iShield

กรณีที่ 1
ระยะเริ่มตน

ระยะรุนแรง

1. โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม (25%)
2. ปลูกถายลำไสเล็ก (25%)
3. การผาตัดตับ (25%)
4. โรคลูปส (25%)
(รับผลประโยชน 25% x 4)

100%

รวมผลประโยชนที่ ไดรับ

แบบประกันคุมครองชีวิต
และโรครายแรงตลอดชีพ

ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย

กรณีที่ 2
ระยะเริ่มตน

รูหรือไม?

ระยะรุนแรง

3. โรคกลามเนื้อหัวใจ (50%)
1. การผาตัดลิ้นหัวใจทางผิวหนัง
(รับผลประโยชน 50%
(25%)
เน�องจากมีการจาย
2. การใสเคร�องกระตุนหัวใจ (25%)
ผลประโยชน ในระยะเริ่มตน
(รับผลประโยชน 25% x 2)
ไปแลว 50%)

100%

รวมผลประโยชนที่ ไดรับ

ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย

กรณีที่ 3
ระยะเริ่มตน

รวมผลประโยชนที่ ไดรับ

ระยะรุนแรง
1. โรคสมองเส�อม (100%)
(รับผลประโยชน 100%)

100%

ประมาณการคาใชจาย
ในการรักษาโรครายแรงบางชนิด
คารักษาพยาบาลตอคนตอโรค

ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไมคุมครองการเจ็บปวย
หรือความผิดปกติที่เกี่ยวของกับโรครายแรงที่เกิดขึ้นภายในระยเวลา 90 วันนับตั้งแตวัน
เริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม

ในชวงหลายปที่ผานมานั้น คาใชจายในการ
รักษาพยาบาลโรครายแรงในประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเน�อง
และมีแนวโนมจะเพิ่มสูงมากขึ้นเร�อย ๆ

โรคหัวใจ
การรักษาดวยการขยาย
หลอดเลือดหัวใจดวยบอลลูน

250,000

บาท

การผาตัดเสนเลือดหัวใจ

340,000

บาท

การตรวจดวยการ
ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

150,000

บาท

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท
อันดับหนึง่ ในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจทีโ่ ดดเดนทำใหบริษทั ฯไดรบั รางวัล
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน
คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมภิ าคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)
รางวั ล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก
Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารพัฒนา
การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2 ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุม แอกซา
2554 - รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง
สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ
ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน
ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ
พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

โรคมะเร็ง
มะเร็งเตานม
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

215,600

บาท

มะเร็งปอด
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

184,800

บาท

มะเร็งปากมดลูก
เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ

220,000

บาท

ที่มา : แพ็กเกจการตรวจวินิจฉัยและการรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำ

แบบประกันคุมครองชีวิตและโรครายแรงตลอดชีพ

ยืดเวลาแหงความสุข
ไมหยุดไปกับโรคราย

แบบประกันประเภทตลอดชีพ
แบบประกันประเภทบำนาญ
แบบประกันสูงวัย
แบบประกันประเภทออมทรัพย
แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา
แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย
แบบประกันประเภทสินเช�อ
แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
แบบประกันประเภทควบการลงทุน
แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน
แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา
แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ
แบบประกันอุบัติเหตุกลุม
แบบประกันคุมครองโรครายแรง
แบบประกันคุมครองชีวิตและโรครายแรงตลอดชีพ
พิมพเอกสารเม�อ ตุลาคม 2560

ตัวอยางการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด รามา 9 ชั้น 1, 20-27
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 1159

ทะเบียนเลขที่ 0107555000376 www.krungthai-axa.co.th

iShield

ประกัน
โรครายแรง
แบบเดิม ๆ

หากประกันโรครายแรงแบบเดิม ๆ กำลังทำใหคุณ
เลิกคิดที่จะวางแผนรับมือกับโรครายดวยเหตุผลเหลานี้
ถาอยากไดความคุมครอง
ก็ตองจายเบี้ยไปตลอดชีวิต
พออายุมากขึ้น คาเบี้ยก็แพงขึ้นตามไปดวย
แลวจะเอาเงินจากที่ ไหนมาจาย

iShield

แบบประกันคุมครองชีวิต
และโรครายแรงตลอดชีพ

ไอชิลด

โรคราย ควบคุมไม ได แต
“ความสุข” คุณปกปองได

โรครายแรง ที่ ไอชิลดคุมครอง
ทั้งระยะเริ่มตนและระยะรุนแรง
โรครายแรงระยะเริ่มตน 20 โรค

เชน โรคมะเร็งระยะไมลกุ ลาม, โรคลูปส หรือ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรงปานกลาง,
แผลไหมฉกรรจชนิดรุนแรงปานกลาง, โรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการรักษา
โดยวิธี ใสสายสวนเสนเลือดบริเวณคอเพ�อถางขยายหลอดเลือด, โรคระบบ
ประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิสระยะแรก, การผาตัดลิ้นหัวใจผานทางผิวหนัง
การสวนหัวใจเพ�อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน,
การผาตัดเล็กของเสนเลือดแดงใหญเอออรตา

แบบประกันคุมครองชีวิตและโรครายแรงตลอดชีพ

โรครายแรงระยะรุนแรง 50 โรค

ทางเลือกใหมที่จะชวยปกปองความสุขของคุณและ
ครอบครัวจากภัยโรครายแรง วางแผนรับมือตั้งแตวันนี้
อยาปลอยใหโรครายแรงทำลายชีวิตคุณ

เชน โรคสมองเส�อม, โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต, โรคเย�อหุม สมอง
และไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย,เนื้องอกในสมองชนิดที่ไมใชมะเร็ง,
โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคกลามเนื้อหัวใจ, ตับวาย, โรคหลอดลมปอดอุดกั้น
เรื้อรังขั้นรุนแรง หรือ โรคปอดระยะสุดทาย, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือด
สมองแตกหรืออุดตัน, โรคกลามเนื้อออนแรง

ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
ชวยยืดความสุขของคุณออกไปยาว ๆ
แบบประกัน ไอชิลด แบบประกันที่คุมครองชีวิต
และโรครายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 85 ป

จายเบี้ยไปแลว แต ไมเปนโรคราย
ก็เทากับวา จายเงินทิ้งไปเปลา ๆ
เพราะโรครายเกิดขึ้นไดแบบไมคาดฝน โดยที่คุณอาจไมรูตัว
และใกลตัวกวาที่คุณคิด หากไมมีการเตรียมพรอมรับมือใด ๆ
อาจทำใหความสุขทั้งหมดของชีวิตตองหยุดลง

70

เคลมไดหลายครั้ง สำหรับโรครายแรงระยะเริ่มตน
โดยไมมีระยะเวลารอคอยระหวางโรค
ตารางการจายผลประโยชนโรครายแรงและการเสียชีวิต
ความคุมครอง
ระยะเริ่มตน

25%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุมครอง
ระยะรุนแรง

100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

“ดวยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา”
ทำใหวางแผนชำระเบี้ยประกันภัยไดงาย

“ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น และมี ใหเลือกหลายระยะ
ตามความตองการของลูกคา”
มีใหเลือกชำระเบี้ยประกันภัยทั้งแบบ
5 ป 10 ป 15 ป และ 20 ป

ผลประโยชน
กรณีเสียชีวิต หรือ
ผลประโยชนกรณี
ครบกำหนดสัญญา

ตอโรค (สูงสุด 4 ครั้ง)

หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน
ของกรมธรรมหลัก
ที่ชำระมาแลวทั้งหมด
แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
หักผลประโยชนความคุมครอง
โรครายแรงระยะเริ่มตน
ที่จายไปแลว (ถามี)

สบายใจ ไมเสียเปลา กับผลประโยชน
ที่ตางจากแบบเดิม ๆ

ไมวาจะเผชิญกับโรครายหรือไม ก็อุนใจวาเบี้ยฯ
ที่จายไปไมสูญเปลา กรณีครบกำหนดสัญญา
หรือเกิดเหตุไมคาดฝน
ไอชิลด ใหผลประโยชน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
เบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรมหลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด
แลวแตจำนวนใดจะมากกวาหักผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง
ระยะเริ่มตนที่จายไปแลว (ถามี)

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหยอนภาษีได
(ตามเง�อนไขของกรมสรรพากร)

ขอควรรู
• ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไมคุมครอง
การเจ็บปวยหรือความผิดปกติที่เกี่ยวของกับโรครายแรงที่เกิดขึ้นภายในระยะ
เวลา 90 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
• กรณีไมเปดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกลางสัญญาภายใน
2 ป นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครอง หรือวันตออายุกรมธรรมครั้งสุดทาย
หรือวันกลับคืนสูสถานะเดิม
• สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หมายถึง
สภาพใด ๆ หรือ ความเจ็บปวยใด
- ซึ่งสาเหตุที่เคยเปน หรือกำลังเปนอยู
- ซึ่งผูเอาประกันภัยไดรูอยูแลวถึงสัญญาณหรืออาการของสภาพนั้น
หรือความเจ็บปวยนั้น หรือ
- ซึ่งแพทยผูเชี่ยวชาญมีขอสันนิษฐานถึงอาการของสภาพนั้น
หรือความเจ็บปวยนั้น หรือ
- ซึ่งผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือการตรวจอ�นใดที่ไดแสดงใหเห็นแลว
ถึงสภาพนั้นหรือความเจ็บปวยนั้นที่มีกอนวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญา
หรือวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุ (Reinstatement) ครั้งสุดทาย
แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
• เอกสารการเรียกรองสินไหม
1. เอกสารเรียกรองเคลม 2. ใบรับรองแพทย
3. ผลชิ้นเนื้อและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ขอยกเวนที่สำคัญของความคุมครองโรครายแรง
• ฆาตัวตายภายใน 1 ป นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครอง หรือถูกผูรับผลประโยชน
ฆาตายโดยเจตนา
• โรครายแรงที่เกิดจากการฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเองหรือพยายาม
กระทำเชนวานั้น ในขณะที่รูสึกรับผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไมก็ตาม
• ผูเอาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา หรือไมปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย
• โรครายแรงทีเ่ กิดขึน้ (สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย : Pre-existing
Condition) กอนวันเริม่ มีผลคุม ครองตามกรมธรรมหรือวันเริม่ มีผลคุม ครอง
ตามการตออายุกรมธรรม (Reinstatement) ครัง้ สุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดขึน้ หลังสุด
• การติดเชื้อไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุมกัน
บกพรอง (AIDS) ของผูเอาประกันภัย ไมวาจะทางตรงหรือทางออม
ยกเวน โรคเอดส หรือ เอช ไอ วี จากการถายเลือด

* สำหรับขอยกเวนอ�น ๆ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเลมกรมธรรม

