
ประกัันสุขุภาพ 
ปลดลอ็ค สุบายกัระเป๋า

คุ�มครองเป็นล�าน
ในราคาเบาๆ

คุ้้�มสุด้ปััง
กับัค่าเบ้�ยฯ สุบายกัระเป๋า จ่า่ยไม่ถึึงหม่�น* 
รับความคุ�มครองสุงูถึึง 1 ล�านบาท
ต่่อรอบป้กัรมธรรม์

สุทิธพิิเศษเฉพาะลกูัค�า อลิอนัซ์์ อยธุยา
คุ้้�มเกินิใคุ้รกัิบบรกิิารดแูลคุ้ณ้ยามพักัิฟ้ื้� น (Nursing Care Service) ไมม่คีุ้า่ใช้�จ่า่ย**

คุ้้�มแล�วคุ้้�มอีกีิ 
กับัค่ารักัษาพยาบาลกัรณ้ีอบุตั่เิหต่ฉุุกัเฉนิ 
ภายใน 24 ชม. จ่า่ยให�ต่ามจ่ริง

*กัรณ้ีผูู้�ขอเอาประกัันภัย เพศชาย อายุ 35 ป้ ซ์่�อประกัันสุขุภาพ ปลดล็อค สุบายกัระเป๋า แบบมค้วามรับผิู้ดสุ่วนแรกั 30,000 บาทต่อ่รอบป้กัรมธรรม ์ชำาระเบ้�ยประกันัภัยรายป้ 9,539 บาท 
** กัารให�บริกัารดงักัลา่ว จั่ดทำาโดย บริษทั เอ ดับเบิลยู พ ้เซ์อร์วชิเซ์สุ (ประเทศไทย) จ่ำากััด  ทั�งน้� กัารบริกัารมเ้ง่�อนไข กัรุณีาต่รวจ่สุอบก่ัอนใช�บริกัาร

คุ้้�มเหมาเหมา
กับัค่าเอกัซ์เรย ์คา่แลบ็ ค่ารักัษาพยาบาล
ในกัารผู้า่ต่ดั ค่าล�างไต่ คา่เคม้บำาบัด
และคา่รังสุรั้กัษาโรคมะเร็ง จ่า่ยให�ต่ามจ่ริง

คุ้้�มเกินิคุ้้�ม
กับัค่ารักัษาพยาบาลในห�อง ICU 
จ่า่ยให�ต่ามจ่ริง
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กิารพัจิ่ารณารบัปัระกินัภัยั:
• อายผุูู้�ขอเอาประกันัภัย 11- 69 ป้ (ต่อ่อายสุุญัญาได�ถึึงอาย ุ89 ป้ คุ�มครองถึึงอาย ุ90 ป้) 
• สุามารถึแนบได�กับัสัุญญาหลกััต่ามกัฏเกัณีฑ์ท์้�บริษทักัำาหนดเทา่นั�น
• ผูู้�ขอเอาประกันัภัยแต่ล่ะรายสุามารถึสุมคัรประกันัสุขุภาพ ปลดล็อค สุบายกัระเป๋า ได�เพย้งฉบับเดย้วเทา่นั�น
• สุามารถึซ์่�อความคุ�มครองคา่รักัษาพยาบาลผูู้�ป่วยนอกั (OPD) แนบได�
• กัฏเกัณีฑ์ก์ัารต่รวจ่สุขุภาพและกัารรับประกันัภัยเป็นไปต่ามเง่�อนไขของบริษทั

หมายเหต:้
• กัารจ่่ายผู้ลประโยชน์ประกัันสุุขภาพ ปลดล็อค สุบายกัระเป๋า หลังจ่ากัหักัด�วยจ่ำานวนเงินความรับผู้ิดสุ่วนแรกั (ถึ�าม้) รวมกัันแล�ว 
 ต่�องไม่เกันิจ่ำานวนเงินผู้ลประโยชนส์ุงูสุดุต่อ่รอบป้กัรมธรรม์ต่ามท้�ระบใุนต่ารางผู้ลประโยชน์ ทั�งน้� ไมคุ่�มครองค่าใช�จ่า่ยท้�เกัดิจ่ากักัารรักัษาพยาบาล 
 ท้�เกัิดขึ�นภายนอกัประเทศไทย ทั�งกัรณี้ท้�ม้กัารวางแผู้นหร่อไม่ม้กัารวางแผู้นกัารรักัษาล่วงหน�า ยกัเว�นกัรณี้เป็นผูู้�ป่วยฉุกัเฉินภายนอกั 
 ประเทศไทย
•  บริษทัจ่ะจ่า่ยจ่ำานวนเงนิผู้ลประโยชน ์เฉพาะกัารป่วยท้�เกัดิขึ�นภายหลงั 30 วนั นบัต่ั�งแต่ว่นัเริ�มมผู้้ลคุ�มครองต่ามสุญัญาเพิ�มเติ่ม 
• ความรับผู้ดิสุว่นแรกั คอ่ จ่ำานวนเงนิท้�ผูู้�เอาประกันัภัยต่�องจ่า่ยในสุว่นแรกัของค่ารักัษาพยาบาล โดยหกััออกัจ่ากัจ่ำานวนเงนิผู้ลประโยชนท์้� 
 ผูู้�เอาประกัันภัยม้สุิทธิได�รับ ทั�งน้� จ่ำานวนเงินความรับผู้ิดสุ่วนแรกัจ่ะไม่เกัินจ่ำานวนเงินความรับผู้ิดสุ่วนแรกัต่่อรอบป้กัรมธรรม์ต่ามท้�ระบ ุ
 ในหน�าต่ารางผู้ลประโยชน์
•  เบ้�ยประกันัภัยท้�แสุดงในเอกัสุารน้� เป็นเบ้�ยประกันัภยัของประกันัสุขุภาพ ปลดล็อค สุบายกัระเป๋า เทา่นั�น ทั�งน้�ยังไมร่วมเบ้�ยประกัันภยัของ 
 สุัญญาหลักั/ เบ้�ยประกัันภัยแต่กัต่่างกัันต่ามเพศ ช่วงอายุ/ เบ้�ยประกัันภัยสุำาหรับป้ต่่ออายุ จ่ะเปล้�ยนแปลงต่ามอายุและ/หร่ออาช้พ 
 ของผูู้�เอาประกันัภัย นอกัจ่ากัน้� อาจ่เปล้�ยนแปลงได�ต่ามกัฎเกัณีฑ์ข์องบริษทั
•  กัารชำาระเบ้�ยประกัันภัยเป็นหน�าท้�ของผูู้�เอาประกัันภัย กัารท้�ต่ัวแทนประกัันช้วิต่หร่อนายหน�าประกัันช้วิต่เก็ับเบ้�ยประกัันภัยดังกัล่าว 
 เป็นเพย้งกัารให�บริกัารเทา่นั�น
• ข�อมูลในเอกัสุารน้�เป็นเพ้ยงข�อมูลเบ่�องต่�นเพ่�อประกัอบกัารขายเท่านั�น ลูกัค�าควรศึกัษาข�อมูลเพิ�มเติ่มเร่�องความคุ�มครอง ข�อกัำาหนด  
 เง่�อนไข ข�อยกัเว�น และผู้ลประโยชน์จ่ากักัรมธรรม์ประกันัภยั
•  ลกูัค�าควรทำาความเข�าใจ่ในรายละเอย้ด ความคุ�มครองและเง่�อนไข กัอ่นต่ดัสุนิใจ่สุมัครทำาประกันัภยั

ตวัอียา่งข้�อียกิเว�นคุ้วามคุ้้�มคุ้รอีง
• กัารต่รวจ่รักัษาท้�ไมใ่ชก่ัารแพทยแ์ผู้นปัจ่จ่บุนั รวมถึึงกัารแพทย์ทางเลอ่กั
• กัารต่รวจ่สุุขภาพ กัารร�องขอเข�าอยู่รักัษาต่ัวในโรงพยาบาล หร่อร�องขอกัารผู้่าต่ัด กัารพักัฟ่ื้� น หร่อกัารพักัเพ่�อกัารฟ่ื้� นฟืู้ หร่อกัารรักัษา 
 โดยวธ้ิให�พักัอยู่เฉยๆ หร่อกัารพักัรักัษาต่วัในโรงพยาบาล เพ่�อให�มผูู้้�ช่วยดแูลทั�วไป กัารต่รวจ่หร่อกัารรักัษาท้�ไมเ่กั้�ยวข�องกับัโรคท้�เป็นสุาเหตุ่ 
 ของกัารรับต่วัไว�ในโรงพยาบาล กัารต่รวจ่วินจิ่ฉยักัารบาดเจ่บ็หร่อกัารป่วย กัารรักัษาหร่อต่รวจ่วเิคราะหเ์พ่�อหาสุาเหต่ ุซ์ึ�งไมใ่ชค่วามจ่ำาเป็น 
 ทางกัารแพทย ์หร่อไม่เป็นมาต่รฐานทางกัารแพทย ์

พิเิศษสำำ�หรับั (ชื่่�อ/สำกุลุ - ผู้้�ขอเอ�ปรัะกัุนภัยั):

เสำนอโดย (ชื่่�อ/สำกุลุ - ตัวัแทน/น�ยหน��):

เบอรัโ์ทรัศพัิท:์ 

เสำนอจำำ�นวนเงินิเอ�ปรัะกัุนภัยั (บ�ท):                                  วนั/เวล�ท่�เสำนอข�ยปรัะกุนัภัยั:

ปัระกัินสุข้้ภัาพั ปัลดลอ็ีคุ้ สุบายกิระเป๋ัา
สุามารถึซ์่�อแนบกับัสุญัญาหลกััต่ามกัฎเกัณีฑ์์ท้�บริษทักัำาหนด

1. ผลปัระโยช้นก์ิรณเีป็ันผู�ป่ัวยใน (ทั�งจ่ากักัารเจ่บ็ป่วยและอบุตั่เิหต่)ุ ซ์ึ�งมต้่วัอย่างรายกัารดงัต่อ่ไปน้�

 1.1  คุ่้าห�อีง คุ่้าอีาหาร และคุ้า่บรกิิารในโรงพัยาบาล ตอ่ีวนั 
       (สุงูสุดุ 180 วนัต่อ่รอบป้กัรมธรรม ์รวมกัรณ้ี ICU)

2,000

 1.2  คุ่้าบรกิิารทางกิารพัยาบาล ตอ่ีวนั     
  (สุงูสุดุ 180 วนัต่อ่รอบป้กัรมธรรม ์รวมกัรณ้ี ICU)

500

 1.3  คุ่้าห�อีง คุ่้าอีาหาร คุ้า่บรกิิารในโรงพัยาบาล และคุ้า่บรกิิารทางกิารพัยาบาล 
  ในห�อีง ICU ตอ่ีวนั (สุงูสุดุ 60 วันต่อ่รอบป้กัรมธรรม)์

        จ่า่ยต่ามจ่ริง

 1.4  คุ่้าแพัทยต์รวจ่รกัิษา ตอ่ีวนั (สุงูสุดุ 180 วันต่อ่รอบป้กัรมธรรม์) 1,000

 1.5  คุ่้ายากิลบับ�าน ตอ่ีคุ้รั�ง
      (ไมเ่กันิ 7 วนัต่อ่กัารเข�ารักัษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ล่ะครั�ง)

1,000

 1.6  คุ่้ารกัิษาพัยาบาลในรายกิารอี้�นๆ ต่ามท้�กัำาหนดในสุญัญา 
  ซ์ึ�งมตั้่วอยา่งรายกัารดงัต่อ่ไปน้�
      - คา่บริกัารทางกัารแพทยเ์พ่�อกัารต่รวจ่วนิจิ่ฉยัหร่อบำาบดัรักัษา
       - คา่ยา คา่สุารอาหารทางหลอดเลอ่ด และคา่เวชภัณีฑ์์
       - คา่รักัษาพยาบาลโดยกัารผู้า่ต่ดั (ศลัยกัรรม) และหัต่ถึกัาร
       - คา่ผู้า่ต่ดัใหญท่้�ไมต่่�องเข�าพกััรักัษาต่วัเป็นผูู้�ป่วยใน (Day Surgery)

       จ่า่ยต่ามจ่ริง

2. ผลปัระโยช้นก์ิรณไีมต่�อีงเข้�าพักัิรกัิษาตวัเป็ันผู�ป่ัวยใน ซ์ึ�งมต้่วัอยา่งรายกัารดงัต่อ่ไปน้�

 2.1  คุ่้าเคุ้มบีำาบดัและรังสีุรกัิษาโรคุ้มะเรง็ คุ้า่ล�างไตผ่านทางเสุ�นเลอ้ีด

      จ่า่ยต่ามจ่ริง

 2.2  คุ่้ารกัิษาพัยาบาลกิารบาดเจ็่บ กิรณผีู�ป่ัวยนอีกิ ภัายใน 24 ช้ม. ข้อีงกิาร 
  เกิดิอีบ้ตัเิหตต้อ่ีคุ้รั�ง 

 2.3  คุ่้าตรวจ่วินจิ่ฉัยัทางรังสีุ และคุ้า่ตรวจ่วนิจิ่ฉัยัทางห�อีงปัฏิบัิตกิิาร
   (เกัดิขึ�นภายใน 30 วันกัอ่นกัารเข�าพักัรักัษาต่วัเป็นผูู้�ป่วยใน และภายใน 60 วัน 
  หลังออกัจ่ากักัารเข�าพกััรักัษาต่วัเป็นผูู้�ป่วยในครั�งนั�น)

 2.4  คุ่้าบรกิิารรถพัยาบาลฉัก้ิเฉันิ 

 2.5  คุ่้ารกัิษาพัยาบาล โดยกิารผ่าตดัเลก็ิ เชน่ ผู้า่ฝ้ี หูด ริดสุด้วงทวาร เป็นต่�น

คุ้วามคุ้้�มคุ้รอีง ผลปัระโยช้น ์(บาท)

วงเงนิคุ้วามคุ้้�มคุ้รอีงต่อีรอีบปีักิรมธรรม์ 1,000,000


