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 ประกันภัยสุขภาพ
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แอกซ�า สมาร�ทแคร� เอ็กเซ็กคิวทีฟ สำหรับว�ซ�าเพ�อ่การพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว (ส�วนบุคคล) 

SmartCare Executive Long Stay VISA (Individual), (STV)

       สำหรับการย่ืนขอว�ซ�าเพ�อ่การพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว
       Long Stay Visa  (ประเภท O-A , O-X และ STV)
        Complied with Long Stay Visa Requirements
        (O-A , O-X and  STV  visa type)
       สมัครได�จนถึงอายุ 70 ป� บร�บูรณ� และสามารถ
       ต�ออายุได�จนถึง 99 ป�
       Entry Age Up to 70 Years Old and Renewable
        Up to 99 Years Old .

       จ�ายส�วนเกินให� 90% สำหรับ ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ด
       ในโรงพยาบาล และ ค�าธรรมเนียมศัลยแพทย�
       Major Medical pays additional 90% of expenses exceeding
        the benefit limit under Hospital Miscellaneous
         Expenses and Surgeon's Fee.

       มีข�อเสนอส�วนลดประวัติดี             No Claim Bonus A�er Each Claim-free Year.

       เลือกซ้ือความรับผิดส�วนแรก เพ�อ่ลดค�าเบ้ียประกันภัยสูงสุด 50 %
        Deductible option up to 50 % discount.

       เอกสารยืนยันกรมธรรม�ส�งตรงไปยังหน�วยงาน
       ตรวจคนเข�าเมือง
 Insurance certificate Submitted to the Department
         of Immigration.

จ�ดเด�นผลิตภัณฑ� / Highlights
แผนประกันสุขภาพสำหรับว�ซ�าเพ�่อการพำนัก
ในราชอาณาจักรระยะยาว Long Stay Visa

     ตามประกาศคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได�มีมติให�
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป�นต�นไป ชาวต�างชาติ อายุ 50 ป�ข� ้นไป
ทีป่ระสงค�ขอย่ืนว�ซ�าเพ�อ่การพำนักระยะยาวในประเทศไทย ต�องแสดง
หลักฐานประกันสุขภาพที่กำหนด สำหรับทั้งแบบว�ซ�าเกษียณอายุ 
Non-Immigrant Visa O-A (Long Stay 1 ป�) และ Non-Immigrant
Visa O-X (Long Stay 10 ป�) แผนประกันภัยน้ีสามารถใช�ได�กับ Visa
ประเภท Special Tourist Visa (STV)

      In accordance with the Cabinet Resolution, dated 
2 April B.E. 2562 (2019), starting from 31st October 2019,
health insurance has been made mandatory for foreigners
aged 50 years old and over who intend to stay in Thailand
under Non-Immigrant Visa O-A (Long Stay 1 year) and 
Non-Immigrant Visa O-X (Long Stay 10 year). This plan
is also complied with  Special Tourist Visa (STV).

Health Insurance for Long Stay Visa

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.
 

Insurance sale o�ering by agents/brokers shall be in compliance with criteria specified by the Company and O�ice of Insurance Commission.

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

Terms and conditions of underwriting as specified by the company, the insured should understand before making the decision.
เง�อ่นไขเป�นไปตามท่ีบร�ษัทกำหนดผู�ซ้ือควรอ�านและทำความเข�าใจเง�อ่นไขในกรมธรรม�ก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง



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 CX
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1. กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยใน / INPATIENT HOSPITALIZATION

ข�อตกลงคุ�มครอง/เอกสารแนบท�าย ผลประโยชน�สูงสุด (บาท) / Maximum limit (Thai Baht)
แผน 1 / Plan 1 แผน 2 / Plan 2 แผน 3 / Plan 3

ข�อตกลงคุ�มครอง / Coverage
ผลประโยชน�สูงสุด (บาท) / Maximum limit (Thai Baht)

1. การอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ�าตัด
     Inpatient Hospitalization and Surgery

     1.1 ค�าห�อง ค�าอาหารรายวัน และค�าการพยาบาล (ต�อวัน)
             Daily Hospital Room and Board (per day)

 - ห�องผู�ป�วยธรรมดา / Non-Intensive Care Unit

 - ห�องผู�ป�วยหนัก / Intensive Care Unit  

     1.2 ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ดในระหว�างรักษาตัวอยู�ในโรงพยาบาล (ต�อครั้ง) (1)

                  Hospital Miscellaneous Expenses (per disability) (1) 

     1.3 ค�าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข�ของแพทย�ในโรงพยาบาล (ต�อวัน)
             In-Hospital Physician’s Visit (per day)

     1.4 ค�ารักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอกในกรณีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุเท�านั้น (ต�ออุบัติเหตุ)
             Emergency Out-Patient Treatment (Accident Only) (per accident)

     1.5 ค�าธรรมเนียมศัลยแพทย� (โดยไม�ใช�ตารางผ�าตัดต�อครั้ง) (1)

                   Surgeon's Fee without Surgical Schedule (per visit)(1)

     1.6 การแท�งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต�อครั้ง)
             Accidental Miscarriage  (per accident)

- การล�างไตกรณีไตวายเร�้อรัง / Kidney Dialysis
   
- การรักษาโรคมะเร็ง / Cancer Treatment
   

2. ค�ารักษาพยาบาลสำหรับการล�างไตกรณีไตวายเร�อ้รัง และการรักษาโรคมะเร็งท่ีไม�ได�อยู�
     โรงพยาบาล  (ผู�ป�วยนอก) (วงเง�นจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ) (2)

     Outpatient Kidney Dialysis and Cancer Treatment (Maximum payable limit for lifetime) (2)

     

3. การเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�ง การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวร 
    จากอุบัติเหตุ (อบ.2) (3)

     Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, Loss of Speech or
     Permanent Disability (P.A. 2) (3)

     

ค�ารักษาพยาบาลที่ไม�ได�อยู�โรงพยาบาล (ผลประโยชน�สูงสุด - ไม�เกิน 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/ป�)

4. ค�าปลงศพหร�อค�าใช�จ�ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีว�ตจากการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย
     Cremation or  Funeral expenses in case loss of life due to injury or illness
     

จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดสูงสุดเฉพาะข�อตกลงคุ�มครองนี้ (ต�อโรค/ต�อครั้ง) 
Max. Payable limit (per illness / per disability)

2. กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอก / OUTPATIENT HOSPITALIZATION
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Outpatient Medical expenses (Max. - Limit 1 visit/day and 30 visits/year) สูงสุด 45,000 ต�อป� สูงสุด 45,000 ต�อป� สูงสุด 45,000 ต�อป�

Coverage/Endorsement

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

สมาร�ทแคร� เอ็กเซ็กคิวทีฟ Long Stay VISA (ส�วนบุคคล) / SmartCare Executive Long Stay VISA (Individual)
ตารางผลประโยชน� / Table of Benefits

Remarks
1. Major medical pays 90% in excess of table limit for item 1.2 (Hospital Miscellaneous Expenses) and 1.5 (Surgeon’s Fee without Surgical Schedule)
     up to the Maximum payable of section1, (except 1.6 Accidental Miscarriage)
2. Lifetime limit means the maximum payable limit for the whole period that the covered person has been covering by the company and up to the
     limit stated on the policy schedule.
3. Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, Loss of Speech or Permanent Disability (P.A. 2) Including Murder-Assault and driving
    or riding as passenger in a Motorcycle-as per the sum insured.
4. Per disability means; Any injury or sickness from the same cause including complications thereof.

หมายเหตุ
1. สำหรับข�อ 1.2 (ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ดในระหว�างรักษาตัวอยู�ในโรงพยาบาล) และ 1.5 (ค�าธรรมเนียมศัลยแพทย�) จะได�รับการชดเชยเพ��มเติมอีกร�อยละ 90 ของค�าใช�จ�ายส�วนเกินผลประโยชน�
    ที่ระบุไว�ในตาราง แต�จะไม�เกินจำนวนเง�นจำกัดความรับผิดสูงสุดรวมเฉพาะหมวด 1 (ไม�ใช�กับข�อ1.6 – การแท�งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ)
2. จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได�รับความคุ�มครองจากกรมธรรม�ประกันภัยนี้ 
3. การเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�ง การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร�าย และการขับข�่หร�อโดยสาร
    รถจักรยานยนต�- ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัย 
4. ต�อครั้ง หมายถึง การบาดเจ็บ หร�อการเจ็บป�วยครั้งใด ครั้งหนึ่ง ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน รวมทั้งโรคแทรกซ�อน

  



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. 
Insurance sale o�ering by agents/brokers shall be in compliance with criteria specified by the Company and O�ice of Insurance Commission

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

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 CX
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หมายเหตุ
1. ผู�เอาประกันสามารถต�ออายุกรมธรรม�ได�จนถึงอายุ 99 ป� เบี้ยประกันและความคุ�มครอง อาจถูกปรับตามอายุที่เพ��มข�้น และ จากประวัติสินไหม
2. ส�วนลดเบี้ยประกันภัย คำนวณจากเบี้ยประกันพ�้นฐาน ที่ยังไม�รวมอากรแสตมป�
3. บร�ษัทจะไม�จ�ายค�าผลประโยชน�กรมธรรม�ประกันภัยน้ีสำหรับการเจ็บป�วยใด ๆ ท่ีเกิดข�น้ภายใน 30 วันแรก หลังจากกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับเป�นคร้ังแรก (ยกเว�นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
4. บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเร�้อรัง โรคที่เป�นมาก�อนการทำประกัน การบาดเจ็บ การเจ็บป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) ที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันที่
    กรมธรรม�ประกันภัยเร��มมีผลบังคับ
5. บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามกรธรรม�สำหรับการเจ็บป�วยที่เกิดข�้นภายใน 120 วัน หลังจากกรมธรรม�มีผลบังคับ สำหรับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด
     ติ�งเนื้อ ถุงน้ำ ซีสต� ต�อมทอลซิลอักเสบที่ต�องได�รับการผ�าตัด โรคไส�เลื่อน โรคร�ดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน และ โรคภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ�วในถุงน้ำดี และ นิ�วในระบบทางเดินป�สสวะ
6. หากต�องการข�อเสนอประเภทกลุ�ม/ ประเภทกลุ�มแบบพ�เศษ กรุณาติดต�อเจ�าหน�าที่แอกซ�า
7. เอกสารชุดนี้ไม�ใช�สัญญาประกันภัย รายละเอียดเง�่อนไขความคุ�มครอง ระยะรอคอย และข�อยกเว�นที่สมบูรณ� ได�ถูกระบุไว�ในหนังสือเง�่อนไขความคุ�มครองการรับประกันภัย โปรดศึกษา
     รายละเอียดความคุ�มครองเพ��มเติมจากเอกสารฉบับเต็ม

  Remarks
1. The policy can be continuously renewed up to 99 years of age. Premium and coverage may be adjusted following the age increase and claim experience
     of the insured. 
2. Applicable discounts are calculated from base premium before stamp duty 
3. The company will not cover for any illness within 30 (thirty) days as from the first inception date which the Covered Person is covered
     (except for accidental injuries).
4. The company will not pay any benefits under this Policy for any pre-existing chronic disease, injury, illness (including complications thereof) which has
      not been medically treated before the inception date of the first policy year.
5. The company will not cover for some illness as Hypertension and Cardiovascular Disease, All Tumors, Polyp or Cyst, Tonsillitis requiring surgery,
     Hernias, Hemorrhoids, Diabetes Mellitus, Cholecystitis, Cholelithiasis, Calculi of the Urinary organs for the first 120 days from the first inception date.
6. For group/customised group policy, please contact AXA team.
7. This document is not an insurance contract. Full details including conditions of coverage, waiting periods and general exclusions are specified in the
     policy wording. 

ส�วนลด / Discount

ส�วนลดเพ��มเติมสำหรับการเลือกความรับผิดส�วนแรก
Additional Discount for Deductible Options

ส�วนลดเพ��มเติม / Additional Discount จำนวนเง�นความรับผิดส�วนแรก/ต�อป� (บาท)
Deductible Amount / Per year (Baht)

20,000 

40,000 

100,000 

200,000 

300,000 

15%

25%

32.5%

40%

50%

ส�วนลดเบี้ยประกันภัย
Discount on premium

จำนวนสมาชิก
Number of Members 

ส�วนลดป�ต�ออายุกรณีไม�มีเคลม 
Renewal Discount a�er each claim-free year 

ส�วนลดครอบครัว / Family Discount
ส�วนลดครอบครัว / Family Discount

ส�วนลดประวัติดี / No Claim Bonus 

5%

Applicable for spouse and children on the same application 

2-3      คน / Persons                                           5%

4 คน ข�้นไป / Persons or more                  10%


