
ประกันภัยสุขภาพ
Health Insurance

axa.co.th Know You Can

เพ��มความมั่นใจ คุ�มครองเต็มที่ 
ทั้งอุบัติเหตุ และโรคติดเชื้อ

อุบัติเหตุ

Accidents

โรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจ
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Respiratory 

Infections

โรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินอาหาร

Acute 
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Infections

โรคติดเชื้อ
จากแมลงหร�อสัตว�กัด 

Insect or
Animal-bite 

Infections

Hello Health
ประกันสุขภาพที่เติมความมั่นใจ คุ�มครองทั้งอุบัติเหตุ
และโรคติดเชื้อจากระบบต�างๆ 

Simple protection for all lifestyles, covers accidents
and infections.

 พ�เศษ
Special 

ปร�กษาหมอออนไลน�
Telehealth 

service

Hello Health



Hello Health 
ฮัลโหล เฮลธ�
 จ�ดเด�นผลิตภัณฑ� / Highlights 

ประกันภัยสุขภาพ
Health Insurance

คุ�มครองโรคติดเชื้อ และอุบัติเหตุ
Cover infectious diseases and accidents

บร�การปร�กษาหมอออนไลน�
Access to Telehealth services

สมัครง�าย ไม�ต�องตอบคำถามสุขภาพ
Easy to apply, no health questions

เบี้ยประกันภัยนำไปลดหย�อนภาษีได�    
Eligible for personal income tax deduction

รับส�วนลดเมื่อสมัครเป�นครอบครัว สูงสุด 15%
Family Discount up to 15% 

32,000 80,000 160,000 320,000

x

x

x x

20,000 50,000 80,000 100,000

*ผลประโยชน�สูงสุดต�อป�ี ใช�กับทุกข�อตกลงคุ�มครอง ยกเว�นข�อ 7 (อบ.2)
  *Maximum annual limit applies to all insuring agreements except No.7 (PA.2)

ผลประโยชน�สูงสุด / Maximum limit 
ตารางผลประโยชน� / Table of Benefits   

แผน 1 / Plan 1 แผน 2 / Plan 2 แผน 3 / Plan 3 แผน 4 / Plan 4
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ผลประโยชน�สูงสุดต�อป�ี 
Maximum Annual Limit

การอยู��รักษาตัวในโรงพยาบาล / Inpatient Hospitalization 

1.การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อเฉียบพลัน กรณีอยู�รักษาตัว
   เป�นผู�ป�วยในในโรงพยาบาล (ต�อวัน) 
   Hospitalization due to Acute Infections (per day)

2.การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีอยู�รักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน
   ในโรงพยาบาล (ต�อวัน)
   Hospitalization due to Accidents (per day)

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอก / Outpatient Hospitalization

3.การรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อเฉียบพลัน กรณีเป�นผู�ป�วยนอก
   (สูงสุด 1 ครั้ง ต�อวัน และไม�เกิน 5 ครั้ง ต�อป�)
   Outpatient Treatment for Acute Infections  (Max 1 visit per day and 5 visits per year)

4.การรักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีเป�นผู�ป�วยนอก
   (สูงสุด 1 ครั้ง ต�อวัน และไม�เกิน 5 ครั้ง ต�อป�)
    Emergency Outpatient Treatment due to an Accident
    (Max 1 visit per day and 5 visits per year)

การปร�กษาแพทย�ทางไกล / Telemedicine Consultation

5.การปร�กษาแพทย�ทางไกล /ต�อป� (สูงสุด 1 ครั้ง ต�อวัน)
   Telemedicine Consultation / per year  (Max 1 consultation per day ) 

6.ยาตามใบสั่งยาจากแพทย� จากการปร�กษาแพทย�ทางไกล /ต�อป�
   Medicine Prescribed further to a Covered Telemedicine Consultation /per year

ผลประโยชน�อื่นๆ / Other Benefits 

7.การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง
   หร�อทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)*
    Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing,
    Loss of Speech, or Permanent Disability from Accident (PA.2)*
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เง�อ่นไขการรับประกันภัยเป�นไปตามท่ีบร�ษัทฯ กำหนด ผู�ซ้ือควรทำความเข�าใจเง�อ่นไขก�อนเข�าทำสัญญาประกันภัย
The terms and conditions of underwriting are defined by the company, the Insured should understand before making the decision.

เอกสารชุดน้ีไม�ใช�สัญญาประกันภัย รายละเอียดเง�อ่นไขความคุ�มครองและข�อยกเว�นท่ีสมบูรณ�จะระบุในกรมธรรม�ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุ�มครองเพ��มเติมจากเอกสารฉบับเต็ม
This document is not an insurance contract. Full details are specified in the insurance policy.  For more details, please see the details of coverage and 
exclusion in the insurance policy.

โดยการเสนอขายประกันภัยผ�านตัวแทน/นายหน�าประกันว�นาศภัย ต�องมีความสอดคล�องกับเอกสารประกอบการเสนอขายท่ีออกโดยบร�ษัท และหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการกำกับ และส�งเสร�ม
การประกอบธุรกิจการประกันภัย
Insurance sale o�ering by agents/brokers shall be in compliance with criteria specified by the Company and O�ice of Insurance Commission.

axa.co.th

เง�่อนไขการรับประกันภัย / Conditions
1. รับประกันภัยตั้งแต�อายุ 30 วัน ถึง 70 ป�บร�บูรณ� (ต�ออายุได�ถึง 89 ป�) ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว�า 18 ป�ต�องสมัครพร�อมกับผู�ปกครอง  / Eligible for applicants
     aged between 30 days - 70 years old (Renewable up to 89 years old). Children under 18 years old must apply together with at least one parent. 
2. กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 30 วัน (ยกเว�นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) / Standard waiting period of 30 days applies (Except for accidental injuries)
3. ไม�คุ�มครองสภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย  /  The policy does not cover pre-existing conditions
4. รับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม�ประกันภัย/ ท�าน  /  Maximum 1 policy per person
5. ส�วนลดครอบครัว สำหรับบิดา มารดา คู�สมรส และบุตร ดังน้ี  / Family discount applies to parents, spouse , and children as below

6. บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู�สมัครที่มีอาชีพตามเง�่อนไขที่บร�ษัทกำหนดเท�านั้น /
    The Company reserves the right to decline insurance coverage for certain occupational groups.
7.ให�ความคุ�มครองค�าบร�การปร�กษาแพทย�ทางไกล (Telemedicine consultation) โดยผู�ให�บร�การที่ได�รับการแต�งตั้งโดยบร�ษัทเท�านั้น / 
   Coverage for Telemedicine consultation is available only through partner service provider appointed by the Company
8. จ�ายผลประโยชน�จากการเจ็บป�วยด�วยโรคที่ระบุไว�ดังนี้  / Covered diseases are as specified below

(บาท/คน/ป�)
(Baht/Person/Year)อายุ (ป�) / Age (years)

       30 วัน / Days - 40                          
41 - 50
51 - 60
61 - 69

2,072
2,602
3,024
3,660

4,592
5,858
6,490
7,444

7,509
9,280

10,660
11,959

9,204
11,505
13,476
16,044

เบี้ยประกันภัยต�อป�รวมภาษีอากร 
Annual premium - including Stamp Duty

แผน 1 / Plan 1 แผน 2 / Plan 2 แผน 3 / Plan 3 แผน 4 / Plan 4

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
แบบเฉียบพลัน

Acute Respiratory 
Infections

โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
แบบเฉียบพลัน

(รวมถึงโรคที่เกิดจากอาหารเป�นพ�ษ)
Acute Infectious Gastroenteritis

(including Food Poisoning)

โรคติดเชื้อจากแมลง
หร�อสัตว�กัด

Insect or Animal-bite
related Infections

โรคติดเชื้อเฉียบพลัน
อื่นๆ

Other Acute Infections

โรคไข�หวัดใหญ�  / Influenza 

โรคต�อมทอนซิลอักเสบ / Tonsillitis

โรคกล�องเสียงอักเสบ / Laryngitis

โรคหลอดลมอักเสบ / Bronchitis

โรคมือเท�าปาก / Hand Foot and
Mouth Disease (HFMD)

โรคปอดอักเสบ / Pneumonia

โรคมาลาเร�ย / Malaria

โรคไข�เลือดออก ไข�เด็งกี่ / Dengue Fever

โรคไข�เหลือง / Yellow Fever

โรคชิคุนกุนยา โรคไข�ปวดข�อยุงลาย /
Chikungunya Fever

โรคไข�สมองอักเสบ / 
Japanese Encephalitis

โรคพ�ษสุนัขบ�า / Rabies

รายชื่อโรคที่ได�รับความคุ�มครอง / List of Covered Diseases

สแกนเพ�่อซื้อกรมธรรม�ออนไลน�
Scan to purchase Online

AXA ThailandAXA ThailandAXA Thailand AXA_Thailand@AXAThailand

LINE

AXA Insurance Thailand

· ส�วนลด 5% สำหรับสมาชิก 3-4 ท�าน  / 5% discount for 3-4 members
· ส�วนลด 10% สำหรับสมาชิก 5-7 ท�าน  / 10% discount for 5-7 members
· ส�วนลด 15% สำหรับสมาชิก 8 ท�านข�้นไป  / 15% discount for 8 members or more 

โรคทางเดินอาหารอักเสบ /

Infectious Gastroenteritis

โรคอุจจาระร�วง / Infectious Diarrhea

โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารหร�อลำไส� /

Infections of the Stomach or the
Intestines
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โรคอีสุกอีใส  / Chicken pox

โรคหัด / Measles

โรคคางทูม / Mumps

โรคหัดเยอรมัน / Rubella

โรคกาฬโรค / Plague

โรคฉี่หนู หร�อเลปโตสไปโรซิส / 
Leptospirosis
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Step 1
ดาวน�โหลดและลงทะเบียน หร�อ

 ลงชื่อเข�าใช�บนแอป Doctor Anywhere

Download and sign-up or log-in to 
“Doctor Anywhere” application

Step 2
คลิก ข�อมูลส�วนตัว  >  ข�อมูลของฉัน >

 ประกันภัย > จากนั้นเลือก AXA Telehealth

Click on Profile > My Info >
 Insurance > select AXA Telehealth

Step 3
กรอกข�อมูลประกันภัยของท�าน

ให�ครบถ�วน

Input your ID number and
 date of birth

Telehealth

เคลมค�ารักษาพยาบาล ผ�านโรงพยาบาลคู�สัญญาในเคร�อข�ายแอกซ�า 
ไม�ต�องสำรองจ�าย สะดวก รวดเร็ว

สำหรับการรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยใน (IPD)

Cashless Claim using AXA hospital network
For Inpatient Hospitalization (IPD)

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเคร�อข�ายประกันสุขภาพแอกซ�า ได�ที่ www.axa.co.th 
The full list of AXA cashless hospital network is available at www.axa.co.th

1 3

รับการรักษาพยาบาล
Receive medical treatment

กลับบ�านได�โดยไม�ต�องสำรองจ�าย
Eligible medical bill will be

paid directly by AXA

3 ข้ันตอนในการรับบร�การ / 3 Easy Steps 

พบแพทย�ออนไลน� ผ�านโมบายแอปพลิเคชั่น
สะดวก รวดเร็ว รักษาได�ทุกที่ ทุกเวลา

ไม�ต�องสำรองจ�าย พร�อมบร�การส�งยาถึงบ�าน*

Consult a doctor online via mobile application.
Just 3 easy steps

แสดงบัตรประชาชน
 พร�อมข�อมูลสมาชิกกรมธรรม�

 เพ�่อตรวจสอบสิทธิความคุ�มครอง

Show your ID/Passport and
 policy information to
 verify your coverage.

 

2

axa.co.th

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่แอกซ�ากำหนด
  Terms and conditions as specified by AXA

AXA ThailandAXA ThailandAXA Thailand AXA_Thailand@AXAThailand

LINE

AXA Insurance Thailand
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