
เอกสารชุดน้ีไม�ใช�สัญญาประกันภัย รายละเอียดเง�อ่นไขความคุ�มครองและข�อยกเว�นท่ีสมบูรณ�จะระบุในกรมธรรม�ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุ�มครองเพ��มเติมจากเอกสารฉบับเต็ม

โดยการเสนอขายประกันภัยผ�านตัวแทน/นายหน�าประกันว�นาศภัย ต�องมีความสอดคล�องกับเอกสารประกอบการเสนอขายท่ีออกโดยบร�ษัท และหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการกำกับ และส�งเสร�ม
การประกอบธุรกิจการประกันภัย

axa.co.th @axathailandLine

 ประกันภัยสุขภาพ
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แอกซ�า อินเตอร�เนชั่นแนล เอ็กซ�คลูซีฟ
AXA International Exclusive

       หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ให�ความคุ�มครองสูงสุด
   เมื่อเปร�ยบเทียบกับแผนประกันภัยสุขภาพทั่วๆ ไป

       แผนประกันภัยสุขภาพที่ให�ความคุ�มครอง สภาพที่เป�น
       มาก�อนเอาประกันภัย
       (ความคุ�มครองข�้นอยู�กับแผนความคุ�มครองที่ท�านสมัคร)

       หนึ่งในเคร�อข�ายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญ�สุดในไทย 

       ระยะเวลารอคอย สำหรับความคุ�มครองการตั้งครรภ�สั้น
       (เพ�ยง 280 วัน)*

       คุ�มครองการตรวจสุขภาพ และค�าใช�จ�ายในการ
       รับวัคซีนป�องกันโรค*

       อาณาเขตคุ�มครองเอเซียรวมถึงการรักษาพยาบาล
        ในประเทศสิงคโปร� ฮ�องกง จ�น ญี่ปุ�น อินเดีย เป�นต�น

        เบี้ยประกันมีความคงที่สูง

คุ�มครองอะไรบ�าง?ประกันสุขภาพที่ไม�ว�าคุณจะไปที่ไหน 
เราคุ�มครอง คุณได�ทุกที่

ไม�ว�าคุณจะอยู�ท่ีไหนในโลก แผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอร�เนช่ันแนล
เอ็กซ�คลูซีฟจากแอกซ�าพร�อมท่ีจะดูแลและให�ความช�วยเหลือทางด�าน
การแพทย�และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพ�่อความอุ�นใจระหว�าง
การเดินทางแอกซ�าประกันภัยมี โรงพยาบาลในเคร�อข�ายมากมายที่
สามารถดูแลค�าใช�จ�าย ของคุณทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลแบบ
ผู�ป�วยนอก และแบบผู�ป�วยในคุ�มครองค�าใช�จ�ายทางด�านการแพทย�
รวมไปถึง ค�าปร�กษาแพทย�เฉพาะทางด�วยแผนประกันภัยสุขภาพ
อินเตอร�เนชั่นเเนล เอ็กซ�คลูซีฟ คุณสามารถท�องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก
ได�อย�างม่ันใจ เพราะไม�ว�าอะไรจะเกิดข�น้แอกซ�าพร�อมอยู�ดูแลคุณเสมอ
ทุกที่ ทุกเวลา

*ไม�ปรับใช�กับความรับผิดส�วนแรก



ข�อตกลงคุ�มครอง
จำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดไม�เกิน (บาท/คน)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
จำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุด (ต�อป�)(1)

อาณาเขตคุ�มครอง
กรณีนอกอาณาเขตคุ�มครอง

1.1 ค�าห�อง – ค�าอาหารและการพยาบาลสำหรับห�องผู�ป�วยธรรมดา(2) และห�องผู�ป�วยอาการหนัก
1.2 ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ดในระหว�างรักษาตัวอยู�ในโรงพยาบาล
1.3 ค�าใช�จ�ายสำหรับการรักษาแบบหัตถการ
1.4 ค�าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข�ของแพทย�ในโรงพยาบาล
1.5 ค�าธรรมเนียมศัลยแพทย�
1.6 ค�าอวัยวะเทียม
1.7 ค�าปลูกถ�ายอวัยวะ
1.8 ค�าห�องสำหรับผู�ปกครอง สูงสุดไม�เกิน (ต�อวัน)
1.9 ค�าชดเชยรายวัน (ต�อวัน)(3)

2.1 ค�าธรรมเนียมแพทย�
2.2 ค�าธรรมเนียมการตรวจว�เคราะห�ด�วยคอมพ�วเตอร� การตรวจด�วยเคร�่อง MRI, PET,
        การตรวจการเดิน Gait Scan
2.3 ค�ารังสีบำบัด หร�อ ค�าเคมีบำบัดที่ได�รับแบบผู�ป�วยนอก ภายใต�การดูแลโดยแพทย�
2.4 การรักษาแบบไคโรแพรคติค ฝ�งเข็ม การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Homeopathy)
       การรักษาโรคกระดูก (Osteopathy) และกายภาพบำบัด สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�) 
2.5 การรักษาด�วยยาจ�นแผนโบราณ   
      - สูงสุดไม�เกิน (ต�อครั้ง)
      -  สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�)

โรคเร�้อรังที่เกิดข�้นภายหลังจากการเอาประกันภัย

สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�)
(ไม�มีความรับผิดส�วนแรก)

93,000,000 74,000,000 58,000,000 48,000,000

หมวดที่ 1 : ข�อตกลงคุ�มครองการอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ�าตัด

หมวดที่ 2 : ข�อตกลงคุ�มครองการรักษาพยาบาลที่ไม�ได�อยู�ในโรงพยาบาล (การรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอก)

หมวดที่ 3 : ข�อตกลงคุ�มครองการตรวจสุขภาพ*

สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�) 
 - ป�ที่ 1 (ต�อป�)
 - ป�ที่ 2 (ต�อป�)
 - ป�ต�อ ๆ ไป (ต�อป�)

หมวดที่ 4 : ข�อตกลงคุ�มครองสภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions) 

หมวดที่ 5 : ข�อตกลงคุ�มครองโรคเร�้อรังที่เกิดข�้นภายหลังจากการเอาประกันภัย (Maintenance of Non Pre-existing Chronic Conditions arising after enrolment) 

การศัลยกรรมช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หมวดที่ 6 : ข�อตกลงคุ�มครองการศัลยกรรมช�องปาก กระดูกใบหน�าและขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery) 

การบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินระหว�างประเทศ

หมวดที่ 7 : ข�อตกลงคุ�มครองการบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉิน*

การรักษาโรคทางจ�ตเวช สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�) 

หมวดที่ 8 : ข�อตกลงคุ�มครองการรักษาโรคทางจ�ตเวช

ค�าบร�การทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

หมวดที่ 9 : ข�อตกลงคุ�มครองค�าบร�การทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

ภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลังการคลอดบุตร 

หมวดที่ 10 : ข�อตกลงคุ�มครองภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลังคลอดบุตร

ค�าห�องพักสำหรับทารกแรกเกิด

หมวดที่ 11 : ข�อตกลงคุ�มครองค�าห�องพักสำหรับทารกแรกเกิด

คุ�มครองเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท�านั้น

เอเชีย หร�อ ทั่วโลกยกเว�นสหรัฐอเมร�กา หร�อทั่วโลก (ตามตารางจำนวนเง�นเบี้ยประกันภัย)

ห�องพักผู�ป�วยแบบเดี่ยว ห�องพักผู�ป�วยแบบเดี่ยว ห�องพักผู�ป�วยแบบเดี่ยว ห�องพักผู�ป�วยแบบเดี่ยว

4,8004,8004,800 4,800
7,500 4,800

37,000 37,000

1,900 1,900

75,000 75,000
75,000 75,000

20 ครั้ง 20 ครั้ง

3,200 3,200

32,000
(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

250,000 150,000 100,000

150,000
(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 270 วัน)

(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

150,000
(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 270 วัน)

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

อินเตอร�เนชั่นแนล เอ็กซ�คลูซีฟ
ตารางผลประโยชน
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เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครองการคลอดบุตร*

หมวดที่ 12 : ข�อตกลงคุ�มครองค�าใช�จ�ายในการรับวัคซีนป�องกันโรค

หมวดที่ 13 : ข�อตกลงคุ�มครองการรักษาแบบประคับประคอง (Hospice and Palliative Care)

หมวดที่ 14 : ข�อตกลงคุ�มครองการเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครองการรักษาด�านทันตกรรม*

เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครองการรักษาด�านสายตา*

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

ข�อตกลงคุ�มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

แผน 4

ค�าใช�จ�ายในการรับวัคซีนป�องกันโรค สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�)

การรักษาแบบประคับประคอง สูงสุดไม�เกิน (ตลอดชีพ)(4)

การประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล (อบ.2)

การคลอดบุตร สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�)
(ไม�มีความรับผิดส�วนแรก)

การรักษาด�านทันตกรรม สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�)

การรักษาด�านสายตา สูงสุดไม�เกิน (ต�อป�)
(ไม�มีความรับผิดส�วนแรก)

ทางเลือก: ความรับผิดส�วนแรกต�อป� (สำหรับทุกแผน)

160,000 บาท ส�วนลดเบี้ยประกันภัย  25%  48,000 บาท ส�วนลดเบี้ยประกันภัย  12.5%  16,000 บาท ส�วนลดเบี้ยประกันภัย  5%

หมายเหตุ :
1. จำนวนเง�นผลประโยชน�เป�นจำนวนเง�นต�อคนต�อป� เว�นแต�จะระบุไว�เป�นอย�างอื่น โดยจำนวนเง�นดังกล�าวจะลดลงหลังจากที่บร�ษัทฯ ได�จ�ายสินไหมทดแทนหลังจากหักค�าเสียหายส�วนแรกหร�อ 
     จำนวนเง�นความรับผิดร�วมที่ผู�เอาประกันภัยต�องรับผิดชอบแล�ว
2. ค�าห�องผู�ป�วยแบบเดี่ยว คือ ค�าห�องผู�ป�วยในแบบห�องพักเดี่ยวที่มีอัตราค�าห�องต่ำที่สุด
3. บร�ษัทจะจ�ายค�าชดเชยรายวัน เมื่อผู�ที่ได�รับความคุ�มครองมิได�เร�ยกร�องค�าสินไหมจากการรักษาพยาบาลของบร�ษัท 
4. จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ (หมวดที่ 13 : ข�อตกลงคุ�มครองการรักษาแบบประคับประคอง) หมายถึง จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได�รับความ
    คุ�มครองจากกรมธรรม�ประกันภัยนี้ ในขณะที่ผู�ได�รับความคุ�มครองมีชีว�ตอยู�
5. ผู�เอาประกันภัย สามารถต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัยได�ถึงอายุ 90 ป� ทั้งนี้ ภายใต�เง�่อนไขการพ�จารณารับประกันของบร�ษัท

200,000

9,000

200,000 200,000 200,000

1,200,000
(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

440,000
(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 280 วัน) 

คุ�มครอง 80%
ของค�าใช�จ�ายจร�ง 

สูงสุดไม�เกิน 38,000 บาท

960,000
(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

จำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดไม�เกิน (บาท/คน)

เอกสารแนบท�าย
แผน 1 แผน 2 แผน 3

จำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดไม�เกิน (บาท/คน)
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*ไม�ปรับใช�กับเร�่องความรับผิดส�วนแรก

48,000 38,000
(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

(หลังจากกรมธรรม�
มีอายุครบ 12 เดือน)

เอกสารชุดน้ีไม�ใช�สัญญาประกันภัย รายละเอียดเง�อ่นไขความคุ�มครองและข�อยกเว�นท่ีสมบูรณ�จะระบุในกรมธรรม�ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุ�มครองเพ��มเติมจากเอกสารฉบับเต็ม

โดยการเสนอขายประกันภัยผ�านตัวแทน/นายหน�าประกันว�นาศภัย ต�องมีความสอดคล�องกับเอกสารประกอบการเสนอขายท่ีออกโดยบร�ษัท และหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการกำกับ และส�งเสร�ม
การประกอบธุรกิจการประกันภัย


