ตารางผลประโยชนโดยสรุป
คุมครองการสูญเสียชีว�ต (ทุกกรณี)

แผน 500,000

ความคุมครองสวนโรครายแรง
ระยะของโรครายแรงที่คุมครอง
ผลประโยชนโรครายแรงในเด็ก
(10 โรค สำหรับอายุ 1 เดือน – 18 ป)
ผลประโยชนสูงสุดสวนโรครายแรง
1 เดือน – 18 ป
19 ปข�้นไป
ผลประโยชนเพ��มเติมพ�เศษ

แผน 3,000,000

แผน 5,000,000

100,000 บาท หร�อเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะมากกวา

กรณีอายุครบ 85 ป
(โดยการว�นิจฉัยวาเปนโรครายแรงตามที่กำหนดจะตองเกิดข�้น
ในขณะที่ผูเอาประกันภัยมีชีว�ตอยูและกรมธรรมมีผลบังคับ)

แผน 1,000,000

รับผลประโยชน 100,000 บาท
500,000 บาท

1,000,000 บาท

3,000,000 บาท

5,000,000 บาท

3 ระยะ ประกอบดวย ระยะเร��มตน ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง
ครั้งละ 100,000 บาทตอโรค
(สูงสุดไมเกิน 5 โรค
หร�อ 500,000 บาท)

3,000,000 บาท
2,500,000 บาท

ครั้งละ 200,000 บาทตอโรค
(สูงสุดไมเกิน 5 โรค
หร�อ 1,000,000 บาท)

ครั้งละ 600,000 บาทตอโรค ครั้งละ 1,000,000 บาทตอโรค
(สูงสุดไมเกิน 5 โรค
(สูงสุดไมเกิน 5 โรค
หร�อ 3,000,000 บาท)
หร�อ 5,000,000 บาท)

6,000,000 บาท
5,000,000 บาท

18,000,000 บาท
15,000,000 บาท

30,000,000 บาท
25,000,000 บาท

บร�ษัทฯ จะจายเบี้ยประกันใหแผนประกัน iCare เพ�่อใหกรมธรรมยังคงมีผลบังคับตอไป กรณีตรวจพบ
โรครายแรงระยะรุนแรงในกลุมโรคใดกลุมโรคหนึ่ง

คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุม ครองและเง�อ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครัง้

กรมธรรม iCare จะคุมครองเมื่อ …

60
90
ผาน

วันแรก

ผาน

วันแรก

โดยนับจากวันที่กรมธรรม iCare มีผลบังคับ
สำหรับโรครายแรงระยะรุนแรง และจะตองไมมี
อาการหร�อการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกันในชวงระยะ
เวลาที่ไมคุมครองดังกลาวนี้
โดยนับจากวันที่ีกรมธรรม iCare มีผลบังคับ
สำหรับโรครายแรงระยะเร��มตน และโรครายแรง
ระยะปานกลาง และจะตองไมมีอาการหร�อการรักษาที่
เกี่ยวเนื่องกันในชวงระยะเวลาที่ไมคุมครองดังกลาวนี้

ขอควรรู
สำหรับการเคลมระหวางโรครายแรงระยะรุนแรง
ตางกลุมโรค แผนประกัน iCare จะคุมครองเมื่อ
พนระยะเวลา

1ป

โดยนับจาก
1. การว�นิจฉัยโรครายแรงระยะรุนแรง
ครั้งลาสุดในกลุมโรคที่ 2,3,4,5 หร�อ
2. หลังจากวันที่รักษาหายขาดของ
โรคมะเร็ง (กลุมโรคที่ 1)

หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดกลุมโรคในหัวขอ “การจายผลประโยชน”

นิยามใหม
กับแผนประกัน
โรครายแรง

www.krungthai-axa.co.th
บร�ษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร แกรนด รามา 9
ชัน้ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลกู คาสัมพันธ โทร. 1159

เอกสารฉบับเดือนตุลาคม 2561

ผลประโยชน

แบบประกันคุมครองโรครายแรง

iCare

ไอแคร : ให ค วามคุ  ม ครองถึ ง
100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะ
โรคร า ย และให ค ุ ณ เคลมได
หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เทา
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

1. มีความคุมครองกรณีเสียชีว�ต (ทุกกรณี)
100,000 บาท
2. คุมครองถึง 90 โรคใน 5 กลุมโรค
ครอบคลุมทุกระยะ

iCare

นิยามใหมกบั แผนประกันโรครายแรงทีใ่ หความคุมครองเต็มเหนี่ยว
ถึง 100 โรคครอบคลุมทุกระยะโรคราย และใหคุณเคลมได
หลายครัง้ รวมสูงสุดถึง 6 เทาของจำนวนเง�นเอาประกันภันภัย
แถมยังมัน่ ใจไดวา ความคุม ครองของคุณจะไมสูญหาย
แมยามเจ็บปวยดวยโรครายแรง

คุมครองถึง 90 โรคใน 5 กลุมโรคครอบคลุมทุกระยะ
จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุมครองเราใหสูงสุด
ถึง 5 เทาของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
เพ��มความคุมครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวนอย
(รวมคุมครองสูงสุด 6 เทาของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 18 ป)

บร�ษัทฯ จายเบี้ยแทนเมื่อปวยดวยโรครายแรงระยะรุนแรง
ใสใจดูแล มอบสวนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก
มีความคุมครองกรณีเสียชีว�ต (ทุกกรณี) 100,000 บาท
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

5 กลุม โรค
โรคมะเร็ง

อวัยวะและระบบสำคัญ

ระบบประสาท

กลุม โรคที่ 1

กลุม โรคที่ 2

กลุม โรคที่ 3

หัวใจ

กลุม โรคที่ 4

อืน่ ๆ *

กลุม โรคที่ 5

25% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
50% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ระยะเร��มตน
ระยะปานกลาง
ระยะรุนแรง

ทั้งนี้สามารถเคลมได 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยตอ 1 กลุมโรคและสูงสุด 500% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยสำหรับการเคลมทุกกลุมโรค

3. หมดกังวลหากเปนโรครายแรงหลายโรค
เพราะเราใหคุณเคลมไดหลายครั้ง

(รวมสูงสุดถึง 6 เทาของจำนวนเง�นเอาประกันภันภัย)

4. โบนัส 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวนอย

…………………………………………………………………………………………….

คุมครองทุกระยะโรคราย
เคลมไดสูงสุด 6 เทา

การจายผลประโยชน

คุม ครองโรคในเด็ก 10 โรค
เคลมไดครัง้ ละ 20% สูงสุด 5 ครัง้ รวม 100%
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

การเคลมระหวางโรครายแรงระยะรุนแรง จะตองมีระยะเวลาหางกัน 1 ป โดยนับจาก
1) การว�นิจฉัยโรครายแรงระยะรุนแรงครั้งลาสุดในกลุมโรคที่ 2,3,4,5** หร�อ 2) หลังจากวันที่รักษาหายขาดของโรคมะเร็ง (กลุมโรคที่ 1)**
* อื่น ๆ หมายถึง โรครายแรงอื่น ๆ ตามที่กรมธรรมกำหนดไว และไมไดจัดอยูในกลุมโรคที่ 1,2,3,4
** เปนไปตามเง�่อนไขในกรมธรรมกำหนด

ตัวอยางการเร�ยกรองสินไหมในกลุม โรคอวัยวะและระบบตาง ๆ ทีส่ ำคัญ (กลุม โรคที่ 2)
กรณีท่ี 1 หร�อกรณีท่ี 2
หร�อกรณีท่ี 3
หร�อกรณีท่ี 4
ระยะเร��มตน

5. บร�ษัทฯ จะจายเบี้ยประกันแทนเมื่อตรวจพบ
โรครายแรงระยะรุนแรง
ไมตอ งจายเบีย้ แตกรมธรรมยงั มีผลบังคับสำหรับ
กลุม โรคทีเ่ หลือ เมือ่ ตรวจพบโรครายแรงระยะรุนแรง
โรคใดโรคหนึง่ ครัง้ แรก

1. เนื้องอกที่ตอมหมวกไต (25%)
2. ไตวายระยะแรก (25%)
3. ปลูกถายลำไสเล็ก (25%)
4. ลูปส (25%)
(รับผลประโยชน 25% x 4)

1. ผาตัดตับ (25%)
(รับผลประโยชน 25%)

1. หนังแข็งเครสซินโดรม (50%)
2. ตับแข็ง (50%)
(รับผลประโยชน 50% x 2)

ระยะปานกลาง

6. สวนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก
กรมธรรม

1

กรมธรรม

2

สวนลด
พ�เศษ

รับสวนลดพ�เศษทุกกรมธรรมเมือ่ ซือ้ กรมธรรมสำหรับ
สมาชิกในครอบครัว (ซือ้ พรอมกันตัง้ แต 2 กรมธรรมขน้� ไป)

2.ตับวาย (75%)
(รับผลประโยชน 75% เนื่องจาก
มีการจายผลประโยชนในครั้งที่ 1
ไปแลว 25% )

ระยะรุนแรง
รวมผลประโยชนที่ไดรับ

100%

100%

100%

1. การเร�ยกรองสินไหมในกลุมโรคที่ 2, 3, 4 และ 5 สามารถเคลมไดเหมือนกันทั้งหมด
2. สำหรับกลุมโรคที่ 1 (มะเร็ง) สามารถเคลมไดเพ�ยงระยะละ 1 ครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง รวมผลประโยชนสูงสุดไมเกิน 100%

1.ตับวาย (100%)
(รับผลประโยชน 100%)

100%

