
ตอบโจทยการใชชีวิต

ใหสิ่งไมคาดคิด

เปนเร�องไรกังวล

ครอบคลุมทุกการตองการ

เร�องชีวิตและอุบัติเหตุ

ครอบคลุมทุกการตองการเร�องอุบัติเหตุ
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iFine

ประกันประเภทชั่วระยะเวลา

ขอยกเวนที่สำคัญ

1. การฆาตัวตาย หรือทำรายตัวเอง

2. ขณะที่มีการลาสัตว แขงรถ แขงเรือ แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด เลน/แขงสเก็ต ชกมวย

   โดดรม ขึ้น/ลง/โดยสารในบอลลูน เคร�องรอน บันจี้จั๊มพ ปนหรือไตเขาที่ใชเคร�องมือชวยดำน้ำ

   ที่ตองใชถังอากาศและเคร�องชวยหายใจใตน้ำ

3. ขึ้นหรือลงหรือโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพ�อบรรทุกผู โดยสาร

iFine

ความคุมครองชีวิต

ผลประโยชนคาชดเชยรายวันจากอุบัติเหตุ

ความคุมครองเสียชีวิต

และสูญเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ

ความคุมครอง

คารักษาพยาบาล

จากอุบัติเหตุ

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท

อันดับหน่ึงในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่ีโดดเดนทำใหบริษัทฯไดรับรางวัล

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน

คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมิภาคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก 

Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการพัฒนา

การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2 ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุมแอกซา

2554 - รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง

สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ

ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน

ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ

พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

แบบประกันประเภทบำนาญ

แบบประกันสูงวัย

แบบประกันประเภทออมทรัพย

แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา

แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย

แบบประกันประเภทสินเช�อ

แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แบบประกันประเภทควบการลงทุน

แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา

แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ

แบบประกันอุบัติเหตุกลุม

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

www.krungthai-axa.co.th
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ตอบโจทยการใชชีวิต ใหสิ่งไมคาดคิด

เปนเร�องไรกังวล

อุบัติเหตุเปนเหตุการณที่ไมคาดคิดและเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

ในแตละวัน ไมวาที่ไหน กับใคร แตจำเปนดวยหรือ

ที่คุณตองมาคอยกังวลอยูตลอดเวลา

ดวยความคุมครองครบวงจรเร�องชีวิตและอุบัติเหตุจาก

กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ใหคุณใชชีวิตเต็มที่อยางไรกังวล

.....................................................................................

ใหความคุมครองชีวิตทุกกรณีสูงสุดถึง 300,000 บาท

เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 10 ป

เพิ่มความคุมครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

สูงถึง 3 ลานบาท

เพิ่มความคุมครองคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

สูงถึง 300,000 บาท

เพิ่มผลประโยชนคาชดเชยรายวัน สูงถึง 2,500 บาทตอวัน

1. ผลประโยชนกรณีเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 

2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตอปกรมธรรม) 

2.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากขอ 1) 

     - กรณีเสียชีวิตเน�องจากอุบัติเหตุ

     - กรณีเสียชีวิตเน�องจากอุบัติเหตุสาธารณะ*

2.2 การสูญเสียอวัยวะ 

     - สูญเสียมือหรือเทา 1 ขางหรือมากกวา

     - สูญเสียสายตา 1 ขางหรือมากกวา

     - สูญเสียการไดยิน

     - สูญเสียการพูด

     - สูญเสียกระจกตาทั้งสองขาง

     - สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเทา 

       (ขึ้นอยูกับจำนวนขอที่สูญเสีย)

     - กระดูกขา หรือสะบาแตกหักและรักษาไมหาย

     - ขาหดสั้นลงอยางนอย 5 เซนติเมตร 

2.3 กรณีมีบาดแผลไหมฉกรรจ 

(ซึ่งมีความเสียหาย ตั้งแต 2% ขึ้นไปของผิวหนังทั้งหมด) 

3. คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุตามที่เกิดขึ้นจริง 

   แตไมเกินครั้งละ (การรักษาข้ึนอยูกับความจำเปนทางการแพทย) 

4. ผลประโยชนคาชดเชยรายวันกรณีเขารักษาตัว

   ในโรงพยาบาล (จำนวนวันสูงสุด ไมเกิน 365 วัน) 

หมายเหตุ : 1. หากผูเอาประกันภัย ประสงคจะยกเลิกกรมธรรมนี้ดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูเอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตโดยการสงคืนกรมธรรมมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันท่ี

                 ไดรับกรมธรรมจากบริษัท 

             2. ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

* อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแกยานพาหนะสาธารณะทางบก, ลิฟทหรือไฟไหมโรงมรหรสพ โรงแรมหรืออาคารสาธารณะ

ตารางแสดงผลประโยชนและความคุมครองชีวิตจากแบบประกัน iFine

รายละเอียด

อายุรับประกัน 20 - 59 ป

10 ป

10 ป

ระยะความคุมครอง

ระยะชำระเบี้ยประกันภัย

**เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา**

แผนความคุมครอง
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