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ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล 
ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 
ทันตกรรม คลอดบุตร และสายตา

ค่าตรวจสุขภาพ
สูงสุดถึง 20,000 บาท/ปี 
สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน

วงเงนิสงูสดุถึง 100 ล้านบาทตอ่ปี 
ให้ความคุ้มครองสุขภาพ ในโรงพยาบาลเครือ BDMS  
กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศและกัมพูชา

บริการดูแลคุณตลอดการเจ็บป่วย
บริการชว่ยเหลอืฉุกเฉินทางการแพทย ์(Medical Evacuation  
Service) บริการผู้ช่วยสว่นบุคคล (Concierge Service)  
และบริการดแูลคณุยามพักฟ้ืนท่ีบ้าน (Nursing Care Service)

สิทธิประโยชน์เหนือระดับส�าหรับลูกค้า HEALTH PRESTIGE
ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ และโทรศัพท์หมายเลขพิเศษส�าหรับให้บริการด้านกรมธรรม์ของคุณ

จุดเด่น
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ต่อรอบปีกรมธรรม์ 

แผนบียอนด์ แพลทินัม แผนแพลทินัม

สูงสุด 100 ล้านบาท สูงสุด 80 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล - ผู้ป่วยใน  
 (มกีารจ�ากดัวงเงนิส�าหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ�าวัน,
 คา่ใช้จา่ยรายวนัเพือ่การดูแล กรณผีูเ้อาประกนัภัยมีอายุต�า่กวา่ 16 ปี  
 และค่ารักษาโรคทางจิตเวช)

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาล - ผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

ค่าฉีดวัคซีน* 80,000 บาท 50,000 บาท

ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี* (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 20,000 บาท 15,000 บาท

คา่ตรวจรักษาทนัตกรรม (ชดเชย80% ของคา่รักษาพยาบาล) 100,000 บาท 50,000 บาท
(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 80 ล้านบาท)

ค่าตรวจรักษาสายตา* (ชดเชย80% ของค่ารักษาพยาบาล) 15,000 บาท ไม่คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับการตั้งครรภ์ 
และการคลอดบุตรต่อคร้ัง**

คลอดบุตรปกติ   200,000  บาท
ภาวะแทรกซ้อน  400,000  บาท ไม่คุ้มครอง

IPD

OPD

= สามารถเลอืกซือ้เพิม่ได้ *ผลประโยชนส์ามารถใชไ้ดห้ลงัจากสญัญามผีลบงัคบัตอ่เนือ่งมามากกวา่ 12 เดอืน         
**ผลประโยชนส์ามารถใชไ้ดห้ลงัจากสญัญามผีลบงัคบัตอ่เนือ่งมามากกวา่ 10 เดอืนส�าหรบัการคลอดบตุร และมากกวา่ 3 เดอืน ส�าหรบัการแทง้บตุร 



ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 
แผนบียอนด์ แพลทินัม

สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
100 ล้านบาท

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

80 ล้านบาท

1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จาก สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บดีเีอม็เอส

 1.1 คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผูป่้วยใน

  1.1.1  คา่หอ้ง คา่อาหาร คา่บริการพยาบาลประจ�าวนัตอ่วนั 18,000 บาท 12,000 บาท

  1.1.2 คา่ใช้จา่ยรายวนัเพือ่การดแูล กรณีผูเ้อาประกันภยัมอีายุต�า่กวา่ 16 ปี ตอ่วนั
   (สงูสุดไมเ่กนิ 30 วนั ตอ่การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละคร้ัง)

3,000 บาท 2,000 บาท

  1.1.3 คา่ห้อง คา่อาหาร คา่บริการพยาบาลประจ�าวนัตอ่วนั กรณีรักษาตวัในห้อง 
   ผูป่้วยหนกั (ไอ.ซ.ีย.ู)

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  1.1.4 คา่แพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาลประจ�าวนัตอ่วัน

  1.1.5 คา่ปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค

  1.1.6 คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยในอืน่ๆ

 1.2 คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก

  1.2.1 คา่แพทยผ์า่ตดัผู้ป่วยนอก

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

  1.2.2 คา่เอ็กซเรยแ์ละแล็บ ภายใน 30 วนัก่อนเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล 
   และ/หรือ ภายใน 60 วนัหลังออกจากโรงพยาบาล

  1.2.3 คา่รักษาพยาบาลอบุติัเหต ุภายใน 24 ช.ม. นบัจากเวลาทีเ่กิดอุบัตเิหตุ

  1.2.4 คา่เคมบี�าบดั ค่ารังสบี�าบดั คา่ตรวจวนิจิฉยัทางรังสวีทิยา ส�าหรับการรักษา โรคมะเร็ง

  1.2.5 คา่ล้างไต

 1.3 คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ภายใต ้ข้อ 1.1 ให้รวมถึงกรณีดงัต่อไปนี้

  1.3.1 การศลัยกรรมตกแตง่ อันเนือ่งจากอบุติัเหตหุรือโรคมะเร็ง (Reconstructive surgery )
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

  1.3.2 การรักษาทางทนัตกรรมอนัเนือ่งจากอบัุตเิหต ุภายใน 7 วนันับจากวนัทีเ่กิดอบัุตเิหตุ

  1.3.3 การรักษาโรคทางจติเวช (ระยะเวลาท่ีไมคุ่ม้ครอง (Waiting Period) 365 วัน)
   สงูสดุตอ่รอบปีกรมธรรม์

250,000 บาท
(500,000 บาท 

ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)

200,000 บาท 
(400,000 บาท 

ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)

2. คา่รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สงูสุดตอ่รอบปีกรมธรรม)์ เลือกซื้อเพิ่มได้

 2.1 คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก (สงูสุดไมเ่กนิ 30 คร้ัง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 2.2 คา่กายภาพบ�าบดั 30,000 บาท 20,000 บาท

 2.3 คา่เคร่ืองมอืทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน 10,000 บาท 10,000 บาท

 2.4 คา่ฉดีวัคซนี1 80,000 บาท 50,000 บาท

 2.5 คา่ตรวจสขุภาพประจ�าปี1 (ไมเ่กิน 1 คร้ัง) 20,000 บาท 15,000 บาท

3. ค่าตรวจรักษาทนัตกรรม (ชดเชย 80% ของคา่รักษาพยาบาล) สูงสดุต่อรอบปีกรมธรรม์ 100,000 บาท

เลือกซื้อเพิ่มได้
50,000 บาท

(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์
 80 ล้านบาท)

4. ค่าตรวจรักษาสายตา1 (ชดเชย 80% ของคา่รักษาพยาบาล) สูงสดุตอ่รอบปีกรมธรรม์ 15,000 บาท ไม่คุ้มครอง

5. คา่รักษาพยาบาลส�าหรับการตัง้ครรภ ์และการคลอดบุตร2 (สงูสดุตอ่การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตรแตล่ะคร้ัง)

   5.1 กรณีคลอดบตุรปกติ 200,000 บาท
ไม่คุ้มครอง

   5.2 กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ ์หรือภาวะแทรกซอ้นขณะคลอด 400,000 บาท
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รายละเอียดการรับประกันภัย                                                            
สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส

แผนบียอนด์ แพลทินัม (100 ล้านบาท) แผนแพลทินัม (80 ล้านบาท)

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี) 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี)

สัญญาหลัก ที่สามารถแนบได้

     อยุธยาชั่วระยะเวลา 100,000 บาท 50,000 บาท

     แบบประกันภัยอื่นที่สามารถ 
     แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้

100,000 บาทข้ึนไป

เงื่อนไขเพิ่มเติม -  ผูข้อเอาประกันภัยแตล่ะรายสามารถสมคัรประกนัสุขภาพ เฟิรส์คลาส @บดีเีอ็มเอส ไดเ้พยีงฉบับเดยีวเทา่นัน้ 
-  ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี สามารถสมัครแผนแพลทินัม  
 เมื่อบิดา, มารดา หรือผู้ช�าระเบี้ยประกันภัย สมัครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส 
   ร่วมด้วยเท่านั้น

1 สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้ ต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน
2 สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 10 เดือน ส�าหรับการคลอดบุตร และมากกว่า 3 เดือน ส�าหรับการแท้งบุตร
3 การเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในต่างประเทศ วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอก 
 ประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)

6. ระดบัการจา่ยเงนิผลประโยชน์

     6.1 กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินกิ เครือบดีเีอ็มเอส
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่าย
ตามจ�านวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง ข้อ 5

     6.2  กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนอืจากโรงพยาบาลหรือคลนิกิ เครือบีดเีอม็เอส

         6.2.1 กรณีการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้ความคุม้ครอง
   เฉพาะกรณีเป็นผูป่้วยฉุกเฉนิ หรือผูป่้วยฉกุเฉินวกิฤต ิเทา่น้ัน

100% ของคา่รักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวน 
เงนิผลประโยชนข์อ้ 1.1,  
ข้อ 1.2.1-1.2.3,  
ข้อ 1.3.2 -1.3.3,  
ข้อ 2.1 และข้อ 5

100% ของคา่รักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวน 
เงนิผลประโยชนข์อ้ 1.1,  
ขอ้ 1.2.1-1.2.3  
และขอ้ 1.3.2-1.3.3 (กรณีซ้ือเพ่ิม
ความคุ้มครองผูป่้วยนอก 
จะขยายความคุ้มครองขอ้ 2.1)

            6.2.2 กรณีการรักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ใหค้วามคุม้ครอง
   เฉพาะกรณีเป็นผูป่้วยฉุกเฉนิวิกฤต ิเทา่น้ัน 3

100% ของคา่รักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวนเงินผล
ประโยชนข์อ้ 1.1, 
ขอ้ 1.2.1-1.2.3, ขอ้ 1.3.2 -1.3.3 
และขอ้ 5 และไมเ่กิน 5 ลา้นบาท
ตอ่การเขา้รับการรักษา 
ในโรงพยาบาลแตะ่คร้ัง

100% ของค่ารักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวนเงิน 
ผลประโยชนข้์อ 1.1,  
ข้อ 1.2.1-1.2.3 และขอ้ 1.3.2-1.3.3 
และไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท
ตอ่การเขา้รับการรักษา 
ในโรงพยาบาลแต่ะคร้ัง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 
แผนบียอนด์ แพลทินัม

สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
100 ล้านบาท

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

80 ล้านบาท

หมายเหตุ
 การรับประกันภัยข้ึนอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม  

 และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม
 ข้อมูลในเอกสารน้ีเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่าน้ัน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อก�าหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ 

 จากกรมธรรม์ประกันภัย
 ลูกค้าควรท�าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท�าประกันภัย
 การน�าส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น
 ผู้เอาประกันภัยสามารถน�าเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ
 การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพื่อการฟ้ืนฟูหรือ 

 การรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก  
 การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ�าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์  
 เว้นแต่เป็นการตรวจสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง
 การรักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนนอกโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าเป็น 

 ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลต่างประเทศ
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สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�าคัญ
 สะดวกสบายในการช�าระเบี้ยประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทางที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณเอง อาทิ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นต้น  

 และรับเงินผลประโยชน์รวดเร็ว ด้วยบริการขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
 ใส่ใจ...ดูแล ด้วยบริการหลังการขาย อาทิ บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ สอบถามเรื่องการเรียกร้องสินไหม
 สิทธิประโยชน์และกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์จังหวะดีๆ ให้ชีวิต กับการเป็นสมาชิก อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ ส�าหรับลูกค้าทุกท่าน พร้อมรับบริการและสิทธิประโยชน ์

 เหนือระดับจาก อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ส�าหรับลูกค้าที่ช�าระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 300,000 บาทข้ึนไป
 ฟรี บริการ SMS Intelligent Service เพื่อรับทราบข่าวสาร/สิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากบริษัทฯ ก่อนใคร ง่ายๆ เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลของท่านมา 

 ที่ www.azay.co.th/MyInsurance หรือแจ้งมายังศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373
 บริการที่เป็นเยี่ยม เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา หน่ึงเดียวที่เปิดบริการตลอดทั้งคืน พร้อมบริการพิเศษยามค�่าคืน 

 ให้คุณอุ่นใจแม้ในยามฉุกเฉิน กับบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ Medical Assistance Service (Over the Phone) และบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน** 
 (Emergency Ambulance)
 **ฟรีค่าประสานงานแต่ส�าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนรับบริการ
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