แผน 100,000

ความคุมครอง
แผน 300,000

แผน 700,000

100,000
130,000
160,000
190,000
210,000
240,000
270,000
25,000
50,000
25,000
100,000

300,000
390,000
480,000
570,000
630,000
720,000
810,000
75,000
150,000
75,000
300,000

700,000
910,000
1,120,000
1,330,000
1,470,000
1,680,000
1,890,000
175,000
350,000
175,000
700,000

เสียชีวติ เน�องจากอุบตั เิ หตุ

100,000

300,000

700,000

เสียชีวติ เน�องจากอุบตั เิ หตุสาธารณะ

200,000

600,000

1,400,000

3,000 - 100,000

9,000 - 300,000

21,000 - 700,000

1,000 - 5,000

3,000 - 15,000

7,000 - 35,000

- ภาวะทีม่ เี ลือดออกจากการบาดเจ็บภายนอก

1,000

3,000

7,000

- การฉีกขาดของเสนเอ็นขอเขาทัง้ หมดหรือบางสวน

1,000

3,000

7,000

- กระดูกกนกบแตกหัก

3,000

9,000

21,000

รายละเอียด
ผลประโยชนของผูเอาประกันภัย

1. ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต
ทุกสาเหตุ

2. ผลประโยชนเงินคืนประจำป
และเงินครบกำหนดสัญญา

ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
ปที่ 6
ปที่ 7 เปนตนไป
สิ้นปกรมธรรมที่ อายุ 15 ป
สิ้นปกรมธรรมที่ อายุ 18 ป
สิน้ ปกรมธรรมท่ี อายุ 19-23 ปไดรบั ปละ

สิ้นปกรมธรรมที่ อายุ 24 ป

3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ*
3.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

3.2 การสูญเสียอวัยวะ
3.3 การบาดเจ็บหรือแตกหักของอวัยวะบางสวนจากอุบัติเหตุ
ยกตัวอยางเชน

- กระดูกโคนขาแตกหัก มาก

5,000

15,000

3.4 กรณีมบี าดแผลไหมฉกรรจ มากกวา 2% ของรางกาย

25,000 - 100,000

75,000 - 300,000

175,000 - 700,000

4. คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ* ตามที่เกิดขึ้นจริง

3,000

9,000

21,000

100,000

300,000

700,000

6.1 คาชดเชยรายวัน (สูงสุด 1,000 วัน)

500

1,000

1,500

6.2 กรณีเขารักษาพยาบาลในหองไอซียู (I.C.U.)(สูงสุด 365 วันตอการรักษาพยาบาล)

1,000

2,000

3,000

6.3 กรณีผา ตัด (1ครั้ง/ ปกรมธรรม)

2,500

5,000

7,500

แตไมเกินครั้งละ (สูงสุด 3 ครั้งตอปกรมธรรม)

5. ผลประโยชนคุมครองโรครายแรง 18 โรคราย
6. ผลประโยชนชดเชยรายได (จำนวนวันสูงสุดไมเกิน 1,000 วัน)

35,000

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท
อันดับหนึง่ ในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจทีโ่ ดดเดนทำใหบริษทั ฯไดรบั รางวัล
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน
คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมภิ าคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)
รางวั ล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก
Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารพัฒนา
การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุม แอกซา
2554 - รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง
สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ
ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน
ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ
พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

กรณีทผ่ี ชู ำระเบีย้ ประกันภัยเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือเจ็บปวยดวยโรครายแรงโรคใดโรคหนึง่ ใน 10 โรคตามทีร่ ะบุไว

7.2 ผลประโยชนยกเวนการชำระเบีย้ ประกันภัย 1 ป

1. กรณีที่ผูชำระเบี้ยประกันภัยเกิดทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือ
2. คูสมรส (ตองจดทะเบียน) ของผูชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

(ระยะเวลารอคอย 60 วันสำหรับการเจ็บปวยดวยโรครายแรง)
(ระยะเวลาทุพพลภาพชัว่ คราวสิน้ เชิงอยางนอย 90 วัน)

* บริษทั จะจายคาชดเชยตามผลประโยชนความคุม ครองอุบตั เิ หตุกรณีเสียชีวติ และความคุม ครองอุบตั เิ หตุอน� ๆ ตามตารางขางตนรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในแตละปกรมธรรม
ยกเวนกรณีเสียชีวติ เน�องจากอุบตั เิ หตุในสถานทีส่ าธารณะหรือเดินทางในยานพาหนะหรือลิฟทสาธารณะไมเกินรอยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและเม�อมีการจายผลประโยชนอบุ ตั เิ หตุกรณีเสียชีวติ สัญญาเพิม่ เติมนีจ้ ะสิน้ สุดทันที

เพราะรักไมใชแคการดูแล
แตเปนการสนับสนุนใหเคาเติบโตอยางมั่นคง

โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

7. ผลประโยชนสำหรับผูชำระเบี้ยประกันภัย
7.1 ผลประโยชนยกเวนการชำระเบีย้ ประกันภัย

แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา

แบบประกันประเภทตลอดชีพ
แบบประกันประเภทบำนาญ
แบบประกันสูงวัย
แบบประกันประเภทออมทรัพย
แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา
แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย
แบบประกันประเภทสินเช�อ
แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
แบบประกันประเภทควบการลงทุน
แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน
แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา
แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ
แบบประกันอุบัติเหตุกลุม

พิมพเอกสารเม�อ เมษายน 2559

ตัวอยางตารางแสดงผลประโยชนและความคุมครองชีวิตจากแบบประกัน iGrow

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

iGrow
เติบโตไดไมสะดุด

รับความคุมครองถึงอายุ 24 ป
ใหทุนการศึกษา

ปร�ญญาโท
ครบอายุป

50%*

25%*

คุมครอง

รับเงินกอน
เม�ออายุ 24 ป

25%*

25%*

25%*

25%*

25%

100%*

อุบัติเหตุ
จายเบี้ยเพียง 7 ป

iGrow

รับทุนการศึกษาจน
จบปริญญาโท (อายุครบ 24 ป)
* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุมครอง

โรครายแรง

“เสียงของลูกคา”
“ตอนนี้ปริญญาตรีอาจไมพอตองปริญญาโทแลว
จะสงลูกเรียนไหวรึเปลา”
“เดี๋ยวนี้ โรคแปลกๆเต็มไปหมด คาใชจายในการรักษาก็สูง
พอปวยทีเราก็ตองหยุดงานมาดูแลลูก”
“เด็กๆเลนซน บางทีเคาไมระวังก็เกิดอุบัติเหตุ
เล็กๆ ไดไมคอยเหมือนของผู ใหญ”
“กังวลมากหากเราเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือ
ไม ไดอยูกับเคาแลว เคาจะเปนอยางไร”
“ประกันสวนใหญเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ”

คุมครอง

ผูปกครอง

ไอโกรว เพราะรักไมใชแคการดูแล
แตเปนการสนับสนุนใหเคาเติบโตอยางมั่นคง
ใหทนุ การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท(อายุครบ 24 ป)
รับรองการจายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ใหความคุม ครองโรครายแรงในเด็ก 18 โรคและ
คาชดเชยรายวันสำหรับเด็ก กรณีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ใหความคุม ครองอุบตั เิ หตุเฉพาะสำหรับเด็ก
ครอบคลุมคารักษาจากอุบตั เิ หตุรวมถึงกระดูกแตกหัก
ใหทกุ ความคุม ครองและทุนการศึกษายังคงอยู
เปรียบเสมือนชำระเบีย้ ประกันภัยตลอดสัญญาหากผูช ำระเบีย้
เสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หรือเจ็บปวยดวยโรครายแรง

ใหคณ
ุ จายเบีย้ คงทีต่ ลอดสัญญา ไมปรับเพิม่ ขึน้
และรับรองการตออายุในปถดั ไป

อายุ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ป

ใหความคุมครองอุบัติเหตุ

“เฉพาะสำหรับเด็ก”

เพราะวัยเด็ก คือวัยแหงการเรียนรู ที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยครั้ง
เราจึงใหความคุมครองตั้งแตอุบัติเหตุเล็กไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ
คุมครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, บาดแผลจากการไหม,
สูญเสียอวัยวะ, กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ

“ใหความคุมครองคาชดเชยรายวัน”
รับคาชดเชยรายวันสูงสุด 2,500 บาท/วัน*
กรณีรักษาพยาบาลนอน ICU
รับคาชดเชยเพิ่ม 2 เทา สูงสุด 5,000 บาท/วัน*
กรณีรักษาพยาบาลโดยการผาตัด
รับผลประโยชนเงินกอน 5 เทา สูงสุด 12,500 บาท/ครั้ง
1 ครั้ง/ปกรมธรรม
* จำนวนวันสูงสุดดูไดจากตารางแสดงผลประโยชน
เง�อนไขที่สำคัญ

ใหความคุมครอง “โรครายแรงในเด็ก”
ความคุม ครองโรครายแรงในเด็ก 18 โรค ดวยเง�อนไขการเคลมทีส่ ะดวกงายดาย

ใหความคุมครองกรมธรรม
หากเกิดเหตุไมคาดคิดกับ “ผูปกครอง”
โดยใหผลประโยชนคุมครองผูชำระเบี้ยประกันภัย
ยกเวนเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยูทั้งหมด กรณีผูชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต
หรือทุพลลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือ เจ็บปวยดวยโรครายแรงโรคใดโรคหนึ่ง
ใน 10 โรคตามที่ระบุไว โดยแผนการศึกษาและความคุมครองยังคงอยู
ยกเวนเบี้ยประกันภัยปถัดไป กรณีผูชำระเบี้ยประกันภัย
ทุพพลภาพชัว่ คราวสิน้ เชิงหรือ คูส มรสของผูช ำระเบีย้ ประกันภัย
เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1) ระยะเวลารอคอยสำหรับความคุมครองโรครายแรงเทากับ 60 วัน นับตั้งแตวันเริ่มคุมครอง 2) ระยะเวลารอคอยความคุมครองคาชดเชยรายวัน เทากับ 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มคุมครอง
3) บริษัทจะไมจายผลประโยชนความคุมครองโรครายแรง หากพบวากรมธรรมเปนสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
ขอยกเวนทีส่ ำคัญสำหรับการจายผลประโยชนความคุม ครองโรครายแรง
1) โรครายแรงทีเ่ กิดขึน้ กอนวันเริม่ มีผลบังคับของสัญญาเพิม่ เติม หรือกอนวันตออายุสญ
ั ญาเพิม่ เติมนีค้ รัง้ สุดทาย แลวแตวนั ใดจะเกิดขึน้ หลังสุด 2) ผูเ อาประกันภัยปฏิเสธไมยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของแพทย
3) การติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ มุ กันบกพรอง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมคิ มุ กันบกพรอง (AIDS) ของผูเ อาประกันภัย
ขอยกเวนการจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
1) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให โทษจนไมสามารถครองสติได
2) การบาดเจ็บขณะปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตำรวจ อาสาสมัครและเขาปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
หมายเหตุ โปรดศึกษา อาน และทำความเขาใจรายละเอียดเง�อนไข และขอยกเวนของกรมธรรม จากกรมธรรมประกันชีวิตไอโกรว

