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

Jul 2020

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

เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุตามกรมธรรม์
ต�่ำกว่า 11 ปี

ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป

1,200,000 บาท

2,000,000 บาท

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ

1 เดือน 1 วัน – 10 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี )

สัญญาหลัก ที่สามารถแนบได้

สามารถแนบได้กับสัญญาหลักตามที่บริษัทก�ำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
		 ส�ำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบกับ
		 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (ผู้ป่วยนอก)
		 โดยสามารถเลือกแผนได้ ตั้งแต่แผน 1,000 ถึง 2,000 บาท
		
ส�ำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 6 - 10 ปี สามารถซื้อบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญา
		 เพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (ผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่แผน 400 ถึง 2,000 บาท
		(ตามข้อก�ำหนดของบริษัท)

งวดการช�ำระเบี้ยประกันภัย

1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1.1 ค่ายา ค่าเอกซเรย์ ค่าห้องแล็บ ค่าบริการทาง
กายภาพบ�ำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี
		 - ปี กรมธรรม์ปีที่ 1: รายปี
		 - ปี กรมธรรม์ปีที่ 2 เป็ นต้นไป: รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี
		 ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 6 – 10 ปี : รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี

• สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย

จ่ายตามจริง

ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ

• การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปั จจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
• การตรวจสุขภาพทัว
่ ไป การร้องขอเข้าอยูร
่ ก
ั ษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรือการพักเพือ
่ การฟื้ นฟู หรือการรักษาโดยวิธใี ห้พก
ั อยูเ่ ฉยๆ
การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย การรักษา
หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ�ำเป็ นทางการแพทย์ หรือไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
• การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็ นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย

1.2 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ต่อวัน
(สูงสุด 180 วันต่อรอบปี กรมธรรม์)

1,000 บาท

2,000 บาท

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�ำคัญ
• บริการที่เป็ นเลิศ สิทธิประโยชน์มากมาย และกิจกรรมหลากหลายเพื่อมอบความสุข สร้างสรรค์จังหวะดีๆ ให้ชีวิต กับการเป็ นสมาชิก อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ ส�ำหรับลูกค้าทุกท่าน
• บริการและสิทธิประโยชน์เหนือระดับกับการเป็ นสมาชิก อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ส�ำหรับลูกค้าที่ช�ำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
• ฟรี บริการ SMS Intelligent Service และ E Magazine: One Moment เพื่อรับทราบข่าวสาร/ สิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆ จากบริษัทก่อนใครง่ายๆ เพียงแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล
ของท่านมายังบริษัทผ่าน My Allianz แอปฯ หรือติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
• บริการที่เป็ นเลิศ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข

1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ�ำวัน ต่อวัน
(สูงสุด 180 วันต่อรอบปี กรมธรรม์)

1.4 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อปี และเมื่อรวมกับ
ข้อ 1.3 ไม่เกิน 180 วันต่อรอบปี กรมธรรม์)

1.5 ค่ายากลับบ้าน (ไม่เกิน 7 วัน ต่อการเข้ารักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแต่ละครั้ง)

2,000 บาท

3,000 บาท

ดาวน์โหลด 2 แอปพลิเคชันส�ำคัญ ตัวช่วยดีๆ ที่ท�ำให้ชีวิตคุณสบายมากขึ้นไปอีก
1. My Allianz แอปฯ เดียวครบทุกเรือ
่ งกรมธรรม์
ไม่วา่ จะอยูท
่ ไี่ หน ไม่วา่ เมือ
่ ไหร่ คุณเข้าถึงกรมธรรม์ได้

4,000 บาท

750 บาท

2. Healthy Living แอปฯ รวมเรือ
่ งสุขภาพ
และไลฟ์ สไตล์เพือ
่ การกินดี อยูด
่ ี สุขภาพดี มีใช้ อาทิ

6,000 บาท

1,500 บาท

• ตรวจสอบข้อมูลผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
• เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกรมธรรม์
• ช�ำระเบี้ยประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง*
• เคลมออนไลน์
• ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการช�ำระเบี้ยประกันภัย

• สมัครหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
• สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร
• บริการกู้เงินตามกรมธรรม์
• ตรวจสอบกิจกรรมพิเศษและค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่าย
*ยกเว้นกรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์ และกรมธรรม์ที่มีการสมัครหักเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติไว้

หมายเหตุ

• อัปเดตคอนเทนต์สุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์จริง
• สะสมแต้มผ่านกิจกรรม แลกรับของรางวัลมากมาย
อาทิ วิ่งกับ Move, ตอบ Quiz
• คุยกับหมอไม่มีค่าใช้จ่ายในบริการ Healthy Living Talk
หรือถามตอบใน Forum

• สุขภาพเด็กเหมาจ่าย เป็ นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย
• บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส�ำหรับการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
• กรณีที่มีการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งข้ามปี กรมธรรม์ จะค�ำนวณผลประโยชน์ข้อ 1 และข้อ 2.2 จากค่ารักษาพยาบาลนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดการเข้ารับการรักษาพยาบาล

2. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก

ดังกล่าว โดยนับรวมอยู่ในผลประโยชน์ต่อรอบปี กรมธรรม์ของการรักษาพยาบาลวันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนั้น
• การรับประกันภัยเป็ นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังส�ำหรับปี ต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
• การช�ำระเบี้ยประกันภัยเป็ นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเป็ นการให้บริการเท่านั้น

2.1 ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง
2.2 ค่าเอกซเรย์และแล็บ ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาล และ/หรือ ภายใน 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
2.3 ค่าล้างไต เคมีบ�ำบัด และรังสีบ�ำบัด

• ข้อมูลในเอกสารนีเ้ ป็ นเพียงข้อมูลเบือ
้ งต้นเพือ
่ ประกอบการขายเท่านัน
้ ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิม
่ งความคุม
้ ครอง ข้อก�ำหนด เงือ
่ นไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
่ เติมเรือ
• ลูกค้าควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครท�ำประกันภัย

จ่ายตามจริง

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

