ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลูก คุณวางแผนได้

แต่ค่ารักษาพยาบาลลูก
คุณคาดเดาไม่ได้
วงเงินความคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี
และปรับเพิ่มเป็ น 2 ล้านบาทต่อปี เมื่ออายุ 11 ปี * ขึ้นไป
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
IPD

กรณีเจ็บป่ วย และอุบัติเหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการ
ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
รับประกันชีวิตโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

OPD

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.facebook.com/azayfan

LINE : @AZAYfan

Sep 2018

เฉพาะกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
ค่าล้างไต เคมีบ�ำบัด และรังสีบ�ำบัด
*ครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 11 ปี

สุขภาพเด็กเหมาจ่าย

รายละเอียดการรับประกันภัย

(รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี )

ต้องซื้อควบคู่กับสัญญาหลักตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด

ผลประโยชน์และความคุม
้ ครอง
วงเงินคุม
้ ครองสูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์*

1 เดือน 1 วัน – 10 ปี (ต่อได้ถึงอายุ 84 ปี )

สัญญาหลัก ที่สามารถแนบได้

แนบได้กับสัญญาหลักทุกแบบ ที่จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่
100,000 บาทขึ้นไป ยกเว้น สัญญาหลักที่มีระยะเวลาช�ำระเบี้ย
ประกันภัยน้อยกว่า 5 ปี และสัญญาหลัก มาย บ�ำนาญ พลัส

เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุตามกรมธรรม์
ต�่ำกว่า 11 ปี

ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป

1,200,000 บาท

2,000,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

(บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้)
เงื่อนไขเพิ่มเติม		ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัคร
		 สุขภาพเด็กเหมาจ่าย ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
		สามารถซื้อบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม
		 คุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (ผู้ป่วยนอก) แนบได้
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแล็บ ค่าบริการทาง
กายภาพบ�ำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ

สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย

จ่ายตามจริง

การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปั จจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก

ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ

การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรือการพักเพื่อ
การฟื้ นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถาน

2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ต่อวัน
(สูงสุด 180 วันต่อรอบปี กรมธรรม์*)

1,000 บาท

2,000 บาท

พยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ�ำเป็ นทางการ
แพทย์ หรือไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็ นผู้ป่วยฉุกเฉิน

3. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ�ำวัน ต่อวัน
(สูงสุด 180 วันต่อรอบปี กรมธรรม์*)
4. ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อปี และเมื่อรวมกับ
ข้อ 3 ไม่เกิน 180 วันต่อรอบปี กรมธรรม์*)
5. ค่ายากลับบ้าน (ไม่เกิน 7 วัน ต่อการเข้ารักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง)

ภายนอกประเทศไทย

2,000 บาท

3,000 บาท

ช่องทางการช�ำระเบี้ยประกันภัย
ส�ำนักงานและสาขาของ บริษท
ั อลิอน
ั ซ์ อยุธยา ประกันชีวต
ิ จ�ำกัด (มหาชน)/ส�ำนักงานของตัวแทนประกันชีวต
ิ หรือผูแ้ ทนผูร
้ บ
ั มอบอ�ำนาจของบริษท
ั /
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปี ต่ออายุ)/เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็ นต้น

4,000 บาท

6,000 บาท

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�ำคัญ
สิทธิประโยชน์พิเศษ “อลิอันซ์อยุธยาแคร์” ให้ส�ำหรับท่านที่ท�ำประกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน (กรณีอุบัติเหตุ ใช้บริการได้ทันที) ในการใช้บริการรักษา
พยาบาลแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องส�ำรองจ่ายเงินเอง ตามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ

750 บาท

1,500 บาท

(กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกครั้งก่อนรับบริการ)
สะดวกสบายในการช�ำระเบี้ยประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทางที่เหมาะกับไลฟ์ สไตล์คุณเอง อาทิ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็ นต้น และรับเงินผลประโยชน์รวดเร็ว ด้วยบริการขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
ใส่ใจ...ดูแล ด้วยบริการหลังการขาย อาทิ บริการสอบถามข้อมูลเกีย
่ วกับกรมธรรม์ เปลีย
่ นแปลงข้อมูลกรมธรรม์ สอบถามเรือ
่ งการเรียกร้องสินไหม

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก

สิทธิประโยชน์และกิจกรรมหลากหลายเพือ
่ สร้างสรรค์จง
ั หวะดีๆ ให้ชว
ี ต
ิ กับการเป็ นสมาชิก อลิอน
ั ซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ ส�ำหรับลูกค้าทุกท่าน พร้อม
รับบริการและสิทธิประโยชน์เหนือระดับจาก อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ส�ำหรับลูกค้าที่ช�ำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง

ฟรี บริการ SMS Intelligent Service เพื่อรับทราบข่าวสาร/สิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากบริษัทก่อนใคร ง่ายๆ เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์มือถือ
และอีเมลของท่านมาที่ www.azay.co.th/MyInsurance หรือแจ้งมายังศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373

2. ค่าเอ็กซเรย์และแล็บ ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาล และ/หรือ ภายใน 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

จ่ายตามจริง

บริการทีเ่ ป็ นเยีย
่ ม เคียงข้างทุกจังหวะชีวต
ิ ตลอด 24 ชัว
่ โมง ด้วยบริการศูนย์ดแู ลลูกค้าอลิอน
ั ซ์ อยุธยา หนึง
่ เดียวทีเ่ ปิ ดบริการตลอดทัง
้ คืน พร้อม
บริการพิเศษยามค�่ำคืนให้คุณอุ่นใจแม้ในยามฉุกเฉิน กับบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ Medical Assistance Service (Over
the Phone) และบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน** (Emergency Ambulance)

3. ค่าล้างไต เคมีบ�ำบัด และรังสีบ�ำบัด

**ฟรีค่าประสานงานแต่ส�ำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนรับบริการ

หมายเหตุ
*ทั้งนี้ นับรวมทุกการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ในผลประโยชน์ต่อรอบปี กรมธรรม์เดียวกันกับการรักษาพยาบาลวันแรกของการ
เข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนั้น
หมายเหตุ
สุขภาพเด็กเหมาจ่าย เป็ นชือ
่ ทางการตลาด ชือ
่ ของแบบประกันภัยทีป
่ รากฎในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิม
้ ครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย
่ เติมคุม
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส�ำหรับการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่สัญญาเพิ่มเติมก�ำหนด
ลูกค้าควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัย

การน�ำส่งเบีย
้ ประกันภัยเป็ นหน้าทีข
่ องผูเ้ อาประกันภัย การทีต
่ วั แทนประกันชีวต
ิ หรือนายหน้าประกันชีวต
ิ เรียกเก็บค่าเบีย
้ ประกันภัยเป็ นการให้บริการเท่านัน
้

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ-สกุล – ผู้ขอเอาประกันภัย) :
เสนอโดย (ชื่อ-สกุล – ตัวแทน/นายหน้า) :
เบอร์โทรศัพท์ :
วัน / เวลาที่เสนอขายประกันภัย :

