
First Class experience with World Class Health Care 
Protection and Services

บริการดูแลตลอดการเจ็บป่วย
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Evacuation Service)
• บริการช่วยเหลือส่วนบุคคล (Concierge Service) 
• บริการดูแลคุณยามพักฟ้ืนที่บ้าน (Nursing Care Service)

คุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกัน
• ค่าฉีดวัคซีน สูงสุดถึง 80,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
• ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี สูงสุดถึง 30,000 บาท (1 คร้ังต่อรอบปีกรมธรรม์)

ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล 
เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา คลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์
ล้างไต เคมีบ�าบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.  
และค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น

วงเงนิผลประโยชน ์สงูสุด 120 ลา้นบาท ตอ่รอบปีกรมธรรม์
ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์และนวัตกรรมการรักษามาตรฐาน
ระดับสากล ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ในประเทศไทยและกัมพูชา

(ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน)

https://www.azay.in.th/?p=5242


แผนบียอนด์ แพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

120 ล้านบาท

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

60 ล้านบาท

  1. ผลประโยชน์กรณเีป็นผู้ป่วยใน

 1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 20,000 บาทต่อวัน 9,000 บาทต่อวัน

 1.2  ค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 1.3 คา่หอ้ง คา่อาหาร คา่บริการในโรงพยาบาล และคา่บริการทางการพยาบาลในหอ้ง ICU จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 1.5 ค่ายากลับบ้าน (สูงสุด 15  วันต่อการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ละคร้ัง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 1.6 ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่ก�าหนดในสัญญา  ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบ�าบัดรักษา

  - ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

        - ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ

       - ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

  2. ผลประโยชน์กรณไีม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

 2.1 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบ�าบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จ�าเพาะเจาะจง
  ต่อเชลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ค่ารังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อคร้ัง 

 2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
  (เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพัก
  รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังนั้น) เช่น ค่า X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound และค่าตรวจเลือด เป็นต้น

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 2.4 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อคร้ัง
  ส�าหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพัก
  รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังนั้น

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

   2.5 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

   2.6 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝี หูด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

  3. ผลประโยชน์อื่นๆ ในกรณเีป็นผู้ป่วยในและกรณไีม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้

 3.1 ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อการดูแล กรณีผู้เอาประกันภัยอายุต�่ากว่า 16 ปี    
        (สูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละคร้ัง) 3,000 บาทต่อวัน 2,000 บาทต่อวัน

 3.2 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง  จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 3.3 ค่าศัลยกรรมตกแต่ง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง*  จ่ายตามจริง  จ่ายตามจริง

 3.4 ค่ารักษาทางทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  ภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ*  จ่ายตามจริง  จ่ายตามจริง

 3.5 ค่ารักษาโรคทางจิตเวช*  (มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 365 วัน)
500,000 บาท 

ตลอดสัญญาเพิ่มเติมและบันทึก
สลกัหลงัแนบท้ายสญัญาเพิม่เติมนี้

400,000 บาท 
ตลอดสัญญาเพิ่มเติมและบันทึก

สลกัหลงัแนบท้ายสญัญาเพิม่เตมินี้

 3.6 ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร**

  - กรณีคลอดบุตรปกติ 200,000 บาท ไม่คุ้มครอง

  - กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หรือภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด 400,000 บาท ไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 เลือกซื้อความคุ้มครอง
ผู้ป่วยนอกเพิ่มได้

 3.7 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก  (สูงสุด 30 คร้ังต่อรอบปีกรมธรรม์)  จ่ายตามจริง  จ่ายตามจริง

 3.8 ค่าเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และค่ากายภาพบ�าบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ 40,000 บาท 20,000 บาท

 3.9 ค่าเคร่ืองมือแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
  ต่อรอบปีกรมธรรม์ เช่น เคร่ืองช่วยฟัง เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน รถเข็นผู้ป่วย 
  เคร่ืองช่วยค�้ายัน อวัยวะเทียม เป็นต้น

40,000 บาท 10,000 บาท

 3.10 ค่าฉีดวัคซีน*** ต่อรอบปีกรมธรรม์ 80,000 บาท 50,000 บาท

 3.11 ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี*** (สูงสุด 1 คร้ังต่อรอบปีกรมธรรม์) 30,000 บาท 15,000 บาท

*** ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน         

 เลือกซื้อความคุ้มครอง
ค่าทันตกรรมเพิ่มได้

 3.12 ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
  เชน่ คา่ตรวจสุขภาพฟัน การขดูหนิปนู การอุดฟัน การถอนฟัน การผา่ฟันคดุ การรักษารากฟัน การรักษา 
  ประสาทรากฟัน คา่ตรวจวนิจิฉยัดวัยรังสเีอก๊ซแ์ละการทดสอบในหอ้งปฏิบตักิาร การรักษาท่ีเก่ียวกับโรคเหงอืก 
   การครอบฟัน การอดุฝัง การอุดครอบ การสร้างใหมห่รือการฟ้ืนฟดู้วยสารยดึ สะพานฟัน ฟันปลอม 
  [และรากฟันเทยีม เฉพาะแผนบยีอนด ์แพลทนิมั (120MB)]

100,000 บาท
45,000 บาท

(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์
60 ล้านบาท)

 3.13 ค่าตรวจรักษาสายตา*** (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
    เช่น ค่าตรวจและวัดค่าสายตา ค่ากรอบแว่น เลนส์สายตา คอนแทคเลนส์ ค่าน�้ายาล้างเลนส์ 
  รวมถึงน�้าตาเทียม เป็นต้น 

15,000 บาท ไม่คุ้มครอง

* บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ข้อ 1, 2.5, 3.1 และ 3.2 
** ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 10 เดือน ส�าหรับการคลอดบุตร และมากกว่า 3 เดือน ส�าหรับการแท้งบุตร 



แผนบียอนด์ แพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

120 ล้านบาท

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

60 ล้านบาท

  4. ระดับการจ่ายผลประโยชน์

 4.1 กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส
100% ของค่ารักษาพยาบาล

ตามจ�านวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 - 3

 4.2  กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส

  - กรณีการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย ใหค้วามคุม้ครอง
    เฉพาะกรณเีป็นผู้ป่วยฉกุเฉิน หรอืฉกุเฉนิวกิฤต ิเทา่น้ัน 

100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจ�านวนเงินผลประโยชน์      
ข้อ 1.1 - 1.6
ข้อ 2.2 - 2.6
ข้อ 3.1 - 3.2
และข้อ 3.4 - 3.7

100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจ�านวนเงินผลประโยชน์      
ข้อ 1.1 - 1.6 
ข้อ 2.2 - 2.6
ข้อ 3.1 - 3.2
และข้อ 3.4 - 3.5

  - กรณีการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ให้ความคุ้มครอง
    เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต*ิ*** เท่านั้น

100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจ�านวนเงินผลประโยชน์   
ข้อ 1.1 - 1.6
ข้อ 2.2 - 2.6
ข้อ 3.1 - 3.2
และข้อ 3.4 - 3.6

100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจ�านวนเงินผลประโยชน์         
ข้อ 1.1 - 1.6
ข้อ 2.2 - 2.6
ข้อ 3.1 - 3.2
และข้อ 3.4 - 3.5

และไม่เกิน 5,000,000 บาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ละคร้ัง

และไม่เกิน 3,000,000 บาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ละคร้ัง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

**** การเข้าเป็นผู้ป่วยฉกุเฉนิวกิฤตใินโรงพยาบาลในตา่งประเทศ โดยวนัทีเ่ริม่เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลในตา่งประเทศ ตอ้งอยูภ่ายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัทีเ่ดนิทางออกนอกประเทศไทยในแตล่ะครัง้ (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)

แผนบียอนด์ แพลทินัม
(120 ล้านบาท)

แผนแพลทินัม (60 ล้านบาท)
เพิ่ม คุ้มครองผู้ป่วยนอก และทันตกรรม

แผนแพลทินัม (60 ล้านบาท)
เพิ่ม คุ้มครองผู้ป่วยนอก

แผนแพลทินัม
(60 ล้านบาท)

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1 เดือน 1 วัน  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 76,203 76,071

1  n/a  n/a 120,459 120,331 110,721 110,593 76,203 76,075

5  n/a  n/a 120,631 120,475 110,893 110,737 76,375 76,219

6 130,677 126,042 80,868 78,259 71,130 68,521 43,774 40,943

15 97,913 94,856 62,992 61,758 53,254 52,020 34,418 31,633

20 83,802 95,618 57,160 59,276 47,422 49,538 33,869 32,899

25 83,305 102,804 56,108 65,185 46,370 55,447 34,325 38,747

30 96,620 121,528 65,308 79,610 55,570 69,872 40,064 47,715

35 104,570 132,131 70,636 87,662 60,898 77,924 42,940 51,530

40 119,746 142,372 78,166 93,810 68,428 84,072 46,614 54,693

45 132,468 157,462 86,819 104,435 77,081 94,697 48,685 58,767

50 152,498 176,450 96,407 115,749 86,669 106,011 54,184 65,180

55 182,620 194,186 117,293 127,191 107,555 117,453 67,914 67,967

60 222,257 232,014 135,319 143,734 125,581 133,996 83,043 80,608

65 285,410 280,546 173,053 174,899 163,315 165,161 117,644 105,999

69 370,041 343,459 224,287 216,856 214,549 207,118 168,321 146,959

(หน่วย: บาท)

***** เบี้ยประกันภัยรายปีข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเบ้ียประกันภัยส�าหรับบางอายุเท่านั้น ซึ่งรวมเบี้ยประกันภัยจากสัญญาหลัก มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จ�านวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท 
 ทัง้น้ี เบีย้ประกันภัยแตกตา่งกนัตามเพศ ชว่งอาย ุและแผนความคุ้มครอง/ เบีย้ประกนัภยัของสญัญาเพิม่เตมิและบนัทึกสลกัหลงัส�าหรบัปีตอ่อาย ุจะเปลีย่นแปลงตามอายแุละ/หรอื อาชพีของผูเ้อาประกนัภยั 
 นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปี ***** แบบแพ็กเกจ ส�าหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2

อายุรับประกันภัย
(ปี)



แผนบียอนด์ แพลทินัม (120 ล้านบาท) แผนแพลทินัม (60 ล้านบาท)

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6 – 70 ปี 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

สัญญาหลักที่สามารถแนบได้

 • อยุธยาชั่วระยะเวลา จ�านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท จ�านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

 • มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 มีกฎเกณฑ์ดังนี้ 
1. จ�านวนเงินเอาประกันภัยข้ันต�่า 200,000 บาท หรือ
2. เบีย้ประกันภยัรายปีข้ันต�า่ 6,000 บาท โดยจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัตอ้งไมน้่อยกวา่ 100,000 บาท 

 • สัญญาหลักอื่นๆ ที่สามารถแนบสัญญา
    เพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้ตามที่บริษัทก�าหนด

จ�านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป

เงื่อนไขอื่นๆ • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส 
 - แผนแพลทินัม (60MB) หรือประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส - แผนบียอนด์ แพลทินัม   
 (120MB) ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น

• ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี สามารถสมัครแผนแพลทินัม เมื่อบิดา มารดา 
 หรือผู้ช�าระเบี้ยประกันภัย มีประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส หรือประกันสุขภาพ
 ตามที่บริษัทก�าหนดเท่านั้น

• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

การพิจารณารับประกันภัย
ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส  

แบบประกันนี้เหมาะกับ: แบบประกันนี้ไม่เหมาะกับ: 

ผู้ที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพมาตรฐานการรักษาระดับสากล
ณ โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส ที่มีเทคโนโลยีและดูแลรักษาการ
เจ็บป่วยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมความคุ้มครองครอบคลุม 
ทุกการรักษาพยาบาล

• ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองแพทย์ทางเลือก 
 เชน่ ฝังเข็ม การนวด การดดั การจดักระดูก เป็นต้น

• ผู้ทีต่อ้งการเข้ารบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 นอกเครือข่ายบีดีเอ็มเอส

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บดีเีอม็เอส - แผนแพลทนิมั (60MB) และแผนบียอนด ์แพลทนิมั (120MB)…. เหมาะกับใคร  

หมายเหตุ: 
• ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) และประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) เป็นชื่อทางการตลาด 
 ชือ่ของแบบประกนัภยัท่ีปรากฏในกรมธรรม์ คือ สญัญาเพิม่เติมคุม้ครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทนิมั (ส�าหรับโรงพยาบาล/คลนิกิทีก่�าหนด) และบันทกึสลักหลงัแนบทา้ย 
 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม 
 (ส�าหรับโรงพยาบาล/คลินิกที่ก�าหนด) และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
•  บริษัทจะจ่ายจ�านวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดข้ึนภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
•  การจ่ายผลประโยชน์ตามประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) หรือประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) 
  รวมกันแล้วต้องไม่เกินจ�านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามท่ีระบุในตารางผลประโยชน์ ท้ังน้ี การรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิก 
 เครอืบดีเีอม็เอส ทัง้กรณทีีม่กีารวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาลว่งหนา้ บรษิทัจะใหค้วามคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะการเข้าเป็นผูป่้วยฉกุเฉนิหรอืผูป่้วยฉกุเฉนิ 
 วิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และเฉพาะการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในต่างประเทศ (สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล หรือคลินิกท่ีก�าหนด 
 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) 
•  บริการดูแลตลอดการเจ็บป่วย เป็นการให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิชเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งการให้บริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ
•  ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง:
 - การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก    
  - การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพัก 
  รักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ 
  การป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจ�าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
•  การช�าระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
•  ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่าน้ัน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อก�าหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน ์
 จากกรมธรรม์ประกันภัย
•  ลูกค้าควรท�าความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครท�าประกันภัย



• รับสิทธิพเิศษ ในฐานะลกูค้าระดบัเพรสทจี รับบริการพเิศษ และสทิธปิระโยชนม์ากมาย เชน่ 
 - ของขวัญวันเกิด 
 - ของขวัญเยี่ยมไข้ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 
 - พเิศษ โปรแกรมตรวจสขุภาพประจ�าปี (เฉพาะกรมธรรม์ทีม่เีบีย้ประกันภยัรวมของสญัญา 
  เพ่ิมเติมต่อปี ตั้งแต่ 60,000 บาทข้ึนไป หรือเบี้ยประกันภัยรวมของสัญญาหลักต่อปี  
  ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) 

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส 

สแกน QR code เพื่อดูสิทธิพิเศษ 
ส�าหรับลูกค้าระดับเพรสทีจ 
เพิ่มเติม

สแกนดูบริการอัปเดต
ได้ที่นี่

Version Nov 2021

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอำประกันภัย):

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นำยหน้ำ):

เบอร์โทรศัพท์: 

เสนอจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท):                               วัน/เวลำที่เสนอขำยประกันภัย:

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

azay.co.th allianz ayudhya @AZAYfan

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

• รับสิทธพิเิศษเมือ่เขา้ใชบ้ริการ ณ โรงพยาบาลในเครือบดีเีอม็เอส อาทเิชน่ พืน้ทีจ่อดรถ  
 ห้องรับรองพิเศษ การใหบ้ริการ Fast track เชน่ การพบแพทย ์การช�าระเงนิ การอัปเกรด 
 ห้องพัก เป็นต้น

แอปฯ เดียวครบทุกเร่ืองกรมธรรม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าเมื่อไหร่ ก็เข้าถึงกรมธรรม์ได ้
อาทเิชน่ บริการตรวจสอบขอ้มลูผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์บริการช�าระเบีย้ออนไลน ์บริการ
เคลมออนไลน์ และบริการเงินกู้กรมธรรม์ เป็นต้น

แอปฯ รวมเร่ืองสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ เพื่อการกินดี อยู่ดี สุขภาพดี มีใช้

ดาวน์โหลด 2 แอปพลิเคชันส�าคัญ ตัวช่วยดีๆ ที่ท�าให้ชีวิตคุณสบายมากขึ้นไปอีก

1.  My Allianz 

2.  Healthy Living 

สแกนดูบริการอัปเดต 
และดาวน์โหลดแอปฯ 
ได้ที่นี่

สแกนดูสิทธิพิเศษ 
กิจกรรมอัปเดต 
และดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่นี่

http://line.me/ti/p/~r.chumdee



