
1. อาการป�วย ไม�สบายบ�อย 

2. อุบัติเหตุที่มาพร�อมกับวัยซน
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3. โรคเสี่ยงในวัยเด็ก

นับเป�นค�าใช�จ�ายท่ีต�องเตร�ยมวางแผนรบัมือมากท่ีสุด เน่ืองจากวยัเดก็
เป�นวัยท่ีร�างกายอาจยังไม�แข็งแรงเท�ากับผู�ใหญ� หร�ออาจยังไม�มี
ภูมิต�านทานมากนัก โอกาสที่จะเจ็บป�วยบ�อยจ�งเป�นไปได�ค�อนข�างสูง

บางครั้งการเจ็บป�วยก็รุนแรงมากกว�าที่คิด อย�างที่ทราบกันว�าด�วย
วัยท่ีภูมิต�านทานยังไม�มากนัก ก็มีโอกาสจะเสี่ยงเกิดโรคได�มากข�้น
อาทิเช�น โรคมือเท�าปาก โรคไข�เลือดออก หร�อไข�หวัดใหญ�เป�นต�น
............................................................................................................

4. ค�ารักษาพยาบาลกรณตี�องเข�ารบัการรกัษาแบบผู�ป�วยใน

ไม�ว�าจะด�วยอุบัติเหตุหร�อโรคเสี่ยงต�างๆ หากต�อง
เข�ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล น่ันหมายถึง
ค�าใช�จ�ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากค�ารกัษา ท่ีจะตามมา
อีกมากมาย อาทิเช�น ค�าห�อง ค�าอาหาร เป�นต�น

อบัุติเหตุเกดิข�น้ได�ทุกเม่ือ โดยเฉพาะในวยัท่ีกาํลังเร�ยนรู� ความอยากรู�
อยากเห็น อยากทดลอง บางคร้ังอาจไม�ทันได�ระมัดระวังตัว และเกิด
การบาดเจ็บ จนต�องเข�ารับการรักษาในโรงพยาบาล

สิ�งที่ผู�ปกครองต�องรับมือ
กับค�าใช�จ�ายเร�่องสุขภาพ
ของเจ�าตัวน�อย

ข�อมูลทั่วไปของสัญญาเพ��มเติม

อายุรับประกันภัย

อายุ 6 - 10 ป� สําหรับ iHealthy Ultra แผนเด็ก 
อายุ 11 - 80 ป� สําหรับ iHealthy Ultra ทุกแผน 

(ศึกษาข�อมูลและความคุ�มครองเพ��มเติมได�ในเอกสารประกอบการขาย iHealthy Ultra ทุกแผน)

แผนความคุ�มครอง

ลักษณะประกันภัย 

iHealthy Ultra แผนเด็ก มีความคุ�มครองให�เลือก 2 แผน 
คือแผน Smart และแผน Bronze 

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

สัญญาเพ��มเติม

ไอเฮลท�ตี้ อัลตร�า 
       ด�วยมาตรฐานสุขภาพใหม�
เพ�่อให�เจ�าตัวน�อยของคุณเร�ยนรู�
ได�อย�างเต็มที่

        หมดกังวล
   สุขภาพวัยซน
ของลูกน�อย

สามารถเพ��มความคุ�มครองเป�นแผน Silver, Gold, Daimond และ Platinum ได� เม่ืออายุตัง้แต� 11 ป�ข�น้ไป
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เป�นสัญญาเพ��มเติมคุ�มครองค�ารักษาพยาบาล แบบเหมาจ�ายป�ต�อป�

การพ�จารณารับประกันภัย 
การพ�จารณารับประกันภัยเป�นแบบปกติ (Full Underwriting) โดยการพ�จารณา และ

การตรวจสุขภาพข�้นอยู�กับกฏเกณฑ�การพ�จารณาที่บร�ษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ผู�ขอเอาประกันภัย 
1 ท�านสามารถถือสัญญาเพ��มเติมสุขภาพแบบเหมาจ�ายได�เพ�ยง 1 ฉบับ เท�านั้น

 ค�าใช�จ�ายซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเป�นทางการแพทย�และมาตรฐานทางการแพทย� โดยจ�ายค�ารักษา
พยาบาลตามที่เกิดข�้นจร�ง แต�ไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดตามที่ระบุไว�ในตารางผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติม

 ความจำเป�นต�องใช�บร�การด�านการแพทย�หร�อบร�การอื่น ๆ ของสถานพยาบาล เพ�่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหร�อ
การป�วย โดยต�องสอดคล�องกับการรักษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็บหร�อการป�วยของผู�เอาประกันภัย ต�องสอดคล�องกับ
มาตรฐานทางการแพทย� และต�องมิใช�เพ�่อความสะดวกของผู�เอาประกันภัย หร�อครอบครัวของผู�เอาประกันภัย หร�อของผู�ให�
บร�การการรักษาพยาบาลเพ�ยงฝ�ายเดียว

ข�อยกเว�นทั่วไป (บางส�วน)

• ภาวะที่เป�นผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแต�กำเนิด หร�อระบบการสร�างอวัยวะของร�างกายไม�สมบูรณ�แต�กำเนิด หร�อโรคทาง
   พันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการของร�างกาย เว�นแต� สัญญาเพ��มเติมนี้มีผลคุ�มครองมาไม�น�อยกว�า 1 ป� และ
   ปรากฏอาการหลังผู�เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป�บร�บูรณ�
• การตรวจสุขภาพ การร�องขอเข�าอยู�รักษาตัวในสถานพยาบาล  หร�อร�องขอการผ�าตัด การพักฟ��น หร�อการพักเพ�่อการ
   ฟ��นฟ� หร�อการรักษาโดยว�ธีให�พักอยู�เฉย ๆ หร�อการพักรักษาตัวในสถานพยาบาล  เพ�อ่ให�มีผู�ช�วยดูแลท่ัวไป การตรวจหร�อ
   การรักษาที่ไม�เกี่ยวข�องกับโรคที่เป�นสาเหตุของการรับตัวไว�ในสถานพยาบาล การตรวจว�นิจฉัยการบาดเจ็บหร�อการป�วย  
   การรักษาหร�อตรวจว�เคราะห�เพ�่อหาสาเหตุ  ซึ่งไม�ใช�ความจำเป�นทางการแพทย� หร�อไม�เป�นมาตรฐานทางการแพทย� 
• การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค�าใช�จ�ายสำหรับอุปกรณ�เพ�่อช�วยในการมองเห็นหร�อการรักษา
   ความผิดปกติของการมองเห็น
• การตรวจรักษา หร�อผ�าตัด เกี่ยวกับฟ�น หร�อเหง�อก การทำฟ�นปลอม การครอบฟ�น การรักษารากฟ�น อุดฟ�น การจัดฟ�น 
   ข�ดหินปูน ถอนฟ�น การใส�รากฟ�นเทียม ยกเว�นในกรณีจำเป�นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ซึ่งไม�รวมค�าฟ�นปลอม 
   การครอบฟ�นและการรักษารากฟ�นหร�อใส�รากเทียม
• การตรวจรักษา อาการ หร�อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจ�ตใจ โรคทางจ�ตเวช หร�อทางพฤติกรรมหร�อความผิดปกติทาง
   บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เคร�ยด ความผิดปกติของ การกิน หร�อความว�ตกกังวล
• การปลูกฝ�หร�อการฉีดวัคซีนป�องกันโรค ยกเว�นการฉีดวัคซีนป�องกันโรคพ�ษสุนัขบ�าภายหลังการถูกสัตว�ทำร�าย และวัคซีน
   ป�องกันบาดทะยัก ภายหลังได�รับการบาดเจ็บ

(สามารถศกึษารายละเอยีดข�อยกเว�นท่ัวไปทัง้หมดได�ท่ี www.krungthai-axa.co.th หร�อติดต�อตวัแทนประกันชวี�ต)

การจ�ายผลประโยชน�ตามเง�่อนไขของ iHealthy Ultra

ความจำเป�นทางการแพทย�

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง 

(ก) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการป�วยที่เกิดข�้นในระยะเวลาที่ ไม�คุ�มครอง 30 วัน นับแต�วันเร��ม
      มีผลคุ�มครองตามสัญญาเพ��มเติมน้ี หร�อวันท่ีบร�ษัทอนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมน้ี แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�น้
      ภายหลัง หร�อ
(ข) บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการป�วยดังต�อไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต�วันเร��มมี
     ผลคุ�มครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมนี้ แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้น
     ภายหลัง สำหรับเน้ืองอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไส�เล่ือนทุกชนิด, ต�อเน้ือ หร�อต�อกระจก, การตัดทอนซิล 
     หร�ออดีนอยด�, นิ�วทุกชนิด, เส�นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

(ต�ออายุได�ถึงอายุ 89 ป� และรับความคุ�มครองถึงอายุ 90 ป�)

ผู�ช�วยส�วนตัวดิจ�ทัลคนใหม�

• ตรวจเช็คอาการป�วยเองได�
• พบแพทย�ออนไลน�
• ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน 
• ดูข�อมูลกรมธรรม�ของคุณ

ลูกค�า กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต 
สามารถดาวน�โหลดได�แล�วที่

คำเตือน : ข�อมูลน้ีเป�นเพ�ยงข�อมูลเบ้ืองต�นเพ�อ่ประกอบการนำเสนอเท�าน้ัน ผู�ซ้ือควรทำความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครอง
                และเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย

 บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี  สำหรับโรคเร�อ้รัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) ท่ี
ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก เว�นแต�
      - ผู�เอาประกันภัย ได�แถลงให�บร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม�มีเง�่อนไขยกเว�นความคุ�มครองดังกล�าว  
         หร�อ
      - โรคเร�อ้รัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) น้ัน ไม�ปรากฏอาการ ไม�ได�รับการตรวจรักษาหร�อว�นิจฉัย
         โดยแพทย� หร�อไม�ได�พบหร�อปร�กษาแพทย� ในระยะ 5 ป� ก�อนวันท่ีสัญญาเพ��มเติมเร��มมีผลคุ�มครองเป�นครัง้แรก และในช�วง
         เวลา 3 ป� ตั้งแต�วันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก

(1) สัญญาเพ��มเติมน้ีมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป� และสามารถต�ออายุสัญญาเพ��มเติมได�เมื่อครบรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 
      ซึง่ผู�เอาประกันภยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ��มเติมน้ีเมือ่ใดก็ได� โดยแจ�งบร�ษทัเป�นลายลักษณ�อกัษร ทัง้น้ีบร�ษทัขอสงวนสิทธิ์
      ไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติม สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่งดังต�อไปนี้
      - ในกรณทีีมี่หลักฐานว�าผู�เอาประกนัภยัไม�แถลงข�อความจร�งตามใบคาํขอเอาประกันภยั หร�อคาํขอต�ออายุ (Reinstatement) 
         ใบแถลงสุขภาพ และข�อแถลงเพ��มเติมอืน่ใดทีเ่กีย่วข�องกับการทําสัญญาเพ��มเติมการประกันภยัสุขภาพ  ซึง่เป�นสาระสาํคญั
         ที่อาจทําให�บร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้น หร�อบอกป�ดไม�รับทําสัญญา หร�อรับประกันภัยแบบมีเง�่อนไข
      - ผู�เอาประกนัภยัเร�ยกร�องผลประโยชน�จากการท่ีตนให�มีการรกัษาการบาดเจ็บหร�อการป�วยโดยไม�มีความจําเป�นทางการแพทย�
      - ผู�เอาประกนัภยัเร�ยกร�องผลประโยชน�ค�าชดเชยจากการนอนพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาลรวมกนัทกุบร�ษัทเกินกว�ารายได�
         ที่แท�จร�ง
การไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติมน้ีด�วยเหตุข�างต�น บร�ษัทจะแจ�งให�ผู�เอาประกันภยัทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อกัษรไม�น�อยกว�า 30 วัน
(2) เบ้ียประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในป�ต�ออายุท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจ�บัน ผู�เอาประกันภัยสามารถขอทราบรายละเอียดได�จาก
     ตัวแทนประกันชวี�ต ท้ังน้ี เบ้ียประกันภยัในป�ต�ออายขุองสัญญาเพ��มเติมน้ี อาจมกีารเปล่ียนแปลงอนัเนือ่งมาจากอายุ ชัน้อาชพี 
     ค�าใช�จ�ายในการรกัษาพยาบาลท่ีสูงข�น้ หร�อจากประสบการณ�การจ�ายค�าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร�ตโฟลิโอ (Portfolio) 
     ของสัญญาเพ��มเติมน้ี

ข�อควรรู�
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หมดกังวล สุขภาพวัยซน ของลูกน�อย

อีกมาตรฐานของความคุ�มครองสุขภาพเด็ก
จาก กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต

            เพราะวัยซนคือวัยของการเร�ยนรู� เราไม�อาจเล่ียงได�ว�าอุบัติเหตุและ
การเจ็บป�วยเป�นสิ�งท่ีมาคู�กันกับความซนของเจ�าตัวเล็ก เม่ือเค�าเกิดเจ็บป�วย
หร�อได�รบัอบัุติเหตุ ในฐานะพ�อแม�ย�อมต�องการให�ลูกรกัได�รบัการรกัษาทีดี่ท่ีสุด
และทันท�วงที ซึ่งค�ารักษาพยาบาลน้ันมีแนวโน�มท่ีจะสูงข�้นเร�่อย ๆ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชน ดงัน้ันการวางแผนและเตร�ยมความพร�อม "ค�าใช�จ�ายเร�อ่ง
สุขภาพ" สําหรับเจ�าตัวน�อยจ�งเป�นเร�่องสําคัญ 

iHealthy Ultra (แผนเด็ก) 

            ด�วยจ�ดเด�นของสัญญาเพ��มเติม iHealthy Ultra ทีถ่กูพฒันาด�วย
มาตรฐานประกันสุขภาพใหม�  เพ�่อให�เจ�าตัวน�อยของคุณเร�ยนรู�ได�อย�างเต็มท่ี
โดยที่คุณไม�ต�องกังวลอีกต�อไป

1. คุ�มครอง ตัง้แต�อายุ 6 ขวบ ด�วยแผนความคุ�มครอง

     ที่เลือกได�ให�เหมาะกับวัยซน

คุ�มครองตั้งแต�อายุ 6 ขวบ จนถึงอายุ 90 ป�
ด�วยแผนความคุ�มครองท่ีสามารถเลือกได� โดยมีวงเง�นค�ารักษาพยาบาล
สูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภยั 3 ล�านบาท และ 10 ล�านบาท

SMART BRONZE

ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติม และบันทึกสลักหลัง ฯ

ผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 3 ล�านบาท 10 ล�านบาท

ตารางผลประโยชน�และความคุ�มครอง สญัญาเพ��มเตมิค�ารักษาพยาบาล iHealthy Ultra (แผนเด็ก)

ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิฉัยหร�อบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต ค�าบร�การทางการ
พยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ� ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย

หมวดย�อยที่ 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต  และค�าบร�การทางการพยาบาล

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือดและค�าเวชภัณฑ�

หมวดย�อยที่ 2.4 ค�ายาและค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สําหรับกลับบ�าน 

1. ผลประโยชน�กรณีผู�ป�วยใน

1,500 บาทต�อวัน 3,000 บาทต�อวัน

ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษาต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

การผ�าตดัใหญ�ท่ีไม�ต�องเข�าพกัรกัษาตวัเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)

หมวดย�อยที่ 4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทําหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�ผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.3 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทย�ทําศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)

หมวดย�อยที่ 4.4 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย� (Doctor Fee)

หมวดย�อยที่ 4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดย�อยที่ 6.1 ค�าบร�การทางการแพทย� เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน ก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยที่ 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั้ง สําหรับการรักษาพยาบาลต�อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข�าพัก
รักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งน้ัน (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย)

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง ก�อนและหลงัการเข�าพกัรกัษาตวัเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารกัษา
พยาบาลผู�ป�วยนอกที่ต�อเนื่องเกี่ยวข�องโดยตรง หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั้ง

ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟ�หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเร�้อรัง  โดยการล�างไตผ�านทางเส�นเลือด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ไม�คุ�มครอง

อายุ 6-10 ป� 
1,000 บาทต�อวัน

อายุ 6-10 ป� 
3,000 บาทต�อวัน

อายุต้ังแต� 11 ป� ข�น้ไป  :  ตามที่จ�ายจร�ง *

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีร�วมรักษา เวชศาสตร�นิวเคลียร�รักษา 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน 

ค�ารกัษาพยาบาล โดยการผ�าตดัเลก็

ในกรณทีีเ่ข�าพักรกัษาตวัในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ�มครอง บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรกัษาพยาบาล เฉพาะการรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิท่ีเกดิข�น้
ภายใน 90 วัน นับต้ังแต�วันเดินทางเท�านั้น  โดยบร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาลดังกล�าว สูงสุดไม�เกินวันที่ 90 นับต้ังแต�วันเดินทาง
หมายเหต ุ: * บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน� ตามที่จ�ายจร�งโดยไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย  

6 
ขวบ

คุ�มครองตั้งแต�

4. วางแผน ได�ตามความต�องการที่หลากหลาย
     ควบคู�ไปกับความคุ�มครองอื่น ๆ ที่เลือกได� 

** สามารถแนบกับสัญญาเพ��มเติมอ่ืน ๆ ได�ตามกฎเกณฑ�การรับประกันภัยของสัญญาประกันชีว�ตหลัก และสัญญาเพ��มเติม
     ค�ารักษาพยาบาล iHealthy Ultra

สามารถเลือกสัญญาประกันชีว�ตหลักและแนบสัญญาเพ��มเติมอื่น **
ตามความต�องการของแต�ละบุคคล

หมวดที่

ค�าห�องผู�ป�วยว�กฤติ จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *
สูงสุด 15 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง

ตามที่จ�ายจร�ง *
สูงสุด 2 ครั้ง ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง

2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในหมวดที่

2. หมดกงัวล เร�อ่งค�ารกัษาพยาบาล คุ�มครอง 
 ครอบคลมุ ด�วยค�ารักษาแบบเหมาจ�าย

คุ�มครองแบบเหมาจ�ายตามจร�ง * จดัเต็มกับวงเง�นค�ารกัษาพยาบาลต�อป�
ให�คณุเข�าถงึท่ีสุดของคณุภาพการรกัษา ท้ังการผ�าตัด การล�างไต การรกัษา
โรคมะเร็ง ครอบคลุมท้ัง เคมีบําบัด รังสีรักษา และเทคโนโลยีการแพทย�
สมัยใหม� การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy

*  ผลประโยชน�เป�นไปตามตารางผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมฯ

3. พ�เศษ ส�วนลดของเด็กสุขภาพดี
ตัวอย�างเง�่อนไขการรับส�วนลดเบี้ยประกันภัยป�ต�ออายุ

พ�เศษ ในกรณีท่ีไม�มีการเคลม สําหรับการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ต�อเน่ือง 3 ป�กรมธรรม� รับส�วนลดค�าเบี้ยประกันภัยป�ต�ออายุ 10% 
(Renewal) (ข�อกําหนดและเง�่อนไขเป�นไปตามที่ระบุไว�ในสัญญาเพ��มเติม)

10%
รับส�วนลด
เบ้ียประกันภัย

ป�กรมธรรม�ที่ 
1

ป�กรมธรรม�ที่ 
2

ป�กรมธรรม�ที่ 
3

ป�กรมธรรม�ที่ 4

ไม�
เคลม

ไม�
เคลม

ไม�
เคลม


