รายละเอียดการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
ซื้อได้ 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
สามารถซื้อบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา แนบได้

ประกันสุขภาพลูก
หมดห่วงค่ารักษา

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวม
ทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก�ำเนิด
(Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่ปรากฏอาการจนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกเมื่อ
ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงที่มิได้เกิดจากโรคติดเชื้อ หรือการควบคุม
น�้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3.การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการ
พักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาตัวโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินกิ การตรวจวินจิ ฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพือ่ สาเหตุซงึ่ ไม่ใช่
ความจ�ำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

นอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้

ช่องทางการชำ�ระเบี้ยประกันภัย

สำ�นักงานและสาขาของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)/สำ�นักงานของตัวแทนประกันชีวิตหรือผู้แทนผู้รับมอบอำ�นาจ
ของบริษัท/หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นต้น

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนสำ�คัญ

• สิทธิประโยชน์พเิ ศษ “อลิอนั ซ์อยุธยาแคร์” ให้สำ�หรับท่านทีท่ ำ�ประกันไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน (กรณีอบุ ตั เิ หตุ ใช้บริการได้ทนั ที) ในการใช้บริการรักษา
พยาบาลแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำ�รองจ่ายเงินเอง ตามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ
(กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกครั้งก่อนรับบริการ)
• สะดวกสบายในการชำ�ระเบี้ยประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทางที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณเอง อาทิ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นต้น
• ใส่ใจ…ดูแล ด้วยบริการหลังการขาย อาทิ บริการสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับกรมธรรม์ เปลีย่ นแปลงข้อมูลกรมธรรม์ สอบถามเรือ่ งการเรียกร้องสินไหม
• สิทธิประโยชน์และกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์จังหวะดีๆ ให้ชีวิต กับการเป็นสมาชิก อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ สำ�หรับลูกค้าทุกท่าน
และรับบริการและสิทธิประโยชน์เหนือระดับจาก อลิอนั ซ์ อยุธยา เพรสทีจ สำ�หรับลูกค้าทีช่ ำ�ระเบีย้ ประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตง้ั แต่ 300,000 บาทขึน้ ไป
• ฟรี บริการ SMS Intelligent Service เพื่อรับทราบข่าวสาร/สิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆ จากบริษัทก่อนใคร ง่ายๆ เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์
มือถือและอีเมลของท่านมาที่ www.azay.co.th/MyInsurance หรือแจ้งมายังศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
• บริการทีเ่ ป็นเยีย่ ม เคียงข้างทุกจังหวะชีวติ ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้วยบริการศูนย์ดแู ลลูกค้าอลิอนั ซ์ อยุธยา หนึง่ เดียวทีเ่ ปิดบริการตลอดทัง้ คืนพร้อม
บริการพิเศษยามคํ่าคืนให้คุณอุ่นใจแม้ในยามฉุกเฉิน กับบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ Medical Assistance Service
(Over the Phone) และบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน** (Emergency Ambulance)
**ฟรีค่าประสานงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนรับบริการ
หมายเหตุ
การนำ�ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย
เป็นการให้บริการเท่านั้น

พิเศษสำ�หรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอาประกันภัย):
เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นายหน้า):
เบอร์โทรศัพท์:
วัน/เวลาที่เสนอขายประกันภัย:

May 2017

“เพราะลูกคือดวงใจของพ่อแม่
เค้าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
แม้ในยามเจ็บป่วย
ก็ต้องได้รับการรักษาอย่างเต็มที่”

ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา

จัดเต็มเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ให้ลูกรักของคุณ
เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน
- ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุด 50,000 บาท
(รวมถึ ง ค่ า ผ่ า ตั ด หรื อ หั ต ถการที่ไ ม่ ต้อ งพั ก รั ก ษาตั ว
ในโรงพยาบาล หรือ Day Case)
- ค่าเอ็กซเรย์และแล็บภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

นอนหรือไม่นอนโรงพยาบาล

ก็เบิกได้

คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยวงเงิน
จ่ายตามจริง รวมสูงสุด 70,000 บาท*

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบจ่ายตามจริง
เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
(ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง**)

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน
2,000 บาท
(สูงสุด 90 วัน รวมจำ�นวนวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU)
2. ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 7 วัน)
4,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล สูงสุด
50,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
•กรณีไม่มีการผ่าตัด
วงเงิน 15,000 บาท
- ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
•กรณีมีการผ่าตัด
- ค่าแพทย์วิสัญญี
วงเงิน 50,000 บาท
- ค่ายากลับบ้าน (สูงสุด 7 วัน และไม่เกิน 1,000 บาท)
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) 3,500 บาท

เพิ่มเติม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1. ค่ารักษาพยาบาล ภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
(สูงสุด ต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)
1.1 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหากต้องนอนโรงพยาบาล
		 (ไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าห้อง ICU)
1.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหากไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

20,000 บาท

* หมายถึงค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ในโรงพยาบาล ซึง่ ยังไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
** การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยในครัง้ ใดครัง้ หนึง่ และให้รวมถึงการต้องอยูใ่ นโรงพยาบาล 2 ครัง้ หรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน
โดยทีร่ ะยะเวลาการต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลแต่ละครัง้ ห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาลครัง้ สุดท้าย ก็ให้ถอื ว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครัง้ เดียวกันด้วย
หมายเหตุ: ประกันสุขภาพลูกหมดห่วงค่ารักษาเป็นชือ่ ทางการตลาด ชือ่ ของแบบประกันภัยทีป่ รากฏในกรมธรรม์คอื สัญญาเพิม่ เติมคุม้ ครองสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา•บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์
สำ�หรับการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเพิม่ เติมเริม่ มีผลบังคับ•เงือ่ นไขอืน่ ๆ เป็นไปตามทีส่ ญ
ั ญาเพิม่ เติมกำ�หนด•ลูกค้าควรทำ�ความเข้าใจในรายละเอียด ความคุม้ ครอง
และเงือ่ นไขก่อนตัดสินใจสมัครทำ�ประกันภัย

