยประกันภัยถูกลง โดยเบี้ยฯ จะถูกลงถึงประมาณ 30%
ทางเลือกนี้เปนอยางไร

• เมื่อมีคารักษาพยาบาลเกิดข�้น ทานจะมีสวนรวมจายคารักษาพยาบาลสวนแรกกับบร�ษัท เปนจำนวนเง�นตามแผนความคุมครอง
• เมื่อครบจำนวนเง�นสวนรวมจายฯ ตอป บร�ษัทจะจายคารักษาพยาบาลสวนที่เกินสวนรวมจายฯ ตอปของทานในปกรมธรรมนั�น
เต็มจำนวนตามแผนความคุมครองที่ทานซ�้อ (ซ�่งเง�่อนไขความคุมครองและจำนวนเง�นที่จายจะเปนไปตามที่ระบุในสัญญาฯ)

จำนวนเง�นสวนรวมจายฯตอป

(จำนวนเง�นความรับผิดสวนแรกตอรอบปกรมธรรม)

1. ชวง 30 วันกอนเขารักษาตัวในโรงพยาบาล :
คาเอ็กซเรยและแล็บ

จายตามจร�ง

2.1 คายา คาเอ็กซเรย คาหองแล็บ คาบร�การทาง
กายภาพบำบัด คารถพยาบาลฉุกเฉิน คาผาตัด
คาหองผาตัด คาวางยาสลบ

นาย A

จายตามจร�ง

2.2 คาแพทยเยี่ยมไข ตอวัน
(สูงสุด 180 วันตอรอบปกรมธรรม*)

2,000

2.3 คาหอง คาอาหาร คาบร�การพยาบาลประจำวัน
ตอวัน (สูงสุด 180 วันตอรอบปกรมธรรม*)

3,000

2.4 คาหอง ICU ตอวัน (สูงสุด 60 วัน ตอปและเมื่อรวม
กับขอ 2.3 ไมเกิน 180 วันตอรอบปกรมธรรม*)

6,000

2.5 คายากลับบาน (ไมเกิน 7 วัน ตอการเขารักษา
พยาบาลในโรงพยาบาลแตละครั�ง)

1,500

4,000
6,000

6,000
9,000

8,000
12,000

แผน 1
17,500

2,500

18,000
3,500

24,000
4,000

แผน 5
45,000

10,000
15,000
30,000
4,500

17,042

4,503
11,930
(ถูกกวาเบี้ยฯ ที่นาย A จายประมาณ 30%)

รวมชำระคาเบี้ยประกันภัยรายป = (1) + (2)

21,545

16,433

2,000,000

2,000,000

คาใชจา ยทีเ่ กิดข�น้ ทัง� หมดจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลครัง� ที่ 1 ในปกรมธรรม

220,000

220,000

ผลประโยชนที่จายตามแผนความคุมครองที่ซ�้อ
(กรณีมีสวนเกินจากคาหอง คาอาหาร และ คาแพทยเยี่ยมไข 20,000 บาท)

200,000

200,000

สวนรวมจายคารักษาพยาบาลสวนแรก
วงเง�นความคุมครองคงเหลือของปกรมธรรมนี้ = (ก)-(ข)
คาใชจายที่เกิดข�้นทั�งหมดจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั�งที่ 2
ในรอบปกรมธรรมเดียวกัน
ผลประโยชนที่จายตามแผนความคุมครองที่ซ�้อ
(กรณีมีสวนเกินจากคาหอง คาอาหาร และ คาแพทยเยี่ยมไข 10,000 บาท)

ผลประโยชนกรณีผูปวยนอก
1. คารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน
24 ชั�วโมง

จายตามจร�ง

3. คาลางไต เคมีบำบัด และฉายแสง
*ทัง� นี้ นับรวมทุกการเขาพักรักษาตัวครัง� ใดครัง� หนึง่ ในผลประโยชนตอ รอบปกรมธรรมเดียวกันกับการรักษาพยาบาลวันแรกของการเขาพักรักษาตัวครัง� ใดครัง� หนึง่ นัน�

4,503

ตัวอยางผลประโยชนสญ
ั ญาเพ�ม� เติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา

บร�ษัทจายผลประโยชนครั�งที่ 1 (ข)

จายตามจร�ง

นาย B

สัญญาหลักอยุธยาช�ว�ตมั�นคง A85/20
(จำนวนเง�นเอาประกันภัย 100,000 บาท) ชำระคาเบี้ยประกันภัยรายป (1)
สัญญาเพ��มเติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา (แผน 1)
ชำระคาเบี้ยประกันภัยรายป (2)

วงเง�นความคุมครองตอป (ก)

12,000

แผนความคุมครอง
แผน 2
แผน 3
แผน 4
25,000
35,000
40,000

ตัวอยาง นาย A อายุ 35 ป สมัครประกันสัญญาหลักอยุธยาช�วต� มัน� คง A85/20 แนบกับสัญญาเพ�ม� เติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา
แผนความคุ  ม ครองที ่ 1 แบบไม ม ี ส  ว นร ว มจ า ย เพราะยั ง ไม เ คยมี ป ระกั น สุ ข ภาพมาก อ น ส ว นนาย B อายุ 35 ป สมั ค ร
ประกันสัญญาหลักอยุธยาช�ว�ตมั�นคง A85/20 แนบกับสัญญาเพ��มเติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา แผนความคุมครองที่ 1
แบบมีสว นรวมจาย เนื่องจากมีสวัสดิการของที่ทำงานอยูแลว
หนวย : บาท

2. คุมครองคาใชจายในชวงรักษาตัวในโรงพยาบาล

2. คาผาตัดหร�อหัตถการที่ไมตองพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล (Day Case)

ทางเลือกนี้เหมาะกับใคร?

ที่ทานเลือก ตามตารางดานลาง

ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

3. ชวง 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล :
คาเอ็กซเรยและแล็บ

ทางเลือกแบบมีสวนรวมจาย

สวนรวมจายคารักษาพยาบาลสวนแรก
บร�ษัทจายผลประโยชนครั�งที่ 2 (ค)
วงเง�นความคุมครองคงเหลือของปกรมธรรมนี้ = (ก)-(ข)-(ค)

ไมมี

17,500

200,000

182,500

1,800,000

1,817,500

310,000

310,000

300,000

300,000

300,000

ไมมี
(เนื่องจากในปกรมธรรมนี้นาย B ไดรวมจายคารักษา
พยาบาลสวนแรกกับบร�ษัทครบ 17,500 บาทแลว)
300,000

1,500,000

1,517,500

ไมมี

นาย B สามารถนำสวนรวมจายฯ 17,500 บาท รวมถึงสวนเกินอื่นๆ (20,000 + 10,000) ไปเบิกกับสวัสดิการที่ทำงานตอได (ตามเง�่อนไขสวัสดิการของ
ที่ทำงานนาย B)

หมายเหตุ • เง�่อนไข ความคุมครอง และผลประโยชนเปนไปตามที่กำหนดในกรมธรรม • การรับประกันภัยข�้นอยูกับเง�่อนไข และกฎเกณฑการพ�จารณารับประกันภัยของบร�ษัทประกันภัย • สัญญาเพ��มเติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา เปนช�่อทางการตลาด ช�่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม คือ สัญญาเพ��มเติมคุมครอง สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซตรา • ขอมูลในเอกสารนี้เปนเพ�ยงขอมูลเบื้องตนเพ��อประกอบการขายเทานั�น ลูกคาควรศึกษาขอมูลเพ��มเติมเร�่องความคุมครอง
ขอกำหนดเง�่อนไข ขอยกเวนและผลประโยชนจากกรมธรรมประกันภัย • ลูกคาควรทำความเขาใจในเง�่อนไขและความคุมครองของแบบประกันภัยกอนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย • การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันช�ว�ตหร�อนายหนาประกันช�ว�ตเร�ยกเก็บคาเบี้ยประกันภัย เปนการใหบร�การเทานั�น

