
สุขภาพดีคุณพลัสได!



เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ
หน

า

เอไอเอ ไวทัลลิตี้เป�ดโอกาสใหคุณไดรับรางวัล
จากการใชชีวิตแบบคนรักสุขภาพ

เอไอเอ ไวทัลลิต้ี
เปนประกันสำหรับคนรักสุขภาพอยางแทจริง 

เพราะการปองกันยอมดีกวาการรักษา เอไอเอ ไวทัลลิตี้
จึงสนับสนุนใหสมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชชีวิต
เพื�อลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวย
เอไอเอ ไวทัลลิต้ีชวยสรางความสัมพันธเปนกลุม (community) 
ในดานการดูแลสุขภาพ (wellness) เปนอีกหนึ่งชองทาง
ในการสนับสนุนใหสมาชิกดูแลสุขภาพและจิตใจไปพรอมกัน
เอไอเอ ไวทัลลิตี้มอบสวนลดเบี้ยประกันใหแกสมาชิก
ตลอดจนสิทธิประโยชนจากพารทเนอร
ที่สงเสริมใหสมาชิกได ใชชีวิตอยางมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนการผสมผสานแบบประกันรายบุคคล 
เขากับโครงการสงเสริมสุขภาพที่เปดโอกาสใหสมาชิกไดมี
บทบาทอยางเต็มที่ ในการดูแลและเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด
เพื�อสุขภาพของตนเอง



สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิต้ี
หน

า

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มี 2 ประเภท
     สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี 
     สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส 

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

พลัส! สิทธิประโยชนที่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

สวนลดเบี้ยประกันภัย
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

สิทธิประโยชนจาก
พารทเนอรชั้นนำที่มากกวา 

สิทธิประโยชนแอคทีฟ รีวอรด

เบี้ยฯ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
1,400 บาทตอปสมาชิก

สวนลดเบี้ยประกันภัย
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

สิทธิประโยชนหลัก
จากเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ไมมีคาใชจาย

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี      สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส 



หน
า ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ: • เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซึ่งสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards 
  เอไอเอ ไวทัลลิต้ี ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน    สมาชิกโครงการตองคงสถานะเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส เพื�อรับสิทธิประโยชน สวนลดและเงินคืนตามสถานะของเอไอเอ ไวทัลลิต้ี  พลัส 
โดยมูลคาของสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจะข้ึนอยูกับสถานะของวันท่ีเขารับบริการตรวจสุขภาพ วันท่ีจองโรงแรมท่ีพัก วันท่ีใชคำนวณสิทธิประโยชนเงินคืนคาสมาชิกฟตเนสในแตละเดือน หรือวันครบรอบปสมาชิกสำหรับเงินคืน
สถานะแพลทินัม    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%

บริการจัดการ
ดูแลผูปวยรายบุคคล

ฟรี

สำหรับสมาชิกที่มีกรมธรรมรายเดี่ยว
และมีสถานะโกลดหรือแพลทินัม

Plusสถานะแพลทินัม
รับเงินคืนผานทรูมันน่ี 800 บาท

เมื�อพิชิตสถานะแพลทินัม

รับทรูมันนี่ ณ วันที่ 60
นับจากวันครบรอบปสมาชิก

Plusแอคทีฟ รีวอรด

ออกกำลังกายตามเปาหมาย
ประจำทุก 2 สัปดาห 

รับของรางวัลตามไลฟสไตล

AIA Vitality Virtual Run
สวนลด 100 บาท

Plus

ตรวจสุขภาพ
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

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
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เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: เฉพาะรุนที่รวมรายการ



โครงการสงเสริมสุขภาพ
หน

า

เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

ยิ่งสะสมคะแนนไดมากขึ้น สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ก็จะสูงขึ้น 
พรอมกับไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

หอแวน       
รับสวนลดสูงสุด 20% 
สำหรับกรอบแวนตา แวนตากันแดด และเลนส 
ที่รานหอแวนทุกสาขา

บูทส           
ตรวจสุขภาพเบื้องตนฟรี 3 รายการ 
ไดแก ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และ น้ำตาลในเลือดแบบสุม 
พรอมรับฟรี Boots e-Voucher มูลคา 50 บาท 

เมดิกซ 
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่มีกรมธรรมเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รายเดี่ยว
และมีสถานะโกลดหรือแพลทินัม เมื�อเจ็บปวยคุณมีสิทธิ์ ไดรับ
คำแนะนำทางการแพทยจากผลการวินิจฉัยที่ ไดรับจาก
คณะแพทยผูเชี่ยวชาญชั้นนำแขนงตาง ๆ ทั่วโลก โดย Medix

แพ็คเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ 
จาก 70 โรงพยาบาลพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศ
หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมคาบริการผูปวยนอก, คารักษาพยาบาล 
และคาบริการใหคำปรึกษา

2

1

3

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ :
1.    เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซึ่งสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
      เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
2. ราคานี้ไมรวมคาบริการผูปวยนอก, คารักษาพยาบาล และคาบริการใหคำปรึกษา
3. รายละเอียดและเงื�อนไขสำหรับการพิจารณา การใหสิทธิประโยชน การใหบริการตางๆ ของเอกสิทธ์ิดานการบริการจัดการดูแลผูปวยรายบุคคล (Medix) เปนไปตามนโยบายการใหบริการของ Medix ซ่ึง Medix เปนบริษัทนอกกลุม
   บริษัทเอไอเอและอยูนอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไมรับผิดชอบตอการบริการ ผลิตภัณฑ และขอเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix ผูถือกรมธรรมเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รายเดี่ยวและมีสถานะโกลดหรือ
   แพลทินัม รับฟรี บริการจัดการดูแลผูปวยรายบุคคล โดย เมดิกซ 3 กลุมโรค ดังนี้ โรคมะเร็งและเคสตองสงสัยมะเร็ง, โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคกระดูกและขอที่เจ็บปวยนานกวา 90 วัน



หน
า

ภาพประกอบเปนตัวอยาง

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชนตามสถานะ

Health Check Rewards

สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส

เงินคืนตามสถานะสำหรับใบเสร็จรับเงินคาตรวจสุขภาพ 
คาตรวจสุขภาพขั้นสูง การตรวจสายตาโดยแพทย วัคซีน 
และการตรวจการนอนหลับที่ออกโดยโรงพยาบาล 
หรือคลินิก ดังนี้
สถานะ บรอนซ รับสวนลด 200 บาท 
ซิลเวอร 300 บาท โกลด 400 บาท 
และแพลทินัม 600 บาท 
สูงสุด 2 ครั้งตอรอบปสมาชิก

หมายเหตุ :
   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards 
   เอไอเอ ไวทัลลิต้ี ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย
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สมาชิกจะไดรับรางวัล Active Rewards
ทุกรอบที่ทำสำเร็จ

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
จะไดรับภารกิจประจำ 2 สัปดาห

Active Challenge Active Rewards

สมาชิกเก็บคะแนนออกกำลังกาย
ให ไดตามเปาหมายที่กำหนด

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แอคทีฟ ชาเลนจ

ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจจะชวยใหสมาชิก
มีสวนรวมกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
ในระยะยาว เพราะเปนภารกิจระยะสั้น ๆ 
ที่ทำได ไมยากจนเกินไป 

และยังมีสวนชวยใหสมาชิกมีกำลังใจ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอยางตอเนื�อง 

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



จะพิชิตภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจไดอยางไร
เร่ิมเก็บคะแนนจากการออกกำลังกาย โดยทำตามข้ันตอนดังน้ี

1. เชื�อมตออุปกรณหรือแอปสุขภาพ กับแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ี หลังจากน้ันเลือก "อุปกรณสุขภาพ" แลวทำตามข้ันตอนท่ีแอปฯ แนะนำ

2. เริ่มออกกำลังกายแลวซิงคขอมูลกับแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้
  2.1 สำหรับการเดินหรือวิ่ง แนะนำให ใชแอปพลิเคชัน หรือ อุปกรณสุขภาพ สำหรับการนับกาว หรือชวยวัดอัตราการเตนของหัวใจ
   2.2 สำหรับการปนจักรยาน แนะนำให ใชอุปกรณสุขภาพที่สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจได และมี GPS
   2.3 สำหรับการวายน้ำ แนะนำให ใชอุปกรณสุขภาพที่สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจได และกันน้ำ
   2.4 สำหรับการออกกำลังกายดวยตนเองที่บาน แนะนำให ใชอุปกรณสุขภาพที่สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจได
   2.5 การออกกำลังกายที่ฟตเนสที่เปนพารทเนอรกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพียงแคคุณเชื�อมตอเลขสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
       กับระบบเช็คอินของฟตเนส คุณก็จะไดรับคะแนนทุก ๆ วันที่คุณไปออกกำลังกายที่ฟตเนส 
       (คะแนนการออกกำลังกายของวันหยุดจะถูกอัปเดตในวันทำการถัดไป)

3. เมื�อคุณพิชิตภารกิจประจำ 2 สัปดาหสำเร็จ คุณก็จะไดรับรางวัล คุณสามารถตรวจสอบรางวัลได
   บนหนาแรกของแอปฯ โดยเลือกใชเวาเชอร ซึ่งคุณตองกดแลกรับรางวัลภายใน 14 วัน
   นับจากวันที่คุณไดรับรางวัล
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เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



เพียงสมาชิกเก็บคะแนน
การออกกำลังกาย
ตามเงื�อนไขทุกรอบ 2 สัปดาห 

สมาชิกจะไดรับรางวัล 
Active Rewards 
เปนประจำทุกรอบ 
(26 รอบตอหนึ่งปสมาชิก)

มูลคาของรางวัล
ขั้นต่ำ 50 บาทตอรอบ

รางวัลจากกิจกรรมระยะสั้น
ที่สมาชิกทำไดเปนประจำ และตอเนื�อง
จะสนับสนุนใหสมาชิกดูแลสุขภาพ
ได ในระยะยาว
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โครงการสงเสริมสุขภาพ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

เปลี่ยนการออกกำลังกายเปนรางวัล Active Rewards

สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



โครงการสงเสริมสุขภาพ
หน

า

เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

เก็บสถิติการออกกำลังกายผานนา��กาและแอปพลิเคชัน
เพื�อพัฒนากิจกรรมเพื�อสุขภาพใหมีประสิทธิภาพขึ้น
พรอมรับสวนลดจากโครงการ

การมิน     รับสวนลดสูงสุด 30% 
เมื�อซื้อผานแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือ เว็บไซต vitality.aia.co.th

ฟตบิท     รับสวนลดสูงสุด 30% 
เมื�อซื้อผานแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือ เว็บไซต vitality.aia.co.th

ซุนโต     รับสวนลดสูงสุด 15% 
เมื�อซื้อผานแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือ เว็บไซต vitality.aia.co.th

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ:
   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards 
   เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน



โครงการสงเสริมสุขภาพ
หน

า

ซูเปอรสปอรต ออนไลน 
สวนลดสูงสุด 25% 
เมื�อซื้อสินคา / อุปกรณเพื�อสุขภาพ

เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้นพรอมรับสวนลดจากโครงการ

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ:
   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards 
   เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
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สมาชิกรับสวนลดคาสมาชิก 40% 
และเงินคืนรายเดือนตามสถานะ สูงสุด 10% 
(ซิลเวอร, โกลด, แพลทินัม 10%)

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

กาวไปสูเปาหมายการออกกำลังกายดวยการเขาฟตเนส
พรอมประหยัดคาสมาชิกฟตเนสสูงสุด 50% จากโครงการ 1

สมาชิกรับสวนลดคาสมาชิก 30% 
และเงินคืนรายเดือนตามสถานะ สูงสุด 20% 
(ซิลเวอร 10%, โกลด 15%, แพลทินัม 20%)

สมาชิกประเภท วีคเอนด พริวิเลจ 
รับสวนลดคาสมาชิก 50% 
(เฉพาะฟตเนส เฟรสท)

สมาชิกประเภท ฟูล แอ็คเซส พริวิเลจ 
รับสวนลดคาสมาชิก 10%และเงินคืนรายเดือน
ตามสถานะ สูงสุด 30% 
(ซิลเวอร 10%, โกลด 20%, แพลทินัม 30%)

สมาชิกรับสวนลดคาสมาชิก 30% 
และเงินคืนรายเดือนตามสถานะ สูงสุด 20% 
(ซิลเวอร 10%, โกลด 15%, แพลทินัม 20%)

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

2

2

2

2

หมายเหตุ: 
1.   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
     เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
2. เงินคืนรายเดือนจะถูกคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ (หรือวันทำการถัดไป)
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รับสวนลด 15% 
สำหรับอาหารเพื�อสุขภาพที่รวมรายการ ไดแก 
ผัก-ผลไมสด 
นมสดพาสเจอรไรส สูตรพรองมันเนย 
ไขสด 
ปลาสด 
ขาวสารไมขัดสี  

สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส

สิทธิประโยชน ซื้ออาหารเพื�อสุขภาพที่รวมรายการ1 2โครงการสงเสริมสุขภาพ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: 
1.   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
     เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
2. รับ 1 คะแนนไวทัลลิตี้ จากยอดซื้อ 5 บาทกอนหักสวนลด สูงสุด 400 คะแนนตอเดือน และสูงสุด 4,800 คะแนนตอป คะแนนไวทัลลิตี้จะปรากฎในรายงานสรุปคะแนนของคุณภายใน 3 วันทำการ



หน
า

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชนตามสถานะ

สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส

สิทธิประโยชนการจองหองพัก
โดยไดรับสวนลดตามสถานะ ดังนี้
สถานะ บรอนซ รับสวนลด 10% 
ซิลเวอร 15% โกลด 20% และแพลทินัม 25%   
สูงสุด 4 คืนตอการจอง 
และสูงสุด 4 การจองตอปสมาชิก

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

Travel Rewards

หมายเหตุ: 
   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
   เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
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โครงการสงเสริมสุขภาพ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น

รับเงินสดผานทรู มันนี่ 

จำนวน 800 บาท
เมื�อมีสถานะแพลทินัม

หมายเหตุ: 
1.   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
     เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
2. หลัง 60 วันนับจากวันครบรอบปสมาชิก หากสมาชิกมีสถานะแพลทินัม สมาชิกจะไดรับเงินสดผานทรู มันน่ี จำนวน 800 บาท

1

บรอนซ

โกลด แพลทินัม
ซิลเวอร
10,000

20,000 30,000

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน ตามสถานะ

สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส

1

2
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แบบประกันท่ีเขารวมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิต้ี

กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของสมาชิกที่ vitality.aia.co.th

แบบประกันหลัก
จำนวนเงิน

เอาประกันขั้นต่ำ

Riders /
Rider endorsement

กลุม 1

จำนวนเงิน
เอาประกันขั้นต่ำ

จำนวนเงิน
เอาประกันขั้นต่ำ

Riders
กลุม 2รายละเอียด AIA Vitality Protection

300,000 บาทขึ้นไป

120,000 บาทขึ้นไป

500,000 บาทขึ้นไป
ALP 70

ALP 80
แผนใดก็ได

+5% สำหรับทุกแบบท่ีเขารวมโครงการ
เมื�อมีแบบประกันท่ีเขารวมโครงการไดรับอนุมัติอยางนอย 3 แบบภายในกรมธรรมฉบับเดียวกัน

10%                5%                 0%

AHC

CIP

CI CARE

HBX
HSX

HEALTH HAPPY
INFINITE CARE
HEALTH PLUS*

แบบประกันที่เขารวม
โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สวนลดเบี้ยประกันแรกเขา

สวนลดเบี้ยประกันแรกเขาเพิ่มเติมพิเศษ
(Extra Bonus) เฉพาะกรมธรรมใหมเทานั้น

25%               25%                15%สวนลดเบี้ยประกัน ตามสถานะ (ปตอ) 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. สวนลดเบี้ยประกัน แรกเขา คำนวณจากเบี้ยมาตรฐานโดยมีจำนวนเงินเอาประกันไมนอยกวาขั้นต่ำที่ระบุไว และคำนวณใหเฉพาะแบบประกันที่เขารวมกับโครงการ AIA Vitality
2. สวนลดเบี้ยประกัน 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�นคำขอเอาประกันเทานั้น

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



หน
า

สวนลดเบ้ียฯ แรกเขา
หากกรมธรรมใหมเขารวมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ดวยการซื้อแบบประกันภัยตามที่โครงการกำหนด (หนา 16) ลูกคาจะไดรับสวนลดเบี้ยฯ แรกเขา 
ซึ่งสวนลดจะเปน % ของเบี้ยฯ มาตรฐานที่ลูกคาชำระ

1,000,000.00 

5,000,000.00 

1,000.00 

รวม

รวม

รวม

21,850.00 

23,800.00 

2,500.00 

48,150.00 

10%

0%

0%

18,572.50 

22,610.00 

2,375.00 

43,557.50 

0.00 

0.00 

0.00 

18,572.50 

22,610.00 

2,375.00 

43,557.50 

18,572.50 

22,610.00 

2,375.00 

43,557.50 

เอไอเอ ไลฟ
โพรเทคเตอร 80
(ไมมีเงินปนผล)

ประเภท
ความคุมครอง

ตัวอยาง: ลูกคาอายุ 45 ป
 เพศชาย สุขภาพมาตรฐาน

รวม
โครงการ
เอไอเอ

ไวทัลลิตี้

จำนวนเงิน
เอาประกันภัย

หรือ 
ผลประโยชน

(บาท)

เบี้ยฯ
มาตรฐาน

ตอป

(บาท)

เบี้ยฯ
แรกเขา
(%)

สวนลด เบี้ยฯ
มาตรฐาน

ตอป

หลังหักสวนลด

(บาท)

เบี้ยฯ เพิ่ม
เนื�องจากอาชีพ

ตอป

(บาท)

เบี้ยฯ
รวมตอป

(บาท)

เบี้ยฯ
รวมที่ชำระ
ในงวดแรก

(บาท)

เบี้ยฯ
แรกเขา

เพิ่มเติมพิเศษ
(%)

สัญญาเพิ่มเติม
AIA HB Extra

สัญญาเพิ่มเติม
AIA Health Happy 
แผน 2

5%

5%

5%

สวนลดเบ้ียประกันเอไอเอ ไวทัลลิต้ี

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



สวนลดเบ้ียประกันเอไอเอ ไวทัลลิต้ี

การปรับสวนลดเบ้ียประกันปตออายุ
     ต้ังแตปกรมธรรมปท่ี 2 เปนตนไป 
     สวนลดเบ้ียปตอของคุณสามารถเพ่ิมข้ึนได 
     เมื�อคุณสะสมคะแนนจากกิจกรรมเพื�อสุขภาพ 

     และมีสถานะโกลด หรือ แพลทินัม
     คุณจะไดรับสวนลดเบ้ียประกันเพ่ิมข้ึนรวมสูงสุด 25%
     ข้ึนอยูกับแบบประกันท่ีคุณเลือก

ขอควรรู
       สวนลดเบ้ียแรกเขา คำนวณจากเบ้ียมาตรฐาน ไมรวมถึงเบ้ียท่ีตองจายเพ่ิมจากเบ้ียมาตรฐาน ของแบบประกันท่ีเขารวมโครงการ
       สวนลดเบ้ียแรกเขาเพ่ิมเติมพิเศษ ไดรับเฉพาะกรมธรรมใหมเทาน้ัน และคำนวณจากเบ้ียมาตรฐาน ไมรวมถึงเบ้ียท่ีตองจายเพ่ิมจากเบ้ียมาตรฐาน 
       ของแบบประกันท่ีเขารวมโครงการ
       ในปตออายุ สวนลดเบ้ียประกันอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูกับสถานะไวทัลลิต้ี ณ วันท่ีครบกำหนดปกรมธรรม หากสถานะสมาชิกของคุณปรับข้ึน
       หลังจากท่ีคุณไดรับใบแจงชำระเบ้ีย เอไอเอ จะคืนเงินสวนตางหลังจากท่ีไดรับการชำระเบ้ียประกัน

สวนลดเบ้ียประกันสูงสุดท่ีคุณจะไดรับคือ 25% และนอยท่ีสุดคือ 0% 
และถึงแมวาคุณจะไดรับสวนลด 0% เบ้ียประกันของคุณ ก็ไมสูงกวา
ผูท่ีไมไดเปนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี 
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เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
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คุณสามารถศึกษากิจกรรมสุขภาพที่สมาชิกสามารถสะสมคะแนน เพื�อเพิ่มสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไดจากหัวขอวิธีสะสมคะแนน
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

สำหรับปกรมธรรมแรก 
อัตราสวนลดเบี้ยฯ แรกเขา
จะเปนไปตามที่กำหนด
จากแบบประกันที่คุณเลือก

สำหรับปกรมธรรมปตออายุ 
อัตราสวนลดเบี้ยฯ 
จะคิดเปนอัตรารอยละ 
โดยคำนวณจาก
สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดังนี้

อัตราสวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ  =  อัตราสวนลดเบี้ยฯ ของกรมธรรมปลาสุด + อัตราที่ ใชปรับปรุงสวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สวนลดเบ้ียประกันเอไอเอ ไวทัลลิต้ี
เอไอเอ ไวทัลลิตี้เปนโครงการที่ตอบโจทยคนรักสุขภาพ 
ชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกดูแลสุขภาพเพื�อชีวิตที่ดีขึ้น สวนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ (สำหรับกรมธรรมปตออายุ)

บรอนซ

โกลด

แพลทินัม

Bronze

Silver
ซิลเวอร

Gold

Platinum
30,000 คะแนนข้ึนไป

20,000 – 29,999 คะแนน

10,000 – 19,999 คะแนน

0 – 9,999 คะแนน

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย
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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****)

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



คะแนน และ สถานะ เอไอเอ ไวทัลลิต้ี
หน

า

บรอนซ

0
คะแนน

ซิลเวอร

10,000
คะแนน

โกลด

20,000
คะแนน

แพลทินัม

30,000
คะแนน

คะแนนยิ่งมาก  =  สถานะยิ่งสูง  =  สิทธิประโยชนยิ่งเพิ่มขึ้น

สิทธิประโยชน: สุขภาพ

สิทธิประโยชน: แอคทีฟ

สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล
สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน

เมื�อคุณเปนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แลว เพียงสะสมคะแนนจากกิจกรรมเพื�อสุขภาพมากมายผานแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand

คุณจะไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้น

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



สะสมคะแนนการทำแบบประเมินออนไลน สูงสุด 5,500 คะแนนตอปสมาชิก
รูจักสุขภาพของคุณ

1. คุณออกกำลังกายบอยแคไหน? รับสูงสุด 1,000 คะแนนตอปสมาชิก
    (รับ 500 คะแนน/คร้ัง ปละ 2 คร้ัง โดยมีระยะหางอยางนอย 6 เดือน)

2. คุณทานอาหารดีแคไหน? รับสูงสุด 1,000 คะแนนตอปสมาชิก 
    (รับ 500 คะแนน/คร้ัง ปละ 2 คร้ัง โดยมีระยะหางอยางนอย 6 เดือน)

3. คุณสุขภาพดีแคไหน? รับสูงสุด 1,000 คะแนนตอปสมาชิก 
    (รับ 500 คะแนน/คร้ัง ปละ 2 คร้ัง โดยมีระยะหางอยางนอย 6 เดือน)

4. คุณมีความเครียดแคไหน? รับสูงสุด 1,000 คะแนนตอปสมาชิก 
    (รับ 500 คะแนน/คร้ัง ปละ 2 คร้ัง โดยมีระยะหางอยางนอย 6 เดือน)

5. แถลงเปนผู ไมสูบบุหร่ี รับสูงสุด 1,000 คะแนนตอปสมาชิก 
    (รับ 500 คะแนน/คร้ัง ปละ 2 คร้ัง โดยมีระยะหางอยางนอย 6 เดือน)

6. คุณนอนหลับดีแคไหน? รับสูงสุด 500 คะแนนตอปสมาชิก 
    (รับ 250 คะแนน/คร้ัง ปละ 2 คร้ัง โดยมีระยะหางอยางนอย 6 เดือน)

หน
า

ทำแบบประเมินออนไลน เพื�อรับคะแนนไวทัลลิต้ีสูงสุด 5,500 คะแนนตอปสมาชิก
จากแบบประเมินออนไลน 6 หัวขอ ไดแก

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



สะสมคะแนนจากการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน 
มากกวา 13,000 คะแนนตอปสมาชิก

รูจักสุขภาพของคุณ

หน
า

รับคำปรึกษาดานโภชนาการ 
     เพื�อการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
     พรอมรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 2,000 คะแนนตอปสมาชิก
     รับ 1,000 คะแนน/ครั้ง ปละ 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 6 เดือน
     และเมื�อรวมกับคะแนนจากแบบประเมินออนไลน 
     “คุณทานอาหารดีแคไหน?”
     รับสูงสุดไมเกิน 2,500 คะแนนตอปสมาชิก
ตรวจสุขภาพฟน 
     ตรวจสุขภาพฟนเปนประจำเพื�อฟนแข็งแรง ชวยลดความเสี่ยงโรคราย 
     พรอมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนนตอปสมาชิก 
ตรวจวัดสายตา 
     เพื�อวัดระดับการมองเห็น และอาจบงชี้อาการเบื้องตนของโรคตาง ๆ ได 
     พรอมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 500 คะแนนตอปสมาชิก 

การตรวจสุขภาพขั้นสูง 
ตรวจหาเช้ือเอชไอวี (ผู ใหญทุกชวงอายุ) 
พรอมรับคะแนนไวทัลลิต้ี 1,000 คะแนน 1 คร้ังตอปสมาชิก
ตรวจมะเร็งปากมดลูก* (หญิง อายุ 21 ปข้ึนไป) 
พรอมรับคะแนนไวทัลลิต้ี 1,000 คะแนน ตอเนื�อง 3 ปสมาชิก
ตรวจแมมโมแกรม (หญิง อายุ 40 ปข้ึนไป) 
พรอมรับคะแนนไวทัลลิต้ี 1,000 คะแนน 1 คร้ังตอปสมาชิก
ตรวจสารบงช้ีมะเร็งตอมลูกหมาก (ชาย อายุ 50 ปข้ึนไป) 
พรอมรับคะแนนไวทัลลิต้ี 1,000 คะแนน 1 คร้ังตอปสมาชิก
ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (ผู ใหญ อายุ 50 ปข้ึนไป) 
พรอมรับคะแนนไวทัลลิต้ี 1,000 คะแนน 1 คร้ังตอปสมาชิก
*เฉพาะการตรวจมะเร็งปากมดลูก คุณจะไดรับ 1,000 คะแนน 
ในปท่ีตรวจ และรับตอเนื�องอีก 2 ปสมาชิก 

ตรวจสุขภาพเบื้องตน 4 รายการ
            ดัชนีมวลกาย   
         ความดันโลหิต  
         ระดับน้ำตาลในเลือด          

         คอเรสเตอรอลรวม
     รับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 6,000 คะแนนตอปสมาชิก 
      รับ 750 คะแนน/การตรวจ และรับเพ่ิม 750 คะแนน/การตรวจ 
      เมื�อผลการตรวจอยูในเกณฑปกติ

ทดสอบความแข็งแรงและสมรรถภาพรางกาย 
     พรอมรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 
     1,500 คะแนนตอปสมาชิก

ฉีดวัคซีนปองกันโรค
     วัคซีนไขหวัดใหญ - 1 ครั้งตอปสมาชิก
     วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ บี - 1 ครั้งตลอดชีวิต
     วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก (เพศหญิง อายุ 18 - 26 ป) - 1 ครั้งตลอดชีวิต
     วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 - 1 ครั้งตลอดชีวิต
     พรอมรับคะแนนไวทัลลิตี้รายการละ 1,000 คะแนน

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม



สะสมคะแนนการออกกำลังกาย
สูงสุด 15,000 คะแนนตอปสมาชิก

ดูแลสุขภาพใหดีข้ึน

สะสมคะแนนไดงาย ๆ จากหลากหลายกิจกรรม 

1. แอปและอุปกรณสุขภาพ รับสูงสุด 100 คะแนนตอวัน
     แอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันที่รองรับสำหรับการสะสมคะแนน
     เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไดแก Samsung Health, Apple Health, Strava, 
     Google Fit และ Huawei Health 
     
     นา��กาเพื�อสุขภาพ นา��กาที่รองรับการเชื�อมตอกับแอป AIA Vitality 
     เพื�อสะสมคะแนน ไดแก Garmin, Fitbit, Apple Watch, Samsung Gear, 
     Suunto, Polar และ Huawei Watch Fit

2. ฟตเนสที่เขารวมโครงการ รับ 100 คะแนนตอวัน
     ออกกำลังกายที่ฟตเนสที่เขารวมโครงการ และ รับ 100 คะแนน/วัน 

3. กิจกรรมออกกำลังกาย รับสูงสุด 1,500 คะแนนตอวัน
     เมื�อคุณรวมอีเวนตออกกำลังกาย 
     เชน  งานวิ่ง งานปน ไตรกีฬา และกิจกรรมอื�น ๆ อีกมากมาย 
     คุณสามารถสงขอมูลเพื�อรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 
     สูงสุด 1,500 คะแนนตอวัน ผานแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้

พรอมสะสมคะแนนออกกำลังกายสูงสุด 15,000 คะแนนตอปสมาชิก 
จากการออกกำลังกายรูปแบบตาง ๆ ท้ังการสะสมกาวเดินในแตละวัน 
การออกกำลังกายท่ีฟตเนส และการรวมอีเวนตออกกำลังกายตาง ๆ 
เชน งานว่ิงมาราธอน รับคะแนนสูงสุด 15,000 คะแนนตอปสมาชิก 
จากการออกกำลังกาย 3 ประเภท

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
เพื�อสุขภาพท่ีแข็งแรง

ภาพประกอบเปนตัวอยาง

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หน
า

หมายเหตุ: 
   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
   เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน



สะสมคะแนนจากการซ้ืออาหารท่ีดีตอสุขภาพ การติดตามการนอน และการพิชิตเปาหมายสุขภาพอื�นๆ 
มากกวา 5,000 คะแนนตอปสมาชิก

หน
า

รับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ
เมื�อซื้ออาหารสุขภาพ เชน ผัก-ผลไมสด นมสดพาสเจอรไรส
สูตรพรองมันเนย เปนตน จากพารทเนอรที่เขารวมโครงการ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ รับ 1 คะแนน จากยอดซื้อทุก ๆ 5 บาท
กอนหักสวนลด สูงสุด 400 คะแนนตอเดือน 

การนอนหลับพักผอน ใหเพียงพอวันละ 7 - 9 ชั่วโมง 
ชวยใหคุณมีสุขภาพดี พรอมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 5 คะแนนตอวัน 
สูงสุด 1,830 คะแนนตอป 

พิชิตเปาหมายทางสุขภาพ ที่โครงการแนะนำให 
    รับคำทาทายจากโครงการ เปนเปาหมายเฉพาะบุคคล
    ที่โครงการแนะนำให เชน เปาหมายออกกำลังกาย 10 นาที 
    จำนวน 3 ครั้งตอสัปดาห เปนตน
    ทาทายตนเอง โดยการรับภารกิจและทำใหสำเร็จ 
    เชน จำกัดปริมาณการดื�มแอลกอฮอล เปนตน
พรอมรับคะแนนสูงสุด 6,000 คะแนนตอปสมาชิก

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: 
   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
   เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน



แอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand เพื�อการสะสมคะแนน

1. เปดแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 
2. กรอกรหัสผู ใช และรหัสผาน หรือ หากเขาใชงานเปนครั้งแรกให "สรางบัญชีผู ใช"
3. อานและกดปุมยืนยันรับทราบเงื�อนไขฯ
4. เมื�อเขาสูระบบเรียบรอยแลวสมาชิกจะเห็นการดขอความตอนรับ
   ซึ่งแนะนำฟเจอรตางๆ ในแอปพลิเคชัน

หากสมาชิกมีรหัสผู ใชและรหัสผานของบัญชี AIA iService อยูแลว
สามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ดวยรหัสผู ใชและรหัสผานเดียวกัน 
ซึ่งหากสมาชิกลืมรหัสผู ใชและรหัสผานสามารถติดตอ AIA Call Center 1581 
เพื�อขอความชวยเหลือ
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ขั้นตอน

เร่ิมสะสมคะแนนดวยการดาวนโหลดแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ี

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย



ครบทุกฟงกชันการใชงาน
หน

า

บัตรสมาชิก
eCard

ติดตามการออกกำลังกาย
Workout tracker

ประวัติคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Points history

สะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Earn Points

แบบประเมินออนไลน
Assessments

ภารกิจ
Challenges

รางวัล
Rewards

คูปอง
Voucher

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย
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คำถามพบบอย
1. สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มีกี่ประเภท
 2 ประเภท คือสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส 

2. สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสจะไดรับสิทธิประโยชนอะไร
 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสจะไดรับสิทธิประโยชนมากกวา ดังนี้ 

3. คาสมาชิกของสมาชิกแตละประเภท
 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ - ไมมีคาสมาชิก 
 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส - คาสมาชิก 1,400 บาทตอปสมาชิก 

1. สิทธิประโยชน แอคทีฟ รีวอรด (Active Rewards) 2. สิทธิประโยชนจากพารทเนอรชั้นนำที่มากกวา
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส มีสิทธิประโยชน ดังนี้

     1.1 สมาชิกที่สามารถพิชิตภารกิจประจำ 2 สัปดาห
  จะไดรับรางวัลแอคทีฟ รีวอรด (Active Rewards) 
       ซึ่งรางวัลจะมีมูลคาขั้นต่ำ 50 บาทตอรอบ
     1.2 สมาชิกสามารถสะสมรางวัลแอคทีฟ รีวอรด 
  (Active Rewards) ไดสูงสุด 26 รอบ ตอปสมาชิก

     2.1 เงินคืนตามสถานะจากการใชบริการสถานออกกำลังกาย
      ที่เปนพารทเนอรกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 
     2.2 เงินคืนตามสถานะ สำหรับที่พัก เพื�อการทองเที่ยว 
     2.3 เงินคืนตามสถานะ สำหรับการเดินทาง เพื�อการทองเที่ยว 
     2.4 สิทธิประโยชนอื�นๆ อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
          https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
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คำถามพบบอย
4. การสมัครสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส และการสลับประเภทสมาชิก 
 สมาชิกดาวนโหลดแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand เวอรชันลาสุด จากนั้นสมัครเขารวมเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส และจายเบี้ยประกันภัย
 เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส 1,400 บาท ผานแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand ในกรณีที่สมัครเขารวมเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสระหวางรอบปสมาชิก 
 เบี้ยประกันภัยจะคำนวณเปนรายวันนับจากวันที่ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงวันครบรอบปสมาชิก 

5. การสิ้นสุดสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
 สมาชิกสามารถยกเลิกการเปนสมาชิกไวทัลลิตี้ พลัส ได โดยการไมจายคาเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสในวันครบรอบปสมาชิกถัดไป 
 ท้ังน้ี เอไอเอ ไวทัลลิต้ีจะไมคืนเบ้ียประกันเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส หากมีการยกเลิกระหวางปสมาชิก โดยสมาชิกจะยังคงเปนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส 
          จนถึงวันครบรอบปสมาชิกน้ัน และ เมื�อสมาชิกไมตออายุเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส สมาชิกจะยังคงเปนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตอไป 
          และไมมีผลกระทบกับเงินคืน รวมถึงสิทธิประโยชนอื�นๆ ที่ ไดรับไปแลว

6. การสิ้นสุดสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 เมื�อกรมธรรมที่เขารวมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ทุกฉบับไมมีผลบังคับ

7. การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
         ผานทางแอปพลิเคชัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือ เว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards

8. กรณีตองการขอมูลเพิ่มเติม
 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://campaigns.aia.co.th/vitality หรือ AIA Call Center 1581

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

หมายเหตุ: 
   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิต้ีซ่ึงสามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมไดท่ีแอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
   เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
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เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสสิทธิประโยชน 1

สวนลดเบี้ยประกัน ของแบบประกันที่เขารวมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เงินคืนรายเดือนตามสถานะไวทัลลิตี้ จากฟตเนสที่เขารวมโครงการ สูงสุด 30%

สวนลดคาสมาชิกจากฟตเนสที่เขารวมโครงการ และทดสอบสมรรถภาพรางกายฟรี

สวนลด 100 บาท เมื�อสมัครรวมงาน AIA Vitality Virtual Run

แอคทีฟ รีวอรด
รับรางวัลเมื�อพิชิตภารกิจประจำ 2 สัปดาหสำเร็จ 1 ปสมาชิกจะมีแอคทีฟ รีวอรด ทั้งหมด 26 รอบ 

แพลทินัม รีวอรด
รับเงินคืนผานทรู มันนี่ 800 บาทเมื�อมีสถานะ แพลทินัม 

สวนลดสูงสุด 25% เมื�อซื้อเครื�องฆาเชื้อโรคในอากาศ เมดคลิน

สวนลดสูงสุด 30% เมื�อซื้อนา��กาสุขภาพฟตบิท และการมิน

สวนลดสูงสุด 15% เมื�อซื้อนา��กาสุขภาพซุนโต

คำถามพบบอย

X

X
X

X

9. สิทธิประโยชนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ตางกันอยางไร (1/2)

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

2

หมายเหตุ: 
1.   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซึ่งสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
     เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
2. ทรูมันน่ี วอลเล็ท เปนกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีชวยใหผู ใชสามารถสแกนและชําระบิล, เติมเงิน และซ้ือของตาง ๆ เชน 7-Eleven, คาสาธารณูปโภค, คาผานทาง, Lazada และเครือขายตาง ๆ ในประเทศ รวมถึงชองทางการชำระเงินสำหรับรานคาออนไลน
3. รับ 1 คะแนนไวทัลลิตี้ จากยอดซื้อ 5 บาทกอนหักสวนลด สูงสุด 400 คะแนนตอเดือน และสูงสุด 4,800 คะแนนตอป คะแนนไวทัลลิตี้จะปรากฎในรายงานสรุปคะแนนของคุณภายใน 3 วันทำการ
4. ราคานี้ไมรวมคาบริการผูปวยนอก, คารักษาพยาบาล และคาบริการใหคำปรึกษา
5. รายละเอียดและเงื�อนไขสำหรับการพิจารณา การใหสิทธิประโยชน การใหบริการตางๆ ของเอกสิทธิ์ดานการบริการจัดการดูแลผูปวยรายบุคคล (Medix) เปนไปตามนโยบายการใหบริการของ Medix ซึ่ง Medix เปนบริษัทนอกกลุมบริษัทเอไอเอ
   และอยูนอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไมรับผิดชอบตอการบริการ ผลิตภัณฑ และขอเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix
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เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสสิทธิประโยชน 1

คำถามพบบอย

X

X

3

4

5

สวนลดสูงสุด 25% เมื�อซื้อสินคา / อุปกรณเพื�อสุขภาพที่ซุปเปอรสปอรต ออนไลน

สวนลด 15% เมื�อซื้ออาหารเพื�อสุขภาพ

เงินคืนตามสถานะสำหรับใบเสร็จรับเงินคาตรวจสุขภาพ คาตรวจสุขภาพขั้นสูง การตรวจสายตาโดยแพทย 
วัคซีน และการตรวจการนอนหลับ ท่ีออกโดยโรงพยาบาล หรือคลินิก ดังน้ี สถานะ บรอนซ รับสวนลด 200 บาท 
ซิลเวอร 300 บาท โกลด 400 บาท และแพลทินัม 600 บาท สูงสุด 2 ใบเสร็จตอรอบปสมาชิก

ตรวจสุขภาพเบื้องตนฟรี 3 รายการ ไดแก 
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือดแบบสุม

แพ็คเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ จาก 70 โรงพยาบาลพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศ

สวนลด 20% สำหรับกรอบแวนตา แวนตากันแดด และเลนส และตรวจวัดสายตาฟรี

จองโรงแรม ท่ีพัก รับสวนลดตามสถานะสูงสุด 25%

บริการจัดการดูแลผูปวยรายบุคคล สำหรับสถานะโกลด และแพลทินัม โดย เมดิกซ

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส       สิทธิประโยชน: สุขภาพ       สิทธิประโยชน: แอคทีฟ       สิทธิประโยชน: ไลฟสไตล       สิทธิประโยชน: สวนลดเบี้ยประกัน       วิธีสะสมคะแนน       แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้       คำถามพบบอย

9. สิทธิประโยชนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ตางกันอยางไร (2/2)

หมายเหตุ: 
1.   เงื�อนไขการรับสิทธิประโยชนเปนไปตามขอกำหนดและเงื�อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซึ่งสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards   
     เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนโดยแจงลวงหนา 30 วัน
2. ทรูมันน่ี วอลเล็ท เปนกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีชวยใหผู ใชสามารถสแกนและชําระบิล, เติมเงิน และซ้ือของตาง ๆ เชน 7-Eleven, คาสาธารณูปโภค, คาผานทาง, Lazada และเครือขายตาง ๆ ในประเทศ รวมถึงชองทางการชำระเงินสำหรับรานคาออนไลน
3. รับ 1 คะแนนไวทัลลิตี้ จากยอดซื้อ 5 บาทกอนหักสวนลด สูงสุด 400 คะแนนตอเดือน และสูงสุด 4,800 คะแนนตอป คะแนนไวทัลลิตี้จะปรากฎในรายงานสรุปคะแนนของคุณภายใน 3 วันทำการ
4. ราคานี้ไมรวมคาบริการผูปวยนอก, คารักษาพยาบาล และคาบริการใหคำปรึกษา
5. รายละเอียดและเงื�อนไขสำหรับการพิจารณา การใหสิทธิประโยชน การใหบริการตางๆ ของเอกสิทธิ์ดานการบริการจัดการดูแลผูปวยรายบุคคล (Medix) เปนไปตามนโยบายการใหบริการของ Medix ซึ่ง Medix เปนบริษัทนอกกลุมบริษัทเอไอเอ
   และอยูนอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไมรับผิดชอบตอการบริการ ผลิตภัณฑ และขอเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix



SU0215437 - 20/11/2021

เอไอเอ ประเทศไทย

181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

aia.co.th
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