
เบิ้ลความคุ้มครอง… พร้อมรับมือโรคร้าย
รับวงเงินผลประโยชน์
แผนสูงสุด 30 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

เบิ้ลวงเงินผลประโยชน์
สูงสุดเป็น 2 เท่า
จาก 30 ล้านบาท
เป็น 60 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น
1 ใน 10 โรคร้ายแรง*เป็นครั้งแรก

เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล
เช่น ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าผ่าตัด
ล้างไต เคมีบําบัด และรักษามะเร็ง
แบบมุง่เป้า (Targeted Therapy)
อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
รวมถึงค่ารักษาตัวใน ICU เป็นต้น

ดูแลต่อเนื่อง
หลังออกจาก รพ.
ทั้งค่าเวชศาสตร์ฟื้ นฟู
หมอนัดติดตามอาการ (follow up) 
เช่น ล้างแผล ตัดไหม เป็นต้น

ให้คุณสุขภาพดี
ด้วยการดูแลเชิงป้องกัน 
มอบค่าฉีดวัคซีนและ/หรือค่าตรวจสุขภาพประจําปี  
แผนสูงสุด 5,500 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
(สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน)

(รายละเอียดตามหน้าที่ 2)

หน้าที่ 1

ดับเบิล แคร์
ประกันสุขภาพ ปลดล็อค



สูงสุด 8,000,000
บาท/รอบปีกรมธรรม์

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์
สามารถซื้อควบคู่กับสัญญาหลักตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด 

แผน 1 แผน 2

สูงสุด 15,000,000
บาท/รอบปีกรมธรรม์

แผน 3

สูงสุด 30,000,000
บาท/รอบปีกรมธรรม์

สูงสุด 16,000,000
บาท/รอบปีกรมธรรม์

สูงสุด 30,000,000
บาท/รอบปีกรมธรรม์

สูงสุด 60,000,000
บาท/รอบปีกรมธรรม์

วงเงินผลประโยชน์

หากได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น
1 ใน 10 โรคร้ายแรง*เป็นครั้งแรก

พิเศษ วงเงินผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า

โดยการเพ่ิมวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า ต่อรอบปีกรมธรรม์

ทั้งนี้ จํานวนผลประโยชน์สูงสุดต่อวัน และ/หรือต่อครั้ง ที่กําหนดไว้ในแต่ละความคุ้มครอง (ข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ในหน้าที่ 3)
ยังคงเป็นไปตามเดิม ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

จะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
และการเพ่ิมผลประโยชน์นี้จะเพ่ิมต่อเนื่องไปอีก 4 รอบปีกรมธรรม์ถัดไป และสามารถเพ่ิมได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 โรคร้ายแรง

ตัวอย่างวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
กรณีเลือกซื้อ แผน 3 กรมธรรม์มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
ณ 1 มิ.ย. 66 ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันเป็นครั้งแรก

ได้รับการวินิจฉัย และยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันเป็นครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70
วงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์จะเพ่ิมจาก 30 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท

1 ม.ค. 66

ปีกรมธรรม์ที่ 1
รวมเป็น 60 ลา้นบาท

/รอบปกีรมธรรม์ ปีกรมธรรม์ที่ 2 ปีกรมธรรม์ที่ 3 ปีกรมธรรม์ที่ 4 ปีกรมธรรม์ที่ 5 ปีกรมธรรม์ที่ 6

1 ม.ค. 67 1 ม.ค. 68 1 ม.ค. 69 1 ม.ค. 70 1 ม.ค. 71

60 ล้านบาท
/รอบปีกรมธรรม์30 ล้านบาท

30 ล้านบาท

60 ล้านบาท
/รอบปีกรมธรรม์

60 ล้านบาท
/รอบปีกรมธรรม์

60 ล้านบาท
/รอบปีกรมธรรม์

30 ล้านบาท
/รอบปีกรมธรรม์

1 มิ.ย. 66

10 โรคร้ายแรง* ได้แก่

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
จากการขาดเลือด

การผ่าตัดเส้นเลือด
เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
โดยวิธีการเปิดหัวใจ

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
ที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด 

โรคหลอดเลือด
สมองแตกหรืออุดตัน

โรคมะเร็งระยะลุกลาม การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หรือปลูกถ่ายไขกระดูก

การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่
เอออร์ต้า

การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
ที่ไม่ทราบสาเหตุ 

แผลไหม้ฉกรรจ์

หน้าที่ 2*คํานิยามของโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุในหมวดคํานิยามของสัญญาเพ่ิมเติมนี้



แผน 1

แผนความคุ้มครอง (บาท)
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

แผน 2 แผน 3

1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน

3,000 6,000 15,000

2,000 4,000 10,000

20,000 30,000 50,000

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน**

1.2 ค่าบริการทางการพยาบาล**
1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
 และค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU**

1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อวัน**

1.5 ค่ายากลับบ้าน ต่อครั้ง
 (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง)

1.6 ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่กําหนดในสัญญา
 ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา
 • ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
 • ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

2.1 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบําบัดรักษาโรคมะเร็ง
 รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จําเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง
 (Targeted Therapy) ค่ารังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง

2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก
 ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทาง
 ห้องปฏิบัติการ (เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น)
 เช่น X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound และ ค่าตรวจเลือด เป็นต้น

2.4 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็น
 ผู้ป่วยในต่อครั้ง สําหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน
 หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (OPD follow up)
 (สูงสุด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) 

2.5 ค่าเวชศาสตร์ฟื้ นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 แต่ละครั้ง (สูงสุด 2 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์)

2.6 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

2.7 คา่รักษาพยาบาล โดยการผา่ตดัเล็ก เชน่ ผ่าฝี หดู รดิสีดวงทวาร เปน็ต้น

จ่ายตามจริง

3. ผลประโยชน์เพ่ิมเติมอื่นๆ ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจําปี และ/หรือ ค่าฉีดวัคซีน รวมกันสูงสุด
 ต่อรอบปีกรมธรรม์ (สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน)

3.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สําหรับการรักษาพยาบาล
 การบาดเจ็บต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 โดยจะต้องมีการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุ
 ในครั้งนั้น เช่น หมอนัดติดตามอาการ (follow up) ล้างแผล ตัดไหม เป็นต้น

1,000 2,500 5,500

จ่ายตามจริง

**ไม่จํากัดจํานวนวันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

หน้าที่ 3



ประกันสุขภาพ

ปลดล็อค ดับเบิล แคร์

ดูแลเชิงป้องกัน
ฉีดวัคซีนและ
ตรวจสุขภาพประจําปี

วินิจฉัยโรค
ตรวจวินิจฉัยทางรังสี เช่น X-ray, CT scan, MRI,
Ultrasound, Mammography และ ตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด เป็นต้น

บําบัดรักษา

ติดตามผล

แบบผู้ป่วยใน (IPD)
และแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
เช่น การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
การรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษา
เคมีบําบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า
(Targeted Therapy) ผ่าตัดเล็ก
และอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
เป็นต้น

หมอนัดติดตามอาการ 
(follow up) 
เช่น ตัดไหม ล้างแผล เป็นต้น

ฟื้ นฟูร่างกาย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กายภาพบําบัด
กิจกรรมบําบัด

(ภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัว และ
ภายใน 60 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)

เคียงข้างทุกขั้นตอน

ทั้งป้องกัน
รักษา

และฟื้ นฟู

หน้าที่ 4

สิทธิพิเศษ 
สําหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา 
โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิพิเศษ บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) เพ่ือลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ซึ่งเป็นการให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อสอบถาม
รายละเอียด และเงื่อนไขการใช้บริการจาก บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-342-3278  
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการให้บริการ หรือการยกเลิกบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ของประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ จากกรมธรรม์

 



แบบประกันนี้ ไม่เหมาะกับ: 
• ผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง
 ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

แผน 1

แผนความคุ้มครอง (บาท)

แผน 2 แผน 3

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปี (สําหรับเพศชาย อายุ 35 ปี ขั้นอาชีพ 1 และ 2)

การพิจารณารับประกันภัย:

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์… เหมาะกับใคร?

แบบประกันนี้ เหมาะกับ:

1. แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก

2. แบบมีความรับผิดส่วนแรก
 จํานวน 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ 

• อายุผู้ขอเอาประกันภัย
 - อายุ 1 เดือน 1 วัน - 10 ปี ซื้อได้แผน 1 
 - อายุ 11 - 70 ปี ซื้อได้แผน 1 - แผน 3 (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
• สามารถแนบได้กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกําหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
• ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
• สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แนบได้
• กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

• ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความ
 ผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัย
 มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
• การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของ
 การนอนหลับ การนอนกรน
• การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา)
 การทําหมันหรือการคุมกําเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)

• ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายเมื่อ
 ต้องนอน รพ. และ เพ่ือรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
 ในปัจจุบัน
• ผูท้ีม่องหาวงเงนิความคุม้ครองสงู เพ่ือยกระดบัการรกัษา
 พยาบาลให้ดียิ่งขึ้น ต้องการรับการรักษาด้วยนวัตกรรม
 ทางการแพทย์ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
• ผู้ที่ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสวัสดิการ
 การรักษาพยาบาลที่มีอยู่แล้ว

19,992 29,916 49,937

14,194 ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ:
• ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพ่ิมเติมคุ้มครองสุขภาพ
 ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ และบันทึกสลักหลังผลประโยชน์เพ่ิมเติมอื่นๆ
• การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ หลังจากหักด้วยจํานวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจํานวน
 เงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอก
 ประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย
• ความรับผดิสว่นแรก คอื จํานวนเงินทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งจา่ยในส่วนแรกของคา่รกัษาพยาบาล โดยหกัออกจากจาํนวนเงนิผลประโยชนท์ีผู่เ้อาประกันภัย
 มีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพ่ิมเติม
• จํานวนเงินความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่รวมถึงผลประโยชน์เพ่ิมเติมอื่นๆ ตามข้อ 3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจําปี
 และ/หรือ ค่าฉีดวัคซีน
• บริษัทจะจ่ายจํานวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติม
• เบีย้ประกนัภยัท่ีแสดงในเอกสารน้ี เปน็เบีย้ประกนัภยัของประกันสขุภาพ ปลดลอ็ค ดบัเบลิ แคร์ เทา่นัน้ ทัง้นี ้ยังไมร่วมเบีย้ประกนัภยัของสญัญาหลัก
• เบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ อาจแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ และแผนความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้
 เบีย้ประกนัภยัสาํหรับปตีอ่อาย ุจะเปลีย่นแปลงตามอาย ุและ/หรอื อาชพีของผูเ้อาประกนัภยั และอาจเปลีย่นแปลงได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบรษิทั
• การชําระเบ้ียประกนัภยัเปน็หนา้ทีข่องผูเ้อาประกันภยั การทีต่วัแทนประกนัชวีติหรือนายหนา้ประกนัชวีติเกบ็เบีย้ประกนัภยัดงักลา่วเปน็เพียงการใหบ้ริการ
 เท่านั้น
• ขอ้มลูในเอกสารนีเ้ป็นเพียงขอ้มูลเบือ้งต้นเพ่ือประกอบการขายเท่านัน้ ลูกคา้ควรศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมเรือ่งความคุม้ครอง ขอ้กาํหนด เง่ือนไข ข้อยกเวน้
 และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
• ลูกค้าควรทําความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทําประกันภัย
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