3ซ่าส์
ประกัน
โรคร้าย

ให้คุณมั่นใจ...
รับมือกับโรคร้ายท็อปฮิต

02-232-9286

รับเงินก้อนใหญ่...100%
แผนสูงสุดจ�ำนวน 1 ล้านบาท

มีโอกาสรับเงินก้อนใหญ่
รวมสูงสุด 110%

เมื่อตรวจพบ 1 ใน 3 โรคร้าย ท็อปฮิต

แผนสูงสุดจ�ำนวน 1.1 ล้านบาท

1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือ

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม... รับ

2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด หรือ

10%

ต่อมาตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม*

3. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

หรือโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน...รับเพิ่มอีก

100%

เบี้ยประกันภัยสามารถน�ำไป
ลดหย่อนภาษีได้

รับเงินก้อน
หากเสียชีวิต 100%

แผนสูงสุดจ�ำนวน 3 แสนบาท

(ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

จ่ายเบี้ยฯ เบาๆ...

สมัครง่าย…

แผนสูงสุด
เพียง 2,669 บาทต่อปี

ตอบค�ำถามสุขภาพ
เพียง 3 ข้อ

(ส�ำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 35 ปี )

*ทั้งนี้ กรณีเป็ นมะเร็งระยะลุกลามต่างอวัยวะกับมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือ เป็ นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกันกับมะเร็งระยะไม่ลุกลามเกินกว่า 180 วัน นับแต่วันที่ได้
รับวินจ
ิ ฉัยว่าเป็ นมะเร็งระยะไม่ลก
ุ ลาม รับผลประโยชน์สง
ู สุด 100% แต่หากเป็ นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกับมะเร็งระยะไม่ลก
ุ ลาม ภายใน180 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด้รบ
ั วินจ
ิ ฉัย
ว่าเป็ นมะเร็งระยะไม่ลก
ุ ลาม รับผลประโยชน์สง
ู สุด 90%
หมายเหตุ: - กรุณาพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมในหน้าถัดไป

- % หมายถึง % ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ถึง คุณ :

จาก คุณ :

โทรสาร/อีเมล :

โทรศัพท์ :

จำ�นวนหน้า :

วันที่ส่ง

:

ความคุ้มครองพิเศษส�ำหรับ คุณ						
แผน		

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย			

บาท เบี้ยประกันภัย		

เพศ
		

อายุ
บาท ต่อ

ปี

ความคุ้มครองจาก ประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์
จ�ำนวนผลประโยชน์

ผลประโยชน์

(% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย)

1. อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

100%

- รับเงินก้อน หากเสียชีวิตจากเจ็บป่ วยหรืออุบัติเหตุ
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง

10%

2.1 รับเงินก้อน หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
2.2 รับเงินก้อน หากตรวจพบ 1 ใน 3 โรคร้ายแรง ดังนี้
2.2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม* หรือ

100%

2.2.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด หรือ

100%

2.2.3 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

100%

*ทั้งนี้ กรณีเป็ นมะเร็งระยะลุกลามต่างอวัยวะกับมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือ เป็ นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกันกับมะเร็งระยะไม่ลุกลามเกินกว่า 180 วัน นับแต่วันที่ได้
รับวินจ
ิ ฉัยว่าเป็ นมะเร็งระยะไม่ลก
ุ ลาม รับผลประโยชน์สง
ู สุด 100% แต่หากเป็ นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกับมะเร็งระยะไม่ลก
ุ ลาม ภายใน180 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด้รบ
ั วินจ
ิ ฉัย
ว่าเป็ นมะเร็งระยะไม่ลก
ุ ลาม รับผลประโยชน์สง
ู สุด 90%
หมายเหตุ:
การเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 นี้เพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรงนี้แนบ แม้จะมีการต่อสัญญาประกันภัย
เมื่อมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 2.2 ในโรคใดโรคหนึ่งแล้ว สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง จะสิ้นผลบังคับ

3 แผนความคุ้มครองที่เลือกได้…ในราคาเบาๆ
จำ�นวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

200,000

300,000

300,000

2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง

500,000

800,000

1,000,000

1,511

2,347

2,669

เบี้ยประกันภัยภัยรายปี (บาท)
(ส�ำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 35 ปี )
การพิจารณาและรับประกันภัย:
อายุผู้ขอเอาประกันภัย: 20 – 59 ปี
สมัครง่าย ตอบค�ำถามสุขภาพ 3 ข้อเท่านั้น
สามารถเลือกช�ำระเบี้ยฯ ได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
หมายเหตุ:

โรคร้าย 3 ซ่าส์ เป็นชื่อแพคเกจทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 และ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำ�เบี้ยฯ สุขภาพ (ส่วนความคุ้มครองโรคร้ายแรง) ไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท  และเบี้ยฯ คุ้มครองชีวิต นำ�ไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกัน
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันตามอายุและเพศ
เบี้ยประกันภัยสำ�หรับปีต่ออายุของอยุธยาเฉพาะกาล 10/10 คงที่ตลอดสัญญา
เบี้ยประกันภัยสำ�หรับปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง เพิ่มขึ้นทุกปีตลอดสัญญา
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำ�หนด  เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
ลูกค้าควรทำ�ความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำ�ประกันภัย
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองของอยุธยาเฉพาะกาล 10/10 คือ 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำ�นวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำ�นวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ ้มครองของสัญญาเพิ ่มเติม 3 โรคร้ายแรง คือ 1. สูดดม กิน ดื ่ม ฉีด หรือนำ�สารมีพ ิษเข้าร่างกายไม่ว ่าด้วยวิธ ีใด ในขณะที ่ร ู ้ส ึกผิดชอบ  หรือวิกลจริตหรือไม่ก ็ตาม
2. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ�หรือปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของแพทย์ 3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของ
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
Version Jun 2018
รับประกันชีวิตโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.facebook.com/azayfan

LINE : @AZAYfan

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.azay.co.th

