ประกันภัยสุขภาพ
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แอกซา อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
AXA International Exclusive

ประกันสุขภาพที่ ไมวาคุณจะไปที่ ไหน
เราคุมครอง คุณไดทุกที่
ไมวา คุณจะอยูท ่ีไหนในโลก แผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอรเนชัน่ แนล
เอ็กซคลูซฟ
ี จากแอกซาพรอมทีจ่ ะดูแลและใหความชวยเหลือทางดาน
การแพทยและเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพ�่อความอุนใจระหวาง
การเดินทางแอกซาประกันภัยมี โรงพยาบาลในเคร�อขายมากมายที่
สามารถดูแลคาใชจาย ของคุณทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลแบบ
ผูปวยนอก และแบบผูปวยในคุมครองคาใชจายทางดานการแพทย
รวมไปถึง คาปร�กษาแพทยเฉพาะทางดวยแผนประกันภัยสุขภาพ
อินเตอรเนชั่นเเนล เอ็กซคลูซีฟ คุณสามารถทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก
ไดอยางมัน่ ใจ เพราะไมวา อะไรจะเกิดข�น้ แอกซาพรอมอยูด แู ลคุณเสมอ
ทุกที่ ทุกเวลา

คุมครองอะไรบาง?
หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ใหความคุมครองสูงสุด
เมื่อเปร�ยบเทียบกับแผนประกันภัยสุขภาพทั่วๆ ไป
แผนประกันภัยสุขภาพที่ใหความคุมครอง สภาพที่เปน
มากอนเอาประกันภัย

(ความคุมครองข�้นอยูกับแผนความคุมครองที่ทานสมัคร)

หนึ่งในเคร�อขายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญสุดในไทย
ระยะเวลารอคอย สำหรับความคุมครองการตั้งครรภสั้น

(เพ�ยง 280 วัน)*

คุมครองการตรวจสุขภาพ และคาใชจายในการ
รับวัคซีนปองกันโรค*
อาณาเขตคุมครองเอเซียรวมถึงการรักษาพยาบาล
ในประเทศสิงคโปร ฮองกง จ�น ญี่ปุน อินเดีย เปนตน
เบี้ยประกันมีความคงที่สูง

เอกสารชุดนี้ไมใชสญ
ั ญาประกันภัย รายละเอียดเง�อ่ นไขความคุม ครองและขอยกเวนทีส่ มบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุม ครองเพ�ม� เติมจากเอกสารฉบับเต็ม
โดยการเสนอขายประกันภัยผานตัวแทน/นายหนาประกันว�นาศภัย ตองมีความสอดคลองกับเอกสารประกอบการเสนอขายทีอ่ อกโดยบร�ษทั และหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับ และสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจการประกันภัย

axa.co.th
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*ไมปรับใชกับความรับผิดสวนแรก

อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
ตารางผลประโยชน

ขอตกลงคุมครอง
จำนวนเง�นผลประโยชนสูงสุด (ตอป)(1)
อาณาเขตคุมครอง
กรณีนอกอาณาเขตคุมครอง

จำนวนเง�นผลประโยชนสงู สุดไมเกิน (บาท/คน)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

93,000,000
74,000,000
58,000,000
48,000,000
เอเชีย หร�อ ทั่วโลกยกเวนสหรัฐอเมร�กา หร�อทั่วโลก (ตามตารางจำนวนเง�นเบี้ยประกันภัย)
คุมครองเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเทานั้น

หมวดที่ 1 : ขอตกลงคุมครองการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล และการผาตัด
1.1 คาหอง – คาอาหารและการพยาบาลสำหรับหองผูปวยธรรมดา(2) และหองผูปวยอาการหนัก
1.2 คาใชจายเบ็ดเตล็ดในระหวางรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
1.3 คาใชจายสำหรับการรักษาแบบหัตถการ
1.4 คาธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไขของแพทยในโรงพยาบาล
1.5 คาธรรมเนียมศัลยแพทย
1.6 คาอวัยวะเทียม
1.7 คาปลูกถายอวัยวะ
1.8 คาหองสำหรับผูปกครอง สูงสุดไมเกิน (ตอวัน)
1.9 คาชดเชยรายวัน (ตอวัน)(3)

หองพักผูปวยแบบเดี่ยว

หองพักผูปวยแบบเดี่ยว

หองพักผูปวยแบบเดี่ยว

หองพักผูปวยแบบเดี่ยว

4,800
7,500

4,800
4,800

4,800
3,200

4,800
3,200

หมวดที่ 2 : ขอตกลงคุมครองการรักษาพยาบาลที่ไมไดอยูในโรงพยาบาล (การรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก)
2.1 คาธรรมเนียมแพทย
2.2 คาธรรมเนียมการตรวจว�เคราะหดวยคอมพ�วเตอร การตรวจดวยเคร�่อง MRI, PET,
การตรวจการเดิน Gait Scan
2.3 คารังสีบำบัด หร�อ คาเคมีบำบัดที่ไดรับแบบผูปวยนอก ภายใตการดูแลโดยแพทย
2.4 การรักษาแบบไคโรแพรคติค ฝงเข็ม การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Homeopathy)
การรักษาโรคกระดูก (Osteopathy) และกายภาพบำบัด สูงสุดไมเกิน (ตอป)
2.5 การรักษาดวยยาจ�นแผนโบราณ
- สูงสุดไมเกิน (ตอครั้ง)
- สูงสุดไมเกิน (ตอป)

37,000

37,000

1,900

1,900

20 ครั้ง

20 ครั้ง

หมวดที่ 3 : ขอตกลงคุมครองการตรวจสุขภาพ*
สูงสุดไมเกิน (ตอป)

(ไมมีความรับผิดสวนแรก)

32,000
(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

หมวดที่ 4 : ขอตกลงคุมครองสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions)
สูงสุดไมเกิน (ตอป)
- ปที่ 1 (ตอป)
- ปที่ 2 (ตอป)
- ปตอ ๆ ไป (ตอป)

75,000
75,000

75,000
75,000

150,000

150,000

(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 270 วัน)

(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 270 วัน)

หมวดที่ 5 : ขอตกลงคุมครองโรคเร�้อรังที่เกิดข�้นภายหลังจากการเอาประกันภัย (Maintenance of Non Pre-existing Chronic Conditions arising after enrolment)
โรคเร�้อรังที่เกิดข�้นภายหลังจากการเอาประกันภัย

หมวดที่ 6 : ขอตกลงคุมครองการศัลยกรรมชองปาก กระดูกใบหนาและขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery)

การศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หมวดที่ 7 : ขอตกลงคุมครองการบร�การการชวยเหลือฉุกเฉิน*
การบร�การการชวยเหลือฉุกเฉินระหวางประเทศ

หมวดที่ 8 : ขอตกลงคุมครองการรักษาโรคทางจ�ตเวช

การรักษาโรคทางจ�ตเวช สูงสุดไมเกิน (ตอป)

250,000

150,000

100,000

(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

หมวดที่ 9 : ขอตกลงคุมครองคาบร�การทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ
คาบร�การทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

หมวดที่ 10 : ขอตกลงคุมครองภาวะแทรกซอนกอนและหลังคลอดบุตร
ภาวะแทรกซอนกอนและหลังการคลอดบุตร

หมวดที่ 11 : ขอตกลงคุมครองคาหองพักสำหรับทารกแรกเกิด
บร�ษัท แอกซาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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คาหองพักสำหรับทารกแรกเกิด

จำนวนเง�นผลประโยชนสงู สุดไมเกิน (บาท/คน)

ขอตกลงคุมครอง

แผน 1

แผน 2

48,000
(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

38,000
(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

1,200,000
(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

960,000
(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 12 เดือน)

แผน 3

แผน 4

หมวดที่ 12 : ขอตกลงคุมครองคาใชจายในการรับวัคซีนปองกันโรค
คาใชจายในการรับวัคซีนปองกันโรค สูงสุดไมเกิน (ตอป)

หมวดที่ 13 : ขอตกลงคุมครองการรักษาแบบประคับประคอง (Hospice and Palliative Care)
การรักษาแบบประคับประคอง สูงสุดไมเกิน (ตลอดชีพ)(4)

หมวดที่ 14 : ขอตกลงคุมครองการเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (อบ.2)

200,000

เอกสารแนบทาย

แผน 1

เอกสารแนบทายขยายความคุมครองการคลอดบุตร*

200,000

200,000

แผน 2

แผน 3

แผน 4

440,000
(หลังจากกรมธรรม
มีอายุครบ 280 วัน)

การคลอดบุตร สูงสุดไมเกิน (ตอป)

(ไมมีความรับผิดสวนแรก)

เอกสารแนบทายขยายความคุมครองการรักษาดานทันตกรรม*

การรักษาดานทันตกรรม สูงสุดไมเกิน (ตอป)

เอกสารแนบทายขยายความคุมครองการรักษาดานสายตา*

การรักษาดานสายตา สูงสุดไมเกิน (ตอป)

คุมครอง 80%

ของคาใชจายจร�ง
สูงสุดไมเกิน 38,000 บาท
9,000

(ไมมีความรับผิดสวนแรก)

ทางเลือก: ความรับผิดสวนแรกตอป (สำหรับทุกแผน)
160,000 บาท สวนลดเบี้ยประกันภัย 25%

200,000

จำนวนเง�นผลประโยชนสงู สุดไมเกิน (บาท/คน)

48,000 บาท สวนลดเบี้ยประกันภัย 12.5%

16,000 บาท สวนลดเบี้ยประกันภัย 5%

หมายเหตุ :
1. จำนวนเง�นผลประโยชนเปนจำนวนเง�นตอคนตอป เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น โดยจำนวนเง�นดังกลาวจะลดลงหลังจากที่บร�ษัทฯ ไดจายสินไหมทดแทนหลังจากหักคาเสียหายสวนแรกหร�อ
จำนวนเง�นความรับผิดรวมที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบแลว
2. คาหองผูปวยแบบเดี่ยว คือ คาหองผูปวยในแบบหองพักเดี่ยวที่มีอัตราคาหองต่ำที่สุด
3. บร�ษัทจะจายคาชดเชยรายวัน เมื่อผูที่ไดรับความคุมครองมิไดเร�ยกรองคาสินไหมจากการรักษาพยาบาลของบร�ษัท
4. จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ (หมวดที่ 13 : ขอตกลงคุมครองการรักษาแบบประคับประคอง) หมายถึง จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ไดรับความ
คุมครองจากกรมธรรมประกันภัยนี้ ในขณะที่ผู ไดรับความคุมครองมีชีว�ตอยู
5. ผูเอาประกันภัย สามารถตออายุกรมธรรมประกันภัยไดถึงอายุ 90 ป ทั้งนี้ ภายใตเง�่อนไขการพ�จารณารับประกันของบร�ษัท
*ไมปรับใชกับเร�่องความรับผิดสวนแรก
เอกสารชุดนี้ไมใชสญ
ั ญาประกันภัย รายละเอียดเง�อ่ นไขความคุม ครองและขอยกเวนทีส่ มบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุม ครองเพ�ม� เติมจากเอกสารฉบับเต็ม

บร�ษัท แอกซาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

AXA Insurance Public Company Limited
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โดยการเสนอขายประกันภัยผานตัวแทน/นายหนาประกันว�นาศภัย ตองมีความสอดคลองกับเอกสารประกอบการเสนอขายทีอ่ อกโดยบร�ษทั และหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับ และสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจการประกันภัย

