
ประกันัสุขุภาพ 
ปลดล็อค สุบายกัระเป๋า

คุ�มครองเป็นล�าน
ในราคาเบาๆ

คุ้้�มสุด้ปััง
กับัคา่เบ้�ยฯ สุบายกัระเป๋า จ่า่ยไมถึ่ึงหม่�น* 
รับความคุ�มครองสุงูถึึง 1 ล�านบาท
ต่อ่รอบป้กัรมธรรม์

สุทิธิพเิศษเฉพาะลูกัค�า อลอินัซ์ ์อยธุยา
คุ้้�มเกินิใคุ้รกิบับรกิิารดูแลคุ้้ณยามพักัิฟ้ื้� น (Nursing Care Service) ไมม่คีุ้า่ใช้�จ่า่ย**

คุ้้�มแล�วคุ้้�มอีกีิ 
กับัคา่รักัษาพยาบาลกัรณ้ีอบัุต่เิหตุ่ฉกุัเฉนิ 
ภายใน 24 ชม. จ่่ายให�ต่ามจ่ริง

*กัรณ้ีผูู้�ขอเอาประกันัภยั เพศชาย อาย ุ35 ป้ ซ์่�อประกันัสุขุภาพ ปลดล็อค สุบายกัระเป๋า แบบมค้วามรับผู้ดิสุว่นแรกั 30,000 บาทต่อ่รอบป้กัรมธรรม์ ชำาระเบ้�ยประกันัภัยรายป้ 9,539 บาท 
** กัารให�บริกัารดงักัลา่ว จ่ดัทำาโดย บริษทั เอ ดบัเบลิย ูพ ้เซ์อร์วชิเซ์สุ (ประเทศไทย) จ่ำากัดั  ทั�งน้� กัารบริกัารมเ้ง่�อนไข กัรุณีาต่รวจ่สุอบกัอ่นใช�บริกัาร

คุ้้�มเหมาเหมา
กับัคา่เอกัซ์เรย์ ค่าแล็บ ค่ารักัษาพยาบาล
ในกัารผู่้าต่ดั คา่ล�างไต่ คา่เคมบ้ำาบดั
และคา่รังสุ้รักัษาโรคมะเร็ง จ่่ายให�ต่ามจ่ริง

คุ้้�มเกิินคุ้้�ม
กับัคา่รักัษาพยาบาลในห�อง ICU 
จ่า่ยให�ต่ามจ่ริง

ปัระกินัสุข้ภาพั ปัลดล็อีคุ้ สุบายกิระเป๋ัา
สุามารถึซ์่�อแนบกับัสัุญญาหลกััต่ามกัฎเกัณีฑ์ท์้�บริษทักัำาหนด

1. ผลปัระโยช้นก์ิรณเีป็ันผู�ป่ัวยใน (ทั�งจ่ากักัารเจ่บ็ป่วยและอบุตั่เิหต่)ุ ซ์ึ�งมต้่วัอยา่งรายกัารดงัต่อ่ไปน้�

 1.1  คุ้า่ห�อีง คุ่้าอีาหาร และคุ่้าบรกิิารในโรงพัยาบาล ต่อ่ีวัน 
       (สุงูสุดุ 180 วนัต่อ่รอบป้กัรมธรรม์ รวมกัรณ้ี ICU)

2,000

 1.2  คุ้า่บรกิิารทางกิารพัยาบาล ต่อ่ีวัน     
  (สุงูสุดุ 180 วนัต่อ่รอบป้กัรมธรรม์ รวมกัรณ้ี ICU)

500

 1.3  คุ้า่ห�อีง คุ่้าอีาหาร คุ่้าบรกิิารในโรงพัยาบาล และคุ้า่บรกิิารทางกิารพัยาบาล 
  ในห�อีง ICU ต่อ่ีวัน (สูุงสุดุ 60 วนัต่อ่รอบป้กัรมธรรม์)

        จ่า่ยต่ามจ่ริง

 1.4  คุ้า่แพัทย์ต่รวจ่รกัิษา ต่อ่ีวัน (สูุงสุดุ 180 วนัต่อ่รอบป้กัรมธรรม์) 1,000

 1.5  คุ้า่ยากิลับบ�าน ต่อ่ีคุ้รั�ง
      (ไมเ่กันิ 7 วนัต่อ่กัารเข�ารักัษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ล่ะครั�ง)

1,000

 1.6  คุ้า่รกัิษาพัยาบาลในรายกิารอี้�นๆ ต่ามท้�กัำาหนดในสุญัญา 
  ซ์ึ�งมต้่วัอยา่งรายกัารดงัต่อ่ไปน้�
      - คา่บริกัารทางกัารแพทยเ์พ่�อกัารต่รวจ่วนิจิ่ฉยัหร่อบำาบดัรักัษา
       - คา่ยา คา่สุารอาหารทางหลอดเลอ่ด และคา่เวชภณัีฑ์์
       - คา่รักัษาพยาบาลโดยกัารผู้า่ต่ดั (ศลัยกัรรม) และหัต่ถึกัาร
       - คา่ผู้า่ต่ดัใหญท่้�ไมต่่�องเข�าพกััรักัษาต่วัเป็นผูู้�ป่วยใน (Day Surgery)

       จ่า่ยต่ามจ่ริง

2. ผลปัระโยช้นก์ิรณไีมต่่�อีงเข�าพักัิรกัิษาต่วัเป็ันผู�ป่ัวยใน ซ์ึ�งมต้่วัอยา่งรายกัารดงัต่อ่ไปน้�

 2.1  คุ้า่เคุ้มบีำาบดัและรงัสีุรกัิษาโรคุ้มะเรง็ คุ้า่ล�างไต่ผา่นทางเสุ�นเล้อีด

      จ่า่ยต่ามจ่ริง

 2.2  คุ้า่รกัิษาพัยาบาลกิารบาดเจ่บ็ กิรณผูี�ป่ัวยนอีกิ ภายใน 24 ช้ม. ขอีงกิาร 
  เกิดิอีบ้ตั่เิหต่ต้่อ่ีคุ้รั�ง 

 2.3  คุ้า่ต่รวจ่วนิจิ่ฉัยัทางรงัสีุ และคุ้า่ต่รวจ่วนิจิ่ฉัยัทางห�อีงปัฏิบัิต่กิิาร
   (เกัดิขึ�นภายใน 30 วนักัอ่นกัารเข�าพักัรักัษาต่วัเป็นผูู้�ป่วยใน และภายใน 60 วนั 
  หลงัออกัจ่ากักัารเข�าพกััรักัษาต่วัเป็นผูู้�ป่วยในครั�งนั�น)

 2.4  คุ้า่บรกิิารรถพัยาบาลฉัก้ิเฉันิ 

 2.5  คุ้า่รกัิษาพัยาบาล โดยกิารผ่าต่ดัเลก็ิ เช่น ผู้า่ฝ้ี หดู ริดสุด้วงทวาร เป็นต่�น

คุ้วามคุ้้�มคุ้รอีง ผลปัระโยช้น์ (บาท)

วงเงนิคุ้วามคุ้้�มคุ้รอีงต่อ่ีรอีบปีักิรมธรรม์ 1,000,000



กิารพัจิ่ารณารบัปัระกินัภัย:
• อายุผูู้�ขอเอาประกันัภัย 11- 69 ป้ (ต่อ่อายสุุญัญาได�ถึึงอายุ 89 ป้ คุ�มครองถึึงอายุ 90 ป้) 
• สุามารถึแนบได�กับัสัุญญาหลกััต่ามกัฏเกัณีฑ์ท์้�บริษทักัำาหนดเทา่นั�น
• ผูู้�ขอเอาประกันัภยัแต่ล่ะรายสุามารถึสุมคัรประกันัสุขุภาพ ปลดลอ็ค สุบายกัระเป๋า ได�เพย้งฉบับเดย้วเท่านั�น
• สุามารถึซ์่�อความคุ�มครองคา่รักัษาพยาบาลผูู้�ป่วยนอกั (OPD) แนบได�
• กัฏเกัณีฑ์ก์ัารต่รวจ่สุขุภาพและกัารรับประกันัภัยเป็นไปต่ามเง่�อนไขของบริษทั

หมายเหต่:้
• กัารจ่่ายผู้ลประโยชน์ประกัันสุุขภาพ ปลดล็อค สุบายกัระเป๋า หลังจ่ากัหักัด�วยจ่ำานวนเงินความรับผู้ิดสุ่วนแรกั (ถึ�าม้) รวมกัันแล�ว 
 ต่�องไม่เกันิจ่ำานวนเงินผู้ลประโยชนส์ุงูสุดุต่อ่รอบป้กัรมธรรมต์่ามท้�ระบใุนต่ารางผู้ลประโยชน ์ทั�งน้� ไมคุ่�มครองคา่ใช�จ่า่ยท้�เกัดิจ่ากักัารรักัษาพยาบาล 
 ท้�เกัิดขึ�นภายนอกัประเทศไทย ทั�งกัรณี้ท้�ม้กัารวางแผู้นหร่อไม่ม้กัารวางแผู้นกัารรักัษาล่วงหน�า ยกัเว�นกัรณี้เป็นผูู้�ป่วยฉุกัเฉินภายนอกั 
 ประเทศไทย
•  บริษทัจ่ะจ่า่ยจ่ำานวนเงินผู้ลประโยชน ์เฉพาะกัารป่วยท้�เกัดิขึ�นภายหลงั 30 วนั นบัต่ั�งแต่ว่นัเริ�มมผู้้ลคุ�มครองต่ามสุญัญาเพิ�มเต่มิ 
• ความรับผู้ดิสุว่นแรกั คอ่ จ่ำานวนเงนิท้�ผูู้�เอาประกันัภัยต่�องจ่า่ยในสุว่นแรกัของค่ารักัษาพยาบาล โดยหักัออกัจ่ากัจ่ำานวนเงนิผู้ลประโยชนท์้� 
 ผูู้�เอาประกัันภัยม้สุิทธิได�รับ ทั�งน้� จ่ำานวนเงินความรับผู้ิดสุ่วนแรกัจ่ะไม่เกัินจ่ำานวนเงินความรับผู้ิดสุ่วนแรกัต่่อรอบป้กัรมธรรม์ต่ามท้�ระบ ุ
 ในหน�าต่ารางผู้ลประโยชน์
•  เบ้�ยประกันัภยัท้�แสุดงในเอกัสุารน้� เป็นเบ้�ยประกันัภยัของประกันัสุขุภาพ ปลดลอ็ค สุบายกัระเป๋า เทา่นั�น ทั�งน้�ยงัไมร่วมเบ้�ยประกันัภัยของ 
 สุัญญาหลักั/ เบ้�ยประกัันภัยแต่กัต่่างกัันต่ามเพศ ช่วงอายุ/ เบ้�ยประกัันภัยสุำาหรับป้ต่่ออายุ จ่ะเปล้�ยนแปลงต่ามอายุและ/หร่ออาช้พ 
 ของผูู้�เอาประกันัภัย นอกัจ่ากัน้� อาจ่เปล้�ยนแปลงได�ต่ามกัฎเกัณีฑ์ข์องบริษทั
•  กัารชำาระเบ้�ยประกัันภัยเป็นหน�าท้�ของผูู้�เอาประกัันภัย กัารท้�ต่ัวแทนประกัันช้วิต่หร่อนายหน�าประกัันช้วิต่เก็ับเบ้�ยประกัันภัยดังกัล่าว 
 เป็นเพย้งกัารให�บริกัารเทา่นั�น
• ข�อมูลในเอกัสุารน้�เป็นเพ้ยงข�อมูลเบ่�องต่�นเพ่�อประกัอบกัารขายเท่านั�น ลูกัค�าควรศึกัษาข�อมูลเพิ�มเติ่มเร่�องความคุ�มครอง ข�อกัำาหนด  
 เง่�อนไข ข�อยกัเว�น และผู้ลประโยชน์จ่ากักัรมธรรมป์ระกันัภยั
•  ลกูัค�าควรทำาความเข�าใจ่ในรายละเอย้ด ความคุ�มครองและเง่�อนไข กัอ่นต่ดัสุนิใจ่สุมคัรทำาประกันัภยั

ต่วัอีย่างข�อียกิเว�นคุ้วามคุ้้�มคุ้รอีง
• กัารต่รวจ่รักัษาท้�ไมใ่ชก่ัารแพทย์แผู้นปัจ่จ่บุนั รวมถึึงกัารแพทย์ทางเลอ่กั
• กัารต่รวจ่สุุขภาพ กัารร�องขอเข�าอยู่รักัษาต่ัวในโรงพยาบาล หร่อร�องขอกัารผู้่าต่ัด กัารพักัฟ่ื้� น หร่อกัารพักัเพ่�อกัารฟ่ื้� นฟืู้ หร่อกัารรักัษา 
 โดยวิธใ้ห�พักัอยูเ่ฉยๆ หร่อกัารพักัรักัษาต่วัในโรงพยาบาล เพ่�อให�มผูู้้�ชว่ยดแูลทั�วไป กัารต่รวจ่หร่อกัารรักัษาท้�ไมเ่กั้�ยวข�องกับัโรคท้�เป็นสุาเหตุ่ 
 ของกัารรับต่วัไว�ในโรงพยาบาล กัารต่รวจ่วินจิ่ฉยักัารบาดเจ็่บหร่อกัารป่วย กัารรักัษาหร่อต่รวจ่วเิคราะหเ์พ่�อหาสุาเหต่ ุซ์ึ�งไม่ใชค่วามจ่ำาเป็น 
 ทางกัารแพทย ์หร่อไมเ่ป็นมาต่รฐานทางกัารแพทย์ 

พิเิศษสำำ�หรับั (ชื่่�อ/สำกุลุ - ผู้้�ขอเอ�ปรัะกัุนภัยั):

เสำนอโดย (ชื่่�อ/สำกุลุ - ตัวัแทน/น�ยหน��):

เบอรัโ์ทรัศพัิท:์ 

เสำนอจำำ�นวนเงินิเอ�ปรัะกุนัภัยั (บ�ท):                                  วัน/เวล�ท่�เสำนอข�ยปรัะกุนัภัยั:

Version Mar 2021 

ดาวนโ์หลด 2 แอีปัพัลเิคุ้ช้นัสุำาคุ้ญั ต่วัช้ว่ยดีๆ  ที�ทำาให�ช้วีติ่คุ้ณ้สุบายมากิข้�นไปัอีกีิ
1. My Allianz แอีปัฯ เดย้วครบทกุัเร่�องกัรมธรรม ์ไมว่า่จ่ะอยูท่้�ไหน ไมว่า่เม่�อไหร่ คณุีเข�าถึึงกัรมธรรมไ์ด�

2. Healthy Living แอีปัฯ รวมเร่�องสุขุภาพ และไลฟ์ื้สุไต่ล์เพ่�อกัารกิันด ้อยูด่ ้สุขุภาพด ้มใ้ช� อาทิ

• อปัเดต่คอนเทนต์่สุขุภาพจ่ากัผูู้�เช้�ยวชาญและผูู้�มป้ระสุบกัารณ์ีจ่ริง
• สุะสุมแต่�มผู้า่นกัจิ่กัรรม แลกัรับของรางวลัมากัมาย อาท ิวิ�งกับั Move, ต่อบ Quiz 
• คุยกับัหมอไมม่ค้า่ใช�จ่า่ยในบริกัาร Healthy Living Talk หร่อถึามต่อบใน Forum 

• ต่รวจ่สุอบข�อมลูผู้ลประโยชนต์่ามกัรมธรรม์
• เปล้�ยนแปลงข�อมลูต่ามกัรมธรรม์
• ชำาระเบ้�ยประกันัภัยได�ต่ลอด 24 ชั�วโมง*
• เคลมออนไลน์
• ดาวนโ์หลดหนังสุอ่รับรองกัารชำาระเบ้�ยประกันัภัย *ยกเว้น้กรมธรรม ์ยนูติ ลิงิค์ ์แลิะกรมธรรมท์ี่่�มก่ารสมคั์รหักัเบี้่�ยประกนัภัยัอัตัโนมตัไิว้ ้

• สุมคัรหกััคา่เบ้�ยประกันัภัยผู้า่นบตั่รเครดติ่อตั่โนมตั่ิ
• สุมคัรรับเงนิผู้ลประโยชนผ์ู้า่นบญัชธ้นาคาร
• บริกัารกัู�เงนิต่ามกัรมธรรม ์
• ต่รวจ่สุอบกัจิ่กัรรมพเิศษและค�นหาโรงพยาบาลในเคร่อข่าย

สิุทธพิัเิศษเพั้�อีคุ้ณ้ลกูิคุ้�าคุ้นสุำาคุ้ญั
 • บริกัารท้�เป็นเลิศ สิุทธิประโยชน์มากัมาย และกิัจ่กัรรมหลากัหลายเพ่�อมอบความสุุข สุร�างสุรรค์จ่ังหวะด้ๆ ให�ช้วิต่ กัับกัารเป็นสุมาชิกั  
  อลอินัซ์ ์อยธุยา แฟื้มลิ้� คลบั สุำาหรับลกูัค�าทกุัทา่น
 • บริกัารและสุิทธิประโยชน์เหน่อระดับกัับกัารเป็นสุมาชิกั อลิอันซ์์ อยุธยา เพรสุท้จ่ สุำาหรับลูกัค�าท้�ชำาระเบ้�ยประกัันภัยรวมทุกักัรมธรรม์ต่ั�งแต่ ่ 
  300,000 บาทขึ�นไป 
 • ฟื้ร้ บริกัาร SMS Intelligent Service และ E Magazine: One Moment เพ่�อรับทราบข่าวสุาร/ สุิทธิพิเศษและกัิจ่กัรรมด้ๆ จ่ากับริษัท 
  กัอ่นใครงา่ยๆ เพย้งแจ่�งเบอร์โทรศพัท์มอ่ถ่ึอและอเ้มลของท่านมายงับริษทัผู้า่น My Allianz แอปฯ หร่อติ่ดต่อ่ศนูยด์แูลลกูัค�าอลอินัซ์ ์อยุธยา  
  โทร. 1373
 • บริกัารท้�เป็นเลศิ ต่ลอด 24 ชั�วโมง ด�วยบริกัารศนูยด์แูลลกูัค�าอลอินัซ์ ์อยุธยา ประกันัท้�กัล�าบอกัเง่�อนไข Allianz Ayudhya Assurance Pcl. l บมจ่. อลอัินซ์ ์อยธุยา ประกันัชว้ติ่

เลขท้� 898 อาคารเพลินจ่ติ่ทาวเวอร์ ถึนนเพลนิจ่ติ่ แขวงลมุพนิ ้เขต่ปทมุวนั กัรุงเทพมหานคร 10330

azay.co.th Allianz Ayudhya @AZAYfan

ศนูยด์แูลลกูัค�าอลอินัซ์ ์อยธุยา

1373 ต่ลอีด 24 ช้ั�วโมง


