
เอไอเอ ไวทัลลิตี้
ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ
พรอมรับสิทธิประโยชนมากมาย

พาภขุสกัรนคบัรหำสนักะรป

สวนลดเบี้ยประกันภัยแรกเขา

15%สูงสุด

สวนลดเบ้ียประกันภัยในป�ตออายุ

25%สูงสุด

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม





การปองกัน 

กรมธรรมเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 
จะสนับสนุนและสงเสริมใหคุณดูแลสุขภาพเพื อชีวิตที่ดีขึ้น
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เหตุผลที่ทำใหคุณเลือก5
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกันที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ ที่ ไม ได ใหแคความคุมครองในวันที่คุณปวยหรือเกิดเรื�อง
ไมคาดฝนในชีวิต แตยังใหสวนลดเบี้ยประกันภัย พรอมรับสิทธิประโยชนอีกมากมาย ที่ชวยสรางแรงจูงใจ
ใหคุณดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

1. เพื�อรับสวนลดเบี้ยประกันภัยแรกเขาของแบบประกันที่รวมโครงการ เมื�อไดรับอนุมัติกรมธรรมใหม
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมเพื�อสุขภาพ และ/หรือคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้โดยจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

2. เพื�อรับสวนลดเบี้ยประกันภัยตามสถานะในกรมธรรมปตออายุ สูงสุด 15% หรือ 25% 
   ตามประเภทของสัญญาเพิ่มเติมที่เขารวมโครงการ

3. เพื�อเขาถึงสิทธิประโยชน และสวนลดตาง ๆ จากพารทเนอรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

4. เพื�อเขารวมกิจกรรมทางสุขภาพ พรอมเก็บคะแนน เพื�อเลื�อนสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ใหสูงขึ้น 

5. พลัส! ไปกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส สนุกกับภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ 
   พรอมรับสิทธิประโยชนที่มากขึ้นตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 



ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย 
เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

สำหรับแบบ 
AIA Life Protector 70 (ALP70) และ AIA Life Protector 80 (ALP80) 
(รับโบนัสสุขภาพสูงสุด 18% ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้)

โบนัสสุขภาพ

สวนลดเบี้ยฯ ในปกรมธรรมถัดไป 
(สูงสุด 15% หรือ 25% ข้ึนอยูกับแบบฯ ท่ีลูกคาเลือกและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิต้ี)

สวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ

สวนลดเบี้ยฯ แรกเขาของปกรมธรรมแรกจะขึ้นอยูกับแบบฯ ที่ลูกคาเลือก 
และจะไดรับ Extra Bonus 5% เมื�อมีแบบประกัน ท่ีเขารวมโครงการไดรับ
อนุมัติอยางนอย 3 แบบ ภายในกรมธรรมฉบับเดียวกัน

สวนลดเบี้ยฯ แรกเขา
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AIA Vitality Protection เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น คือ แบบประกันที่เขารวมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยเนนการเปดโอกาส
ใหลูกคาสามารถผสมผสานแบบประกัน ที่เขารวมโครงการไดเอง มีความยืดหยุนมากขึ้น และไดรับ Extra Bonus 5%
เมื�อมีแบบประกัน ที่เขารวมโครงการไดรับอนุมัติอยางนอย 3 แบบขึ้นไปในกรมธรรมใหมเลมเดียวกัน

แบบประกันที่เขารวมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของสมาชิกที่ vitality.aia.co.th

แบบประกันหลัก
จำนวนเงิน
เอาประกัน

ขั้นต่ำ

จำนวนเงิน
เอาประกัน

ขั้นต่ำ

จำนวนเงิน
เอาประกัน

ขั้นต่ำ

Riders /
Rider endorsement

กลุม 1

Riders
กลุม 2รายละเอียด AIA Vitality Protection

300,000 บาทขึ้นไป

120,000 บาทขึ้นไป

500,000 บาท
ขึ้นไป

ALP 70
ALP 80

แผนใดก็ ได

+5% สำหรับทุกแบบท่ีเขารวมโครงการ
เมื�อมีแบบประกันท่ีเขารวมโครงการไดรับอนุมัติอยางนอย 3 แบบภายในกรมธรรมฉบับเดียวกัน

10%                 5%                  0%

AHC
CIP

CI CARE

HBX
HSX

Health Happy
Infinite Care
Health Plus*

แบบประกันที่เขารวม
โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สวนลดเบี้ยประกันภัยแรกเขา

สวนลดเบี้ยประกันภัยแรกเขาเพิ่มเติมพิเศษ
(Extra Bonus) เฉพาะกรมธรรม ใหมเทานั้น

25%                25%                 15%สวนลดเบี้ยประกันภัย ตามสถานะ (ป�ตอ) สูงสุด

CI TOP UP

สัญญาเพ่ิมเติม และ/หรือ บันทึกสลักหลังเพื�อแนบทายสัญญาเพ่ิมเติม (ถามี) ท่ีเขารวมโครงการ AIA Vitality จะสามารถแนบกับแบบประกันหลักอื�นๆ ได 
(ยกเวนแบบท่ีไมสามารถแนบสัญญาเพ่ิมเติมได เชน บำนาญ ม่ันคง, เอไอเอ ซีเนียร แฮปป เปนตน และแบบประกันที่มีระยะเวลาคุมครองสั้นกวา 10 ป)

กฎเกณฑและเงื�อนไข (โดยยอ)
1. สวนลดเบี้ยประกันภัย แรกเขา คำนวณจากเบี้ยมาตรฐานโดยมีจำนวนเงินเอาประกันไมนอยกวาขั้นต่ำที่ระบุไว และคำนวณใหเฉพาะแบบประกันที่เขารวมกับโครงการ AIA Vitality
2. สวนลดเบี้ยประกันภัย ตามสถานะสูงสุดของแบบประกันที่เขารวมโครงการ AIA Vitality คือ 15% หรือ 25% ดังตารางขางบน
3. HSX และ Infinite Care หมายถึง สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard) และ AIA Infinite Care (new standard) ตามลำดับ
*สำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุมกับเอไอเอ ณ วันที่ยื�นคำขอเอาประกันภัยเทานั้น

ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

กรณีที่ซื้อแบบประกันภัยหลักเปนแบบเอไอเอ ยูนิต ลิงค 
บริษัทจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสวนลดเบี้ยฯ แรกเขา ดังนี้ 

รวม
โครงการ
เอไอเอ

ไวทัลลิตี้

จำนวนเงิน
เอาประกันภัยหรือ

ผลประโยชน
(บาท)

เบี้ยฯ มาตรฐาน
ตอป�
(บาท)

สวนลด

เบี้ยฯ แรกเขา
(%)

เบี้ยฯ แรกเขา
เพิ่มเติมพิเศษ

(%)

เบี้ยฯมาตรฐาน
ตอป�

หลังหักสวนลด
(บาท)

เบี้ยฯ รวม
ตอป�
(บาท)

เบี้ยฯ รวม
ที่ชำระใน
งวดแรก
(บาท)

สิทธิ
ลดหยอน

ภาษีฯ

หมาย
เหตุ**

ประเภทความคุมครอง

สัญญาเพิ่มเติม
AIA H&S (new standard) - UDR

สัญญาเพิ่มเติม
AIA CI Plus

สัญญาเพิ่มเติม
AIA Health Happy

สัญญาเพิ่มเติม
AIA Health Cancer (ไมสูบบุหรี่)

สัญญาเพิ่มเติม
HB

* UDR (Unit-Deducting Rider) หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืนหน�วยลงทุน โดยอัตราคาการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได โดยสามารถอางอิงไดจาก
  เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมแบบยูนิต ลิงค
** คำอธิบายสำหรับชองหมายเหตุ
ก) เบี้ยประกันภัยในปตออายุจะเปลี่ยนแปลงไดตามเงื�อนไขในหมายเหตุ 1 และ/หรือสถานะของผูขอเอาประกันภัยในโครงการ 
ข) เบี้ยประกันภัย/คาการประกันภัยในปตออายุอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื�อนไขในหมายเหตุ 1 

ไมรวม

รวม

รวม

รวม

ไมรวม

ได

ได

ไม ได

ไม ได

ข)

ก)

ก)

ก)

ข)

5,000
     

300,000
  

5,000,000
   

1,000,000
         

1,000

-

1,036.80

17,955.00

1,182.60
 

1,500.00

-

1,036.80

17,955.00

1,182.60

1,500.00

-

1,036.80

17,855.00

1,182.60

1,500.00

 UDR*

1,152
 

18,900

1,314

1,500

-

5%

0%

5%

-

-

5%

5%

5%

-

ได
บางสวน

1

ตัวอยางสวนลดเบี้ยฯ แรกเขา : เพศชาย อายุ 35 ป ชั้นอาชีพ 1 และมีสุขภาพมาตรฐาน

ตัวอยาง สวนลดเบี้ยฯ แรกเขา

  เบี้ยฯ มาตรฐาน หมายถึง เบี้ยประกันภัยสำหรับภัยมาตรฐาน โดยไมรวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื�องจากสุขภาพ และ/หรืออาชีพ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยูกับงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
  และไมรวมถึงสวนลดเบี้ยประกันภัยภายใต โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ถามี)  
1



สวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ (สำหรับกรมธรรมป�ตออายุ)

- สำหรับปกรมธรรมแรก อัตราสวนลดเบี้ยฯ แรกเขาจะเปนไปตามที่กำหนดจากแบบประกันที่คุณเลือก
- สำหรับปกรมธรรมปตออายุ อัตราสวนลดเบี้ยฯ จะคิดเปนอัตรารอยละ โดยคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดังนี้

คุณสามารถศึกษากิจกรรมสุขภาพที่สมาชิกสามารถสะสมคะแนน เพื�อเพิ่มสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไดจากทายเลม
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อัตราสวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ = อัตราสวนลดเบี้ยฯ ของกรมธรรมป�ลาสุด + อัตราที่ ใชปรับปรุงสวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

บรอนซ

โกลด

แพลทินัม

Bronze

Silver
ซิลเวอร

Gold

Platinum

 -1%

+1%

+2%

-2%

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

0
คะแนน

10,000
คะแนน

20,000
คะแนน

30,000
คะแนน

คะแนนและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้
คะแนนยิ่งมาก  =  สถานะยิ่งสูง  =  สิทธิประโยชนยิ่งเพิ่มขึ้น



- สำหรับกรมธรรมปตออายุ อัตราสวนลดเบี้ยฯ จะคิดเปนอัตรารอยละ โดยคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดังนี้

กรมธรรมตัวอยางฉบับนี้ มีความคุมครองสัญญาเพิ่มเติม 4 แบบ ประกอบดวย AIA CI Care, AIA CI Plus, AIA Health Happy และ AIA HB Extra 

ความสัมพันธของสวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ (สำหรับกรมธรรมป�ตออายุ) กับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ สิ้นป�สมาชิกของคุณ

อัตราสวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ = อัตราสวนลดเบี้ยฯ ของกรมธรรมป�ลาสุด + อัตราที่ ใชปรับปรุงสวนลดเบี้ยฯ 
        (บรอนซ -2%, ซิลเวอร -1%, โกลด +1%, แพลทตินัม +2%) ตามตัวอยางดานลาง

กรณีที่ 1 : ตางสถานะทุกป�กรมธรรม

กรณีที่ 2 : สถานะโกลดทุกป�กรมธรรม

กรณีที่ 3 : สถานะบรอนซทุกป�กรมธรรม

ตนปกรมธรรมที่        1  
สถานะ                        
AIA CI Care           10%  8% 7% 8% 10% 12% 13% 11% 9% 7% 6% 5%
AIA CI Plus 10%  8% 7% 8% 10% 12% 13% 11% 9% 7% 6% 5%
AIA Health Happy 5%  3% 2% 3% 5% 7% 8% 6% 4% 2% 1% 0%
AIA HB Extra 5%  3% 2% 3% 5% 7% 8% 6% 4% 2% 1% 0%

เนื�องจากสมาชิกมีสถานะบรอนซทุกป 
ทำให ไมไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยใดๆ 
ในกรมธรรมปตออายุ

ตนปกรมธรรมที่        1 
สถานะ  
AIA CI Care           10%  8% 6% 4% 2% 0% 0%
AIA CI Plus 10%  8% 6% 4% 2% 0% 0%
AIA Health Happy 5%  3% 1% 0% 0% 0% 0%
AIA HB Extra 5%  3% 1% 0% 0% 0% 0%

สัญญาเพ่ิมเติมกลุม 1 จะมีสวนลด
เบี้ยฯ ตามสถานะสูงสุดที่ 25%

ตนปกรมธรรมที่        1  
สถานะ  
AIA CI Care           10%  11%  12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%
AIA CI Plus      10%    11%  12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%
AIA Health Happy 5%     6%   7%    8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 15%
AIA HB Extra 5%     6%   7%    8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 15%

สัญญาเพ่ิมเติมกลุม 2 จะมีสวนลด
เบี้ยฯ ตามสถานะสูงสุดที่ 15%

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม 9
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โบนัสสุขภาพ โบนัสสุขภาพ เปนผลประโยชนสำหรับแบบประกัน AIA Life Protector 70 และ AIA Life Protector 80 
โดยเราจะคำนวณและจายโบนัสสุขภาพทุก 3 ปกรมธรรม หรืออาจนอยกวา 3 ปกรมธรรมในกรณีที่ครบกำหนดสัญญา
โบนัสสุขภาพคำนวณจากอัตรารอยละของเบ้ียฯ มาตรฐาน   (ไมรวมสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือ บันทึกสลักหลังเพื�อแนบทายสัญญาเพิ่มเติม (ถามี)) 

 เบี้ยฯ มาตรฐาน   หมายถึง เบี้ยประกันภัยสำหรับภัยมาตรฐาน โดยไมรวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื�องจากสุขภาพ และ/หรืออาชีพ 
 ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยูกับงวดการชำระเบ้ียประกันภัยและไมรวมถึงสวนลดเบ้ียประกันภัยภายใต โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ถามี)  

บรอนซ

โกลด

แพลทินัม

Bronze

Silver
ซิลเวอร

Gold

Platinum

 8%

13%

18%

3%

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น
แบบประกันหลักที่เหมาะกับคุณ



12

แบบประกันหลัก AIA Life Protector 70 (ALP70)

ภาพแสดงผลประโยชนและความคุมครองชีวิต

ความคุมครองชีวิต

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    -----------------------------     อายุ 70 ประยะเวลาคุมครอง

-----------------------------------   100% ของจำนวนเงินเอาประกัน   ----------------------------------

โบนัสสุขภาพ

2% 2% 2% 2% รับเงินคืนทุกๆ 3 ปเงินคืน

 ระยะเวลาชำระเบ้ียฯ 

รับโบนัสสุขภาพทุกๆ 3 ป

AIA Life Protector 70 คุมครองถึงอายุ 70 ป ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 70 ป

ความคุมครองชีวิตเทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

เงินคืนคำนวณจาก 2% ของผลรวมเบ้ียฯ มาตรฐานในชวงทุก 3 ปกรมธรรม หรืออาจนอยกวา 3 ปกรมธรรมในกรณีท่ีครบกำหนดสัญญา 

โบนัสสุขภาพ คำนวณจากสถานะของคุณในโครงการ โดยจะคำนวณให 3%, 8%, 13% หรือ 18% ของเบี้ยฯ มาตรฐาน สำหรับสถานะ
บรอนซ ซิลเวอร โกลด หรือแพลทตินัม ตามลำดับ ซึ่งบริษัทจะจายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุกชวง 3 ปกรมธรรม หรืออาจนอยกวา 
3 ปกรมธรรมในกรณีที่ครบกำหนดสัญญา

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



แบบประกันหลักAIA Life Protector 80 (ALP80)

ภาพแสดงผลประโยชนและความคุมครองชีวิต

AIA Life Protector 80 คุมครองถึงอายุ 80 ป ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 80 ป

ความคุมครองชีวิตเทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

เงินคืนคำนวณจาก 2% ของผลรวมเบ้ียฯ มาตรฐานในชวงทุก 3 ปกรมธรรม หรืออาจนอยกวา 3 ปกรมธรรมในกรณีท่ีครบกำหนดสัญญา 

โบนัสสุขภาพ คำนวณจากสถานะของคุณในโครงการ โดยจะคำนวณให 3%, 8%, 13% หรือ 18% ของเบี้ยฯ มาตรฐาน สำหรับสถานะ
บรอนซ ซิลเวอร โกลด หรือแพลทตินัม ตามลำดับ ซึ่งบริษัทจะจายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุกชวง 3 ปกรมธรรม หรืออาจนอยกวา 
3 ปกรมธรรมในกรณีที่ครบกำหนดสัญญา

13
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

ความคุมครองชีวิต

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    -----------------------------     อายุ 80 ประยะเวลาคุมครอง

-----------------------------------   100% ของจำนวนเงินเอาประกัน   ----------------------------------

โบนัสสุขภาพ

2% 2% 2% 2% รับเงินคืนทุกๆ 3 ปเงินคืน

 ระยะเวลาชำระเบ้ียฯ 

รับโบนัสสุขภาพทุกๆ 3 ป
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สัญญาเพิ่มเติมกลุมที่ 1 ของ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

AHC คุมครองโรคมะเร็งและอีก 5 โรครายแรง

คุมครองโรครายแรง 40 โรค/การรักษา และการเสียชีวิต

คุมครองโรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา 
และโรครายแรงระดับรุนแรง 40 โรค/การรักษา

CIP

CI CARE

CI TOP UP เปนบันทึกสลักหลังเพื�อแนบทายสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus 
คุมครองโรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancerโรคมะเร็งถือเปนหนึ่งในโรครายแรงที่คราชีวิตคนไทย ดังนั้น การเตรียมพรอมรับมือกับ
เหตุการณไมคาดคิดจึงเปนเรื�องที่สำคัญ

ผลประโยชนและความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer

จำนวนเงินผลประโยชน
(1 หน�วย)

ผลประโยชนโดยยอ

1. ผลประโยชนมรณกรรมเนืองจากโรครายแรง*

2. ผลประโยชนคาชดเชยรายวันสำหรับการเขารักษาเปนผูปวยใน
   ในโรงพยาบาลเนืองจากโรครายแรง* ตอหนึ่งวัน 

1,000 บาท
(ตอจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท)

100,000 บาท

*โรครายแรงที่ ไดรับความคุมครองภายใตสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer

 1. โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม 
 2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 3. โรคโปลิโอ
 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ชนิดถุงลมปอดโปงพอง

5. โรคกลามเนื้อเสื�อม
6. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
7. โรคตับแข็ง

15
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ผลประโยชนและความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus วางแผนรับมือกับโรครายแรง ที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได และใชคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูง
ดวยสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus จะชดเชยผลประโยชนเปนเงินกอนเมื�อเกิดโรครายแรง
เพื�อที่คุณจะไดลดความกังวลเรื�องคารักษาพยาบาล พรอมความคุมครองกรณีเสียชีวิต

โรครายแรงตามคำนิยามของ AIA CI Plus หมายถึง ความเจ็บปวยหรือการผาตัดหรือการรักษาโรครายแรงตามที่ระบุไว ในสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus ที่เกิดขึ้นครั้งแรก 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติม

ความคุมครองจำกัดเพียงหนึ่งโรครายแรงตลอดสัญญา
เมื�อบริษัทจายผลประโยชนเพียงขอใดขอหนึ่งแลวสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus จะสิ้นผลบังคับทันที

หรือ 2. กรณีเสียชีวิต
1. กรณีผูเอาประกันไดรับการวินิจฉัย* และหรือยืนยันจากแพทย
   เปนครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยูวาเจ็บปวยเปนโรครายแรง 
   40 โรค/การรักษา 

1 

*การวินิจฉัย หมายถึง กระบวนการซึ่งเปนขั้นตอนในการตรวจโรคของแพทย เพื�อให ไดมาซึ่งสาเหตุของโรครายแรงตามความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
โดยมีเงื�อนไขดังตอไปนี้
    โรครายแรงดังกลาวตองไดรับการตรวจและยืนยัน โดยแพทยผูเชี่ยวชาญทางสาขาการแพทยที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองโดยแพทยสภาแหงประเทศไทย
    การตรวจหาโรคตองทำอยางเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมดวยลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจทางพยาธิ และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
    ทางการแพทย
    ในกรณีจำเปนตองมีการทำศัลยกรรม จะตองเปนไปโดยมีขอบงชี้ทางการแพทย และตองเปนวิธีการที่ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติในทางการแพทย

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



ผลประโยชนและความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care

สัญญาเพิ่มเติม AIA CI CAREจะชวยเติมเต็มความคุมครองโรครายแรง
และสรางความอุนใจใหคุณและครอบครัวไดอยางสมบูรณตลอดชวงเวลาของชีวิต

*โรครายแรงตามคำนิยามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care

 การวินิจฉัย หมายถึง กระบวนการซึ่งเปนขั้นตอนในการตรวจโรคของแพทย เพื�อให ไดมาซึ่งสาเหตุของโรครายแรงตามความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care นี้ 
 โดยมีเงื�อนไขดังตอไปนี้
    โรครายแรงดังกลาวตองไดรับการตรวจและยืนยัน โดยแพทยผูเชี่ยวชาญทางสาขาการแพทยที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองโดยแพทยสภาแหงประเทศไทย
    การตรวจหาโรคตองทำอยางเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมดวยลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจทางพยาธิ และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
    ในกรณีจำเปนตองมีการทำศัลยกรรม จะตองเปนไปโดยมีขอบงชี้ทางการแพทย และตองเปนวิธีการที่ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติในทางการแพทย

กรณีไดรับการวินิจฉัย

และหรือยืนยันจากแพทย

เปนครั้งแรกในขณะที่

ยังมีชีวิตอยูวาเจ็บปวย

เปนโรครายแรง*

ระดับตนถึงระดับปานกลาง

18 โรค/การรักษา

ความคุมครอง ผลประโยชน

ระดับรุนแรง

40 โรค/การรักษา

40% ของจำนวนเงินเอาประกันจายครั้งเดียว
ตลอดอายุสัญญา และสัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับตอไป

หากไดรับการชำระเบี้ยประกันตอเนื�อง

100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
ความคุมครองจำกัดเพียงหนึ่งโรครายแรงตลอดอายุสัญญา

เมื�อบริษัทจายผลประโยชนแลว
สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care จะสิ้นผลบังคับทันที
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ผลประโยชนและความคุมครองของของบันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up

บันทึกสลักหลัง AIA CI TOP UP เพื�อแนบทายสัญญาเพ่ิมเติม AIA CI Plus การวางแผนเตรียมสำรองคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลในอนาคต
เพื�อแบงเบาภาระทางการเงินเมื�อเกิดเหตุการณไมคาดฝน

เมื�อไดรับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทยเปนครั้งแรก ในขณะที่ยังมีชีวิตอยูวาเจ็บปวยเปนโรครายแรง*

ความคุมครองโรครายแรง
ระดับตนถึงระดับปานกลาง

40% ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

จำกัดเพียง 1 โรค
จายครั้งเดียวตลอดอายุสัญญาและบันทึกสลักหลังนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

1

18 โรค/การรักษา

ตลอดระยะเวลาเอาประกันของบันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up จำนวนเงินเอาประกันตองเทากับ 40% ของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบอยู ทั้งนี้ ตองไมเกินจำนวนเงินเอาประกันของ
ความคุมครองโรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางสูงสุดตอรายชีวิต

*โรครายแรงตามคำนิยามที่ระบุในบันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up เพื�อแนบสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

1
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1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม 
2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ ไมใชมะเร็ง 
3. กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 
4. การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ 
5. โรคกลามเนื้อหัวใจ 
6. การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ 

โรครายแรงระดับรุนแรง 40 โรค/การรักษา

กลุม 1
กลุมโรคมะเร็งและเนื้องอก

กลุม 5
กลุมโรคภาวะติดเชื้อ 
การบาดเจ็บรายแรง
และภาวะทุพพลภาพ

32. แผลไหมฉกรรจ (การเกิดแผลไหมระดับ 3) 
33. การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง 
34. การสูญเสียการดำรงชีพอยางอิสระ 
35. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

กลุม 4
กลุมโรคอวัยวะ และระบบ
การทำงานที่สำคัญของรางกาย

24. ตับวาย 
25. ไตวายเรื้อรัง 
26. โรคลำไสอักเสบเปนแผลรุนแรง 
27. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถายไขกระดูก

กลุม 3
กลุมโรคหลอดเลือดสมอง
ระบบประสาท และกลามเนื้อ

11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 
12. โรคหลอดเลือดสมองโปงพองท่ีตองรักษาโดยการผาตัด 
13. ภาวะโคมา 
14. โรคสมองเสื�อมชนิดอัลไซเมอร

กลุม 2
กลุมโรคหัวใจ ระบบการหายใจ 
และระบบการไหลเวียนโลหิต

กลุมโรครายแรง

โรครายแรงที่ ใหความคุมครองใน AIA CI PLUS

7. การผาตัดเสนเลือดแดงใหญเอออรตา 
8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดทาย 

19. โรคของเซลลประสาทควบคุมการเคลื�อนไหว 
20. ภาวะอะแพลลิก 
21. อัมพาตของกลามเนื้อแขนหรือขา 
22. โรคโปลิโอ 
23. โรคกลามเนื้อเสื�อม 

28. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง 
29. ภาวะตับออนอักเสบที่กลับเปนซ้ำและเรื้อรัง 
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส 
31. ภาวะขออักเสบรูมาตอยดชนิดรุนแรง 
36. ตาบอด 
37. การฉีกขาดของรากประสาทตนแขน 
38. การสูญเสียความสามารถในการพูด
39. โรคเนื้อเยื�อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเปนเนื้อตาย 
40. โรคเทาชาง 

15. โรคเยื�อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย 
16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 
17. โรคพารกินสัน
18. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส 

10. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต 

   - ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเองอยางถาวรตั้งแต 3 อยางขึ้นไป 
     ตอเนื�องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน  หรือ
   - ไมสามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื�อรับคาตอบแทนหรือกำไรได ตอเนื�องกันเปนระยะ
     เวลาอยางนอย 180 วัน (คุมครองตั้งแตอายุ 17 ปบริบูรณจนถึงกอนอายุครบ 
     70 ปบริบูรณ) หรือ
   - การสูญเสีย สายตา มือ หรือ เทา ทั้ง 2 ขาง หรือสูญเสียมือ 1 ขางและเทา 1 ขาง 
     หรือสูญเสียสายตา 1 ขางและมือ 1 ขาง หรือสูญเสียสายตา 1 ขางและเทา 1 ขาง
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1. โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม
2. การผาตัดเนื้องอกตอมใตสมองออก

3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาดวยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
4. การผาตัดลอกเยื�อหุมหัวใจ
5. การรักษาโรคลิ้นหัวใจดวยการสวนหลอดเลือด
6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาโดยวิธีใสสายสวนทางหลอดเลือด 
   หรือภาวะการโปงพองของหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาท่ีระดับอกหรือระดับทอง
7. การใสเครื�องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ 

กลุม 1
กลุมโรคมะเร็งและเน้ืองอก

กลุม 5
กลุมโรคภาวะติดเชื้อ 
การบาดเจ็บรายแรง
และภาวะทุพพลภาพ

15. แผลไหมชนิดรุนแรงนอย (การเกิดแผลไหมระดับ 2) 
16. การผาตัดเลือดคั่งใตเยื�อหุมสมองอันเนื�องมาจากอุบัติเหตุ
17. การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งขางหรือตาหนึ่งขาง
18. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

กลุม 4
กลุมโรคอวัยวะ 
และระบบการทำงาน
ที่สำคัญของรางกาย

12. การผาตัดตับออกหนึ่งกลีบ 
13. การผาตัดไตออกหนึ่งขาง
14. การผาตัดปอดออกหนึ่งขาง

11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
12. โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่ตองรักษาโดยการผาตัด
13. ภาวะโคมา
14. โรคสมองเสื�อม ชนิดอัลไซเมอร
15. โรคเยื�อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
17. โรคพารกินสัน
24. ตับวาย
25. ไตวายเรื้อรัง
26. โรคลำไสอักเสบเปนแผลรุนแรง
27. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถายไขกระดูก

32. แผลไหมฉกรรจ (การเกิดแผลไหมระดับ 3)
33. การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง
34. การสูญเสียการดำรงชีพอยางอิสระ 
35. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

กลุม 3
กลุมโรค
หลอดเลือดสมอง
ระบบประสาท 
และกลามเนื้อ

กลุม 2
กลุมโรคหัวใจ
ระบบการหายใจ 
และระบบการ
ไหลเวียนโลหิต

กลุมโรครายแรง

โรครายแรงที่ ใหความคุมครองใน AIA CI CARE

3. กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
4. การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
5. โรคกลามเนื้อหัวใจ
6. การผาตัดลิ้นหัวใจดวยวิธีการเปดหัวใจ
7. การผาตัดเสนเลือดแดงใหญเอออรตา

1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ ไมใชมะเร็ง

 8. โรคหลอดเลือดสมองที่ตองไดรับการผาตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 9. โรคหลอดเลือดสมองที่ตองไดรับการรักษาโดยวิธีใสสายสวนเสนเลือดแดง
    บริเวณคอ
10. โรคหลอดเลือดสมองโปงพองท่ีรักษาโดยใชขดลวดผานสายสวนทางหลอดเลือด 
11. การผาตัดฝงทอระบายในโพรงสมอง

โรครายแรงระดับรุนแรง 40 โรค/การรักษาโรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา

  8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
  9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / 
     โรคปอดระยะสุดทาย
10. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต

18. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
19. โรคของเซลลประสาทควบคุมการเคลื�อนไหว
20. ภาวะอะแพลลิก
21. อัมพาตของกลามเนื้อแขนหรือขา
22. โรคโปลิโอ
23. โรคกลามเนื้อเสื�อม

28. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
29. ภาวะตับออนอักเสบที่กลับเปนซ้ำและเรื้อรัง
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
31. ภาวะขออักเสบรูมาตอยดชนิดรุนแรง

36. ตาบอด
37. การฉีกขาดของรากประสาทตนแขน
38. การสูญเสียความสามารถในการพูด
39. โรคเน้ือเยื�อพังผืดอักเสบติดเช้ือและเปนเน้ือตาย
40. โรคเทาชาง - ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเองอยางถาวรตั้งแต 

   3 อยางขึ้นไป ตอเนื�องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน หรือ
 - ไมสามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื�อรับคาตอบแทนหรือกำไรได 
   ตอเนื�องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน (คุมครองตั้งแตอายุ 
   17 ปบริบูรณจนถึงกอนอายุครบ 70 ปบริบูรณ) หรือ
 - การสูญเสียสายตา มือ หรือเทา ท้ัง 2 ขาง หรือสูญเสียมือ 1 ขาง
   และเทา 1 ขาง หรือสูญเสียสายตา 1 ขาง และมือ 1 ขาง หรือ
   สูญเสียสายตา 1 ขาง และเทา 1 ขาง

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



1. โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม
2. การผาตัดเนื้องอกตอมใตสมองออก

3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาดวยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
4. การผาตัดลอกเยื�อหุมหัวใจ
5. การรักษาโรคลิ้นหัวใจดวยการสวนหลอดเลือด
6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาโดยวิธีใสสายสวนทางหลอดเลือด หรือภาวะการ โปงพองของหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาที่ระดับอกหรือระดับทอง
7. การใสเครื�องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ

โรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา

กลุม 1
กลุมโรคมะเร็งและเนื้องอก

กลุม 5
กลุมโรคภาวะติดเชื้อ 
การบาดเจ็บรายแรง
และภาวะทุพพลภาพ

15. แผลไหมชนิดรุนแรงนอย(การเกิดแผลไหมระดับ 2)
16. การผาตัดเลือดคั่งใตเยื�อหุมสมองอันเนื�องมาจากอุบัติเหตุ
17. การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งขางหรือตาหนึ่งขาง
18. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

กลุม 4
กลุมโรคอวัยวะ และระบบการ
ทำงานที่สำคัญของรางกาย

12. การผาตัดตับออกหนึ่งกลีบ
13. การผาตัดไตออกหนึ่งขาง
14. การผาตัดปอดออกหนึ่งขาง

กลุม 3
กลุมโรคหลอดเลือดสมอง
ระบบประสาท และกลามเนื้อ

8. โรคหลอดเลือดสมองที่ตองไดรับการผาตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ตองไดรับการรักษาโดยวิธีใสสายสวนเสนเลือดแดงบริเวณคอ

กลุม 2
กลุมโรคหัวใจ ระบบการหายใจ 
และระบบการไหลเวียนโลหิต

กลุมโรครายแรง

10. โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่รักษาโดยใชขดลวดผานสายสวนทางหลอดเลือด
11. การผาตัดฝงทอระบายในโพรงสมอง

โรครายแรงที่ ใหความคุมครองใน AIA CI TOP UP
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ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



สัญญาเพิ่มเติมกลุมที่ 2 ของ

22

เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ผลประโยชนผูปวยใน พรอมผลประโยชนผูปวยนอก 
คุมคาดวยผลประโยชนเงินคืนพิเศษ

ผลประโยชนเหมาจาย 
กรณีเปนโรครายแรงผลประโยชนสูงสุดจะเพิ่มเปน 2 เทา 
และตอเนื�องรวมเปน 4 ปกรมธรรม

HEALTH
HAPPY

คุมครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา
(ขึ้นอยูกับอาณาเขตความคุมครองที่เลือก)

INFINITE
CARE

(NEW STANDARD)

ผลประโยชนคาชดเชยรายวัน HBX

HSX
(NEW STANDARD)

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



สัญญาเพิ่มเติม AIA INFINITE CARE (NEW STANDARD)

23
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

12,000 บาท ตอวัน

จายตามจริง จายตามจริง

จายตามจริง จายตามจริง

จายตามจริง จายตามจริง

25,000 บาท ตอวันหมวดที่ 1

หมวดที่ 3

คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

หองผูปวยวิกฤติ (ICU) จะจายคาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) โดยเมื�อรวมผลประโยชนทั้งหมด
ในหมวดที่ 1 แลว สูงสุดไมเกิน 365 วัน 

หมวดที่ 2

2.1

2.2

2.3

2.4

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล  คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ 
ตอรอบปกรมธรรม 

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัย

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล

คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ 

คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน (จำกัดปริมาณไมเกิน 30 วัน)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ  

คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย (Doctor fee) 

คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ 

คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไมเกิน 365 วัน

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอรอบปกรมธรรม

แผน 120 ลานบาท

1

แผน 60 ลานบาทผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)

คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ 
(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee) 

หมายเหตุ
  การผาตัดใหญที่ ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) หมายถึง การผาตัดใหญ หรือการทำหัตถการทดแทนการผาตัดใหญ หรือการใชเครื�องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผาตัดใหญได 
  โดยไมตองมีการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล
1 



2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

แผน 120 ลานบาทแผน 60 ลานบาทผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)

เมื�อรวมกับผลประโยชน
คารักษาพยาบาล

ผูปวยนอกตองไมเกิน
40,000 บาท

เมื�อรวมกับผลประโยชน
คารักษาพยาบาล

ผูปวยนอกตองไมเกิน
100,000 บาท

จายตามจริง จายตามจริง

จายตามจริง จายตามจริง
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หมวดที่ 6 คาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื�องที่เกี่ยวของโดยตรง
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอรอบปกรมธรรม

6.1

6.2

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอน
และหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลตอเนื�อง ภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น (ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัย)

หมวดที่ 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

หมวดที่ 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน แตละครั้งตอรอบปกรมธรรม (จำกัดไมเกิน 15 ครั้ง)

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

2

หมวดที่ 9 คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา 
ตอรอบปกรมธรรม

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

หมวดที่ 11

2

หมายเหตุ
  การผาตัดเล็ก หมายถึง การผาตัดระดับผิวหนัง หรือชั้นใตผิวหนัง หรือชั้นเยื�อบุ โดยใชยาชาเฉพาะที่ (Local / Topical Anesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ2



ผลประโยชนเพิ่มเติม

เครื�องพยุงกระดูกและกลามเนื้อ หรือเครื�องมือทางการแพทยประเภทคงทน ซึ่งจำเปนตองใชงานในขณะที่บาดเจ็บ
หรือการปวยเทานั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม ตอรอบปกรมธรรม

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม
รวมผลประโยชนในหมวดที่ 1 – 13 และผลประโยชนเพิ่มเติมยกเวนผลประโยชนกรณีเสียชีวิตตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

60,000,000 บาท 120,000,000 บาท

100,000 บาท

เมื�อรวมกับผลประโยชนใน
หมวดที่ 8 ตองไมเกิน 40,000 บาท

เมื�อรวมกับผลประโยชนใน
หมวดที่ 8 ตองไมเกิน 100,000 บาท

จายตามจริง

คุมครองภายใตผลประโยชนในหมวดที่ 8

จายตามจริง

200,000 บาท

ไมคุมครอง

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอนการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน 
(ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัย)

คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลตอเนื�องภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ ไดรับการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

คารักษาทางทันตกรรมเนื�องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

คากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (ขยายผลประโยชนคาเวชศาสตรฟนฟู)

คารักษาพยาบาลผูปวยนอก ตอรอบปกรมธรรม

คาตรวจสุขภาพทั่วไป ตอรอบปกรมธรรม

คาฉีดวัคซีน ตอรอบปกรมธรรม

คาตรวจรักษาทางทันตกรรม ตอรอบปกรมธรรม

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 10,000 บาท 10,000 บาท

10,000 บาท

6,000 บาท

15,000 บาท

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

แผน 120 ลานบาทแผน 60 ลานบาทผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)
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เงื�อนไขเพิ่มเติมสำหรับอาณาเขตความคุมครองทั่วโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
การรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะใหความคุมครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชนเฉพาะในกรณี
1. การบาดเจ็บทางรางกายจากอุบัติเหตุ
2. การปวย สำหรับกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาตามคำนิยาม
ทั้งนี้ สำหรับความคุมครองทั้ง 2 กรณีขางตน วันที่เริ่มเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยูในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา ตองอยูภายใน 90 วันแรกของการเดินทาง
เขาสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาแตละครั้ง โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (waiting period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)
1.1 การปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ 
1.2 การปวยดังตอไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือวันท่ีบริษัทอนุมัติใหเพ่ิมผลประโยชนของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง ไดแก
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด • ไสเลื�อนทุกชนิด  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด • เสนเลือดขอดที่ขา
 • ริดสีดวงทวาร  • ตอเนื้อ หรือตอกระจก  • นิ่วทุกชนิด  • เยื�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สำหรับแผน 120 ลานบาท จะมีระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (waiting period) เพิ่มเติม ดังนี้
1.3 คาตรวจสุขภาพท่ัวไป ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 1 ป นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือวันท่ีบริษัทอนุมัติใหเพ่ิมผลประโยชนของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง หรือ
1.4 คาฉีดวัคซีน และคาตรวจรักษาทางทันตกรรม ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแต
     กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ขอยกเวนบางสวน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)
1. ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแตกำเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย 
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื�อเสริมสวย หรือการแก ไขปญหาผิวพรรณ 
3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแก ไขปญหาการมีบุตรยาก 
   (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

สัญญาเพิ่มเติม AIA INFINITE CARE (NEW STANDARD)



สัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY
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1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

ผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy

หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง

หองผูปวยวิกฤติ (ICU) จะจายคาหอง และคาอาหาร รวมถึงคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) 
ใหตามจำนวนที่จายจริง สูงสุดไมเกิน 365 วัน 
โดยเมื�อรวมผลประโยชนทั้งหมดในหมวด 1 แลวไมเกิน 365 วัน

2.1

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญท่ีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery )

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
สูงสุดไมเกิน 365 วัน

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัย

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
และคาบริการทางการพยาบาล
คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ 
คายา และคาเวชภัณฑส้ินเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน (จำกัดปริมาณไมเกิน 7 วัน)

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

แผน 1 ลานบาท    แผน 5 ลานบาท    แผน 15 ลานบาท    แผน 25 ลานบาท

3,000 บาท ตอวัน 6,000 บาท ตอวัน1,500 บาท ตอวัน

เหมาจายตามจริง

เหมาจายตามจริง

เหมาจายตามจริง

9,000 บาท ตอวัน

2.2

2.3
2.4

4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ
คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ

คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ 
(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee) 
คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย (Doctor fee)
 
คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปล่ียนอวัยวะ 

4.2

4.3

20,000 บาท ตอครั้ง เหมาจายตามจริง

2,000 บาท ตอวัน 4,000 บาท ตอวัน1,000 บาท ตอวัน 6,000 บาท ตอวัน

4.4
4.5

1
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2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

ผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy

หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

หมวดที่ 8

หมวดที่ 9

หมวดท่ี 10

หมวดท่ี 11

หมวดท่ี 12

หมวดท่ี 13

คาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหรือ คารักษาพยาบาลผูปวยนอกที่ตอเนื�องเกี่ยวของโดยตรงหลังการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในตอรอบปกรมธรรม

คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอคร้ัง

คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน แตละครั้งตอรอบปกรมธรรม (ไมเกิน 2 ครั้ง)

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคไตวายเร้ือรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด  
ตอรอบปกรมธรรม

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา 
ตอรอบปกรมธรรม

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรม

คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเล็ก (Minor Surgery )

6.1

6.2

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอน
และหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

แผน 1 ลานบาท    แผน 5 ลานบาท    แผน 15 ลานบาท    แผน 25 ลานบาท

เหมาจายตามจริง

ไมคุมครอง

10,000 บาท

1,000,000 บาท    5,000,000 บาท    15,000,000 บาท    25,000,000 บาท

เหมาจายตามจริง

บริษัทจะเพ่ิมผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมใหเปน 2 เทาของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 
ในปกรมธรรมท่ีผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาตัวดวยโรครายแรง และตอเนื�องติดตอไปอีก 3 ปกรมธรรม

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาล
ตอเนื�องภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั้งนั้น (ไมรวมคาบริการทาง
การแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัย)

เหมาจายตามจริง
จำกัด 2 ครั้ง

ตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2,000 บาทตอครั้ง 
สูงสุด 30 ครั้ง

ตอรอบปกรมธรรม

ผลประโยชนเพิ่มเติม

5. ผลประโยชนเงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

4. ผลประโยชนความคุมครองกรณีโรครายแรง3

รวมผลประโยชนในหมวดที่ 1 – 13 และคารักษาพยาบาลผูปวยนอก (ถามี) ตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

3. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลผูปวยนอก

2



 1. ปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยไดเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งแรกเนื�องจากโรครายแรง หรือ
 2. ปกรมธรรมที่ทำการผาตัดใหญที่ ไมตองพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) ครั้งแรกเนื�องจากโรครายแรง หรือ
 3. ปกรมธรรมที่ทำการผาตัดเพื�อตรวจชิ้นเนื้อครั้งแรกซึ่งผลการตรวจพบวาเปนโรครายแรงแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
 ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มผลประโยชนความคุมครองกรณีโรครายแรงสูงสุด 1 ครั้งตอ 1 โรครายแรง ตามคำนิยามของโรครายแรงที่ ไดรับความคุมครอง โดยโรครายแรงที่ ไดรับความคุมครอง มีดังนี้
 1. กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  (Major Stroke)
 3. การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer )
 5. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 6. การผาตัดเสนเลือดแดงใหญ เอออรตา (Surgery to Aorta)

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy
      1. การปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
      2. การปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • ไสเลื�อนทุกชนิด
 • ตอเนื้อ หรือตอกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
 • เยื�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ขอยกเวนบางสวน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy
      1. ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแตกำเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย
      2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื�อเสริมสวย หรือการแก ไขปญหาผิวพรรณ
      3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ  การแก ไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
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 Day Surgery หมายถึง การผาตัดใหญ หรือการทำหัตถการทดแทนการผาตัดใหญ หรือการใชเครื�องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผาตัดใหญได โดยไมตองมีการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล
 Minor Surgery หมายถึง การผาตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใตผิวหนัง หรือชั้นเยื�อบุ โดยใชยาชาเฉพาะที่ (Local / Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ
 ผลประโยชนความคุมครองกรณีโรครายแรง ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมมีผลคุมครอง หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยและยืนยันวาปวยเปนโรครายแรงคร้ังแรก ตามคำนิยามของโรครายแรงท่ีไดรับความคุมครอง เมื�อพนระยะเวลาท่ีไมคุมครอง 
 (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะเพิ่มผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมใหเปน 2 เทาของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ในปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาตัวดวยโรครายแรงและตอเนื�องติดตอ
 ไปอีก 3 ปกรมธรรม โดยปกรมธรรมแรกที่บริษัทจะเพิ่มผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม คือ

1

2

3

หมายเหตุ

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

สัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY



แผน (บาท)
ผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA (NEW STANDARD)
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หมวดที่ 1

หมวดที่ 2 คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด 
และคาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.1
4.2
4.3

1500 2000  2500  3500  4500   5500   6500

1,500      2,000     2,500      3,500     4,500      5,500     6,500

14,000 18,000 20,000  25,000  30,000   35,000   40,000
      

คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หองผูปวยวิกฤติ (ICU) จะจายคาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) 
ใหเปนจำนวน 2 เทา ของผลประโยชนสำหรับคาหอง และคาอาหาร คาบริการ
ในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) สูงสุดไมเกิน 30 วัน (รวมกันสูงสุดไมเกิน 125 วัน)

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไมเกิน 125 วัน)

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery )

600  700   800   900   1,000   1,100   1,200
ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน

ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน

8,000 10,000 12,000 13,000  14,000  15,000  16,000

50,000 60,000  80,000  90,000  100,000  110,000  120,000

5,000 6,000  8,000  9,000  10,000  11,000  12,000
2 เทาของผลประโยชนหมวดที่ 4

จายผลประโยชนเสมือนการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล1

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัย

คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ  
คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
และคาบริการทางการพยาบาล

1,000 ตอครั้ง
(รวมอยูในผลประโยชนสูงสุดของหมวดยอยที่ 2.1 – 2.3)

คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม 
และหัตถการ (รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee)

คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ
คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ  

คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย (Doctor fee)
คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

2.2

2.3
2.4

4.4
4.5



แผน (บาท)

2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
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หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

หมวดที่ 8

หมวดที่ 9

หมวดท่ี 10

หมวดท่ี 11

หมวดท่ี 12

หมวดท่ี 13

คาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื�องที่เกี่ยวของโดยตรง
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน
กอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง สำหรับการรักษา
พยาบาลตอเนื�อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น 
(ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัย)

6.1

6.2

1500      2000     2500      3500     4500      5500      6500

คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

5,000     5,500     6,000     6,500     7,000     7,500    8,000

3,000 4,000 5,000     7,000     8,000     9,000    10,000

20,000 25,000    35,000   40,000    50,000    60,000   70,000

4,000  4,500 5,000  5,500     6,000     6,500    7,000 

5,000 6,000 8,000 9,000    10,000    11,000    12,000

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก  (ตอครั้ง)

คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (ตอครั้ง)

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรม

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา 
เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา ตอรอบปกรมธรรม

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด  
ตอรอบปกรมธรรม

คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน แตละครั้งตอรอบปกรมธรรม

2  

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

ผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)



ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

แผน (บาท)
ผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)

ผลประโยชนเพิ่มเติม
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3. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลผูปวยนอก

4. ผลประโยชนเงินคืนพิเศษ

5. ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

1500      2000     2500      3500     4500      5500      6500

3,000     4,000     5,000     6,000     7,000     8,000     9,000

1,500     2,000     2,500     3,000     3,500     4,000     4,500

         10,000 บาท

3

4

5

Day Surgery หมายถึง การผาตัดใหญ หรือการทำหัตถการทดแทนการผาตัดใหญ หรือการใชเครื�องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผาตัดใหญได โดยไมตองมีการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล
การผาตัดเล็ก หมายถึง การผาตัดระดับผิวหนัง หรือชั้นใตผิวหนัง หรือชั้นเยื�อบุ โดยใชยาชาเฉพาะที่ (Local/Topical Anesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ
เปนผลจากการบาดเจ็บหรือการปวยแตละครั้ง โดยจายตามจำนวนเงินที่จายจริง สูงสุดไมเกินผลประโยชนตอรอบปกรมธรรมตามที่ระบุไว ในบันทึกสลักหลังผลประโยชนคารักษาพยาบาลผุปวยนอก
กรณีที่ ไมมีการเรียกรองผลประโยชนใดๆ จากผลประโยชนกรณีผูปวยใน หรือผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือผลประโยชนคารักษาพยาบาลผูปวยนอก หรือผลประโยชนกรณีเสียชีวิต ภายในรอบปกรมธรรมนั้นๆ 
(โดยไมมีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหวางปกรมธรรม) รวมทั้งไดมีการชำระเบี้ยประกันภัยในรอบปกรมธรรมถัดไปภายในระยะเวลาผอนผันชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน ตองชำระเบี้ย
ประกันภัยอยางนอย 3 งวดติดตอกัน
กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard) ยังมีผลคุมครอง

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง (waiting period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)
1.1 การปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ 
1.2 การปวยดังตอไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือวันท่ีบริษัทอนุมัติใหเพ่ิมผลประโยชนของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง ไดแก
 • ไสเลื�อนทุกชนิด  • ตอเนื้อ หรือตอกระจก  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด • เยื�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ขอยกเวนบางสวน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)
1. ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแตกำเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื�อเสริมสวย หรือการแก ไขปญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแก ไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

1

2
3

4

5



สัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA

Anesthesia Spinal Anesthesia

นัว 062,1 นิกเมไดุสงูสนักมวร 1 อขงอขนชยโะรปลผ

1.1

กรณ วัตาษกัรกัพาขเี ลาบายพงรโงอขนใยวปูผนปเ  ีณรกมวร( Day Case)

 ีณรกมวร( Day Case)

นัวอต 001 (1 )

นัวอต 001 (1 )

1.2

กรณี วัตาษกัรกัพาขเ  *ดัตาผรากีมยดโ นใยวปูผนปเ 500 (5 )2

1

กรณี วัตาษกัรกัพาขเ **ครโ 31 นัลพบยีฉเ 2,500 (25 )3

รากกาจงัลห นาบบัลกายดวมหยาจชใาคีมีณรก กัพาขเ วัตาษกัร  นใยวปูผนปเ  (1X)4

  ติวีชยีสเีณรกนชยโะรปลผ 1,000 (10X )

 3 อข ะลแ 2 อข
 4 อข

ผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra ตอคาชดเชยรายวัน 100 บาท จำนวนผลประโยชน (บาท)

กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) 
ผลประโยชนดังกลาวจะจายใหเปนจำนวน 3 เทา ตามจำนวนวันท่ีผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) 
โดยบริษัทจะจายสูงสุดไมเกิน 365 วัน ตอการเขารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตาม บริษัทจะจายผลประโยชนภายใต
ขอ 1.1 สูงสุดไมเกิน 3 เทาตอวัน
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X

X

X

X

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

ผลประโยชน DAY CASE สำหรับผูเอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra

1. การสลายนิ่ว 
(ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 
2. การตรวจเสนเลือดหัวใจโดยการฉีดสี 
(Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผาตัดตอกระจก
(Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)  
4. การผาตัดโดยการสองกลองทุกชนิด
(Laparoscopic)  
5. การตรวจโดยการสองกลองทุกชนิด
(Endoscope)  
6. การผาตัดหรือเจาะไซนัส
(Sinus Operations)  
7. การตัดกอนเนื้อที่เตานม
(Excision Breast Mass)  
8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
(Bone Biopsy)
9. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเทา
(Amputation)     

10. การเจาะตับ
(Liver Puncture / Liver Aspiration)  
11. การเจาะไขกระดูก
(Bone Marrow Aspiration)  
12. การเจาะชองเยื�อหุมไขสันหลัง
(Lumbar Puncture) 
13. การเจาะชองเยื�อหุมปอด
(Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / 
Thoracic Paracentesis)  
14. การเจาะชองเยื�อบุชองทอง
(Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)  
15. การขูดมดลูก
(Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
(Colposcope, Loop diathermy)  
17. การรักษา Bartholin’s Cyst 
(Marsupialization of Bartholin’s Cyst)  
18. การรักษาโรคดวยรังสีแกมมา
(Gamma knife)

สัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA
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พลัส! สิทธิประโยชนที่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มี 2 ประเภท
     สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี 
     สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส 

สวนลดเบี้ยประกันภัย
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

สิทธิประโยชนจาก
พารทเนอรชั้นนำที่มากกวา 

สิทธิประโยชนแอคทีฟ รีวอรด

เบี้ยฯ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
1,400 บาทตอปสามชิก

สวนลดเบี้ยประกันภัย
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

สิทธิประโยชนหลัก
จากเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ไมมีคาใชจาย

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี      สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส 

สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย 
            เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ: • เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards 
• เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน • สมาชิกโครงการตองคงสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เพื�อรับสิทธิประโยชน สวนลดและเงินคืนตามสถานะของ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส โดยมูลคาของสิทธิประโยชนที่จะไดรับจะขึ้นอยูกับสถานะของวันที่เขารับบริการตรวจสุขภาพ วันที่จองโรงแรมที่พัก วันที่ใชคำนวณสิทธิประโยชนเงินคืนคาสมาชิกฟตเนสในแตละเดือน 
หรือวันครบรอบปสมาชิกสำหรับเงินคืนสถานะแพลทตินัม • รายละเอียดและเงื�อนไขสำหรับการพิจารณา การใหสิทธิประโยชน การใหบริการตางๆ ของเอกสิทธิ์ดานการบริการจัดการดูแลผูปวยรายบุคคล (Medix)
เปนไปตามนโยบายการใหบริการของ Medix ซึ่ง Medix เปนบริษัทนอกกลุมบริษัทเอไอเอและอยูนอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไมรับผิดชอบตอการบริการ ผลิตภัณฑ และขอเสนอใดๆ 
ที่นำเสนอโดย Medix

Plus

Plus

นา
	กาสุขภาพ
และอุปกรณกีฬา

ลดสูงสุด 30%
ลดสูงสุด 30%
ลดสูงสุด 15%
ลดสูงสุด 25%

ฟตเนส
สวนลดและเงินคืน
รวมสูงสุด 50%

ทดสอบสมรรรถภาพรางกาย
ฟรี ปละ 1 ครั้ง

อาหารเพื�อสุขภาพ
ลด 15%

อาหารเพื�อสุขภาพที่รวมรายการ
ไดแก ผักสด ผลไมสด นมสด
พาสเจอรไรสสูตรพรองมันเนย

ไขสด ปลาสด และขาวสารไมขัดสี
สวนลดสูงสุด 300 บาท/เดือน

ทองเที่ยว
จองโรงแรม ที่พัก
ลดสูงสุด 25%

สวนลดตามสถานะ: บรอนซ 10%,
ซิลเวอร 15%, โกลด 20%,

แพลทินัม 25% สำหรับการจอง
หองพัก สูงสุด 4 คืน/การจอง

จำกัด 4 ครั้ง/ปสมาชิก

Travel Rewards เครื�องฆาเช้ือโรคในอากาศ
ลดสูงสุด 25%

สถานะแพลทินัม
รับเงินคืนผานทรูมันน่ี 800 บาท

เมื�อพิชิตสถานะแพลทินัม

รับทรูมันนี่ ณ วันที่ 60
นับจากวันครบรอบปสมาชิก

บริการจัดการ
ดูแลผูปวยรายบุคคล

ฟรี

สำหรับสมาชิกที่มีกรมธรรมรายเดี่ยว
และมีสถานะโกลดหรือแพลทินัม

Plus

Plusแอคทีฟ รีวอรด

ออกกำลังกายตามเปาหมาย
ประจำทุก 2 สัปดาห 

รับของรางวัลตามไลฟสไตล

AIA Vitality Virtual Run
สวนลด 100 บาท

Plus

Plus

Plusตรวจสุขภาพ
รับเงินคืน สูงสุด 1,200 บาท

จากใบเสร็จคาตรวจสุขภาพ
ตรวจการนอนหลับ ปรึกษา

นักโภชนาการ ปรึกษาจิตแพทย
และคาวัคซีน
เงินคืนผานทรูมันนี่

2 ครั้ง/ปสมาชิก ครั้งละสูงสุด:
บรอนซ 200 บาท, ซิลเวอร 300 บาท,
โกลด 400 บาท, แพลทินัม 600 บาท

Plus

Plus

เบี้ยประกันภัย
สวนลดเบี้ยประกันภัยแรกเขา

สูงสุด 15%

สวนลดเบี้ยประกันภัยตามสถานะ
(ปตออายุ) สูงสุด 25%

ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ ฟรี 3 รายการ
และรับคูปองเงินสด 50 บาท

health
check

เครือขายตรวจสุขภาพ
ราคาพิเศษ

วัดสายตาฟรี
กรอบแวนตา เลนส และแวนตา

กันแดด ลดสูงสุด 20%

สิทธิประโยชนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
16

36

หมายเหตุ: เฉพาะรุนที่รวมรายการ



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมเพื�อสุขภาพ และ/หรือคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้โดยจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

หลังจากที่คุณสมัครสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แลว
คุณสามารถเริ่มออกเดินทางกับเราเพื�อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผาน 3 ขั้นตอนงายๆ

37

ใชชีวิตแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ดาวนโหลด
aia vitality

ออกกำลังกาย นอนหลับอยางเพียงพอ
รับภารกิจสุขภาพ และ

รับคะแนนจากการทำกิจกรรม
เพื�อเลื�อนสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

แอคทีฟใหมากขึ้น

ใหรางวัลจากการดูแลสุขภาพ
ดวยสิทธิประโยชนสุดพิเศษมากมาย
สถานะยิ่งสูง สิทธิประโยชนยิ่งเพิ่มขึ้น

รับสิทธิประโยชน

ทำแบบประเมินตางๆ
ตรวจสุขภาพ พบผูเชี่ยวชาญ

และรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

รูจักสุขภาพของคุณ



พาภขุสจิกราภ

นอผกัพบัลหนอน

500 250

1000 1000

250

              

ยากงัลำกกออรากมรรกจิก

สะสมคะแนนการออกกำลังกายจากกิจกรรมท่ีไดคะแนนสูงสุดในแตละวัน (1) ออกกำลังกาย (สูงสุด 100 คะแนน/วัน)
หรือ (2) ฟตเนสที่รวมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ (3) กิจกรรมออกกำลังกาย เชน การวิ่งมาราธอน
(สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน)

ตารางคะแนน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมพิเศษ เพื�อเสริมสรางการเขามีสวนรวมในโครงการ 

**** เชื�อมตอ Apple Watch ผานแอป Pillow, Sleep++ หรือ Sleep Watch 

กิจกรรมพิเศษ 

วันเริ่มตนปสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ดยีรคเยาลค

คุณออกกำลังกายบอยแคไหน?
คุณทานอาหารดีแคไหน?*
คุณสุขภาพดีแคไหน?
คุณมีความเครียดแคไหน?
แถลงเปนผู ไมสูบบุหรี่
คุณนอนหลับดีแคไหน?

ตร
วจ

สุข
ภา

พข
ั้นส

ูงแ
ละ

กา
รป

อง
กัน

ตร
วจ

สุข
ภา

พ
เบ

ื้อง
ตน

(ดวยอุปกรณ Garmin, Fitbit, Samsung Gear, Samsung Galaxy Watch หรือ Apple Watch****)
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เอไอเอ ประเทศไทย

181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

aia.co.th
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