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แบบประกันหลัก ที่คุมครองชีวิตและโรครายแรงนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)
ครอบคลุมโรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา
ครอบคลุมโรครายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันไดวาจะเปน 10 ป หรือ 20 ป
เบี้ยประกันใชลดหยอนภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกำหนด*
มีมูลคาเวนคืนกรมธรรม

*เบี้ยประกันชีวิต เฉพาะสวนที่เขาเงื1อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดไมเกิน
100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถามี) เฉพาะสวนที่เขาเงื1อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 315) สามารถหักลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท และเมื1อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดแลวตองไมเกิน 100,000 บาท

ผลประโยชน โดยยอ

ความคุมครองโรครายแรง
- ระดับตนถึงระดับปานกลาง
- ระดับรุนแรง หรือ

20% ของจำนวนเงินเอาประกัน จำกัดโรครายแรงโรคเดียวเทานั้น
(จายเพียงครั้งเดียว) และกรมธรรมยังมีผลบังคับหากยังมีการชำระเบี้ย
100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
หัก ผลประโยชนความคุมครองโรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง
ที่จายไปแลว (ถามี) และกรมธรรมจะสิ้นผลบังคับทันที

กรณีเสียชีวิต หรือ
กรณีครบกำหนดสัญญา

ทั้งนี้บริษัทจะจายผลประโยชนรวมกันไมเกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

ตัวอยางการจายผลประโยชน

ตอมาไดรับการวินิจฉัยวา
เปนโรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง
บริษัทจาย 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน

เริ่มทำประกัน

หลังจากนั้นไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรครายแรงระดับรุนแรงหรือกรณีเสียชีวิต
หรือมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญา
บริษทั จาย 80% ของจำนวนเงินเอาประกัน**

**กรณี ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรครายแรงระดับรุนแรงหรือกรณีเสียชีวติ หรือมีชวี ติ อยูจ นครบกำหนดสัญญา โดยไม ไดเรียกรองสินไหมโรครายแรงระดับตน
ถึงระดับปานกลางมากอน จะไดรบั ผลประโยชน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

ระยะเวลาที่ ไมคมุ ครอง (Waiting Period) จะไมคมุ ครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรง หรือความผิดปกติซง่ึ แพทยยนื ยันและมีหลักฐานชัดเจนวาเกีย่ วของกับโรครายแรง
ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรมหรือหากมีการตออายุกรมธรรม ใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแต
วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

จากพฤติกรรมเสี่ยงของคนในยุคปจจุบันที่เปนสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงหลัก
ที่จะทำใหเกิดการเจ็บปวย และเสียชีวิตจากโรครายแรง เชน
ขาดการออกกำลังกาย
การดื1ม
เครื1องดื1ม
แอลกอฮอล
ความเครียด
http://www.thaihealth.or.th/

รับประทานอาหาร
หวานมันเค็มจัด

การสูบบุหรี่

ถาทานมีพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้ เราขอแนะนำ
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20

/99

เพราะเราคุมครองครอบคลุมโรครายแรงสูงสุด 62 โรค/การรักษา

PROTECTION AIA CI SUPERCARE

กลุม
โรครายแรง
กลุม 1

โรครายแรงที่ ใหความคุมครองใน AIA CI SuperCare 10
20/99

โรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา
• โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม

กลุมโรคมะเร็ง
• การผาตัดเนื้องอกตอมใตสมองออก
และเนื้องอก

กลุม 2

กลุมโรคหัวใจ
ระบบการ
หายใจ
และระบบ
การไหลเวียน
โลหิต

• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาดวยการสวนหลอดเลือด
หัวใจ
• การผาตัดลอกเยื�อหุมหัวใจ
• การรักษาโรคลิ้นหัวใจดวยการสวนหลอดเลือด
• การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาโดยวิธี ใส
สายสวนทางหลอดเลื อ ด หรื อ ภาวะการโป ง พองของ
หลอดเลือดแดงใหญเอออรตาที่ระดับอกหรือระดับทอง
• การใสเครื�องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ

โรครายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
• โรคมะเร็งระยะลุกลาม
• เนื้องอกในสมองชนิดที่ ไม ใชมะเร็ง
• กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
• การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
• โรคกลามเนื้อหัวใจ
• การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ
• การผาตัดเสนเลือดแดงใหญเอออรตา
• โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
• โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะ
สุดทาย
• โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต

กลุม 3

• โรคหลอดเลือดสมองที่ตองไดรับการผาตัดลอกหลอด
เลือดแดงคาโรติด

กลุมโรคหลอด
เลือดสมอง
• โรคหลอดเลือดสมองที่ ไดรับการรักษาโดยวิธี ใสสายสวน
ระบบประสาท
เสนเลือดแดงบริเวณคอ
และกลามเนื้อ

• โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
• โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่ตองรักษาโดยการผาตัด
• ภาวะโคมา

• โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่รักษาโดยใชขดลวดผาน
สายสวนทางหลอดเลือด

• โรคสมองเสื�อมชนิดอัลไซเมอร

• การผาตัดฝงทอระบายในโพรงสมอง

• โรคเยื�อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

(คุมครองจนถึงกอนอายุครบ 80 ปบริบูรณ)

• สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
• โรคพารกินสัน

(คุม ครองจนถึงกอนอายุครบ 80 ปบริบรู ณ)

• โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
• โรคของเซลลประสาทควบคุมการเคลื�อนไหว
• ภาวะอะแพลลิก
• อัมพาตของกลามเนื้อแขนหรือขา
• โรคโปลิ โอ
• โรคกลามเนื้อเสื�อม
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

กลุม
โรครายแรง
กลุม 4

โรครายแรงที่ ใหความคุมครองใน AIA CI SuperCare 10
20/99
โรครายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา
• การผาตัดตับออกหนึ่งกลีบ

กลุมโรคอวัยวะ
• การผาตัดไตออกหนึ่งขาง
และระบบ
การทำงาน
• การผาตัดปอดออกหนึ่งขาง
ที่สำคัญ
ของรางกาย

โรครายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
• ตับวาย
• ไตวายเรื้อรัง
• โรคลำไสอักเสบเปนแผลรุนแรง
• การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถายไขกระดูก
• โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
• ภาวะตับออนอักเสบที่กลับเปนซ้ำและเรื้อรัง
• ไตอักเสบลูปสู จากโรคซิสเต็มมิค ลูปสู อิรเิ ธมาโตซูส (SLE)
• ภาวะขออักเสบรูมาตอยดชนิดรุนแรง

กลุม 5

กลุมโรคภาวะ
ติดเชื้อ
การบาดเจ็บ
รายแรง
และภาวะ
ทุพพลภาพ

• แผลไหมชนิดรุนแรงนอย (การเกิดแผลไหมระดับ 2)

• แผลไหมฉกรรจ (การเกิดแผลไหมระดับ 3)

• การผาตัดเลือดคั่งใตเยื�อหุมสมองอันเนื�องมาจาก
อุบัติเหตุ

• การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง

• การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งขางหรือตาหนึ่งขาง

(คุมครองจนถึงกอนอายุครบ 80 ปบริบูรณ)

• โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

• การสูญเสียการดำรงชีพอยางอิสระ
• การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- ไมสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันไดดว ยตนเองอยางถาวรตัง้ แต 3 อยางขึน้ ไป ตอเนือ1 งกัน
เปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน (คุมครองจนถึงกอนอายุครบ 80 ปบริบูรณ) หรือ
- ไมสามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื1อรับคาตอบแทนหรือกำไรไดตอเนื1องกันเปนระยะเวลา
อยางนอย 180 วัน (คุม ครองตัง้ แตอายุ 17 ปบริบรู ณจนถึงกอนอายุครบ 70 ปบริบรู ณ) หรือ
- การสูญเสีย สายตา มือ หรือ เทา ทั้ง 2 ขาง หรือสูญเสียมือ 1 ขาง และเทา 1 ขาง หรือ
สูญเสียสายตา 1 ขางและมือ 1 ขาง หรือสูญเสียสายตา 1 ขาง และเทา 1 ขาง (คุม ครอง
จนถึงกอนอายุครบ 80 ปบริบูรณ)

• ตาบอด
• การฉีกขาดของรากประสาทตนแขน
• การสูญเสียความสามารถในการพูด
• โรคเนื้อเยื�อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเปนเนื้อตาย
• โรคเทาชาง

กลุม 6

กลุม โรครายแรง
สำหรับผูเ ยาว
(คุม ครอง
ผูเ อาประกันภัย
ตัง้ แตอายุ
1 เดือน – 16 ป)

-

• โรคไขรูมาติกที่ทำใหหัวใจผิดปกติ
• โรคคาวาซากิที่ทำใหเกิดโรคแทรกซอนของหัวใจ
• โรคเบาหวานชนิดที่ 1
• โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและ
ตองใสทอระบาย

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

PROTECTION AIA CI SUPERCARE

เงื1อนไขการรับประกันโดยยอ
AIA CI SuperCare 10/99

AIA CI SuperCare 20/99

เอไอเอ ซี ไอ ซูเปอรแคร 10/99

เอไอเอ ซี ไอ ซูเปอรแคร 20/99

อายุ 1 เดือน – 65 ป

อายุ 1 เดือน – 65 ป

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

10 ป

20 ป

จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ

200,000 บาท*

200,000 บาท*

ชื1อทางการตลาด 1
อายุที่รับประกัน
ระยะเวลาคุมครอง

*สูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับผูขอเอาประกันที่ ไมมีรายได เชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แมบาน พอบาน ผูเกษียณอายุ เปนตน
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันตั้งแต 5 ถึง 15 ลานบาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย บริษัทจะมอบสิทธิ์ ไมเพิ่มเบี้ยประกันเนื1องจากสุขภาพ
เงื1อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกัน อาจมีผลตอสิทธิพิเศษดังกลาว

สวนลดเบี้ยประกัน
จำนวนเงินเอาประกัน
นอยกวา 500,000 บาท
500,000 - 799,999 บาท
800,000 – 999,999 บาท
1,000,000 – 4,999,999 บาท
5,000,000 - 15,000,000 บาท

อัตราสวนลดเบี้ยประกันมาตรฐานรายปตอจำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท
ไมมี
ไมมี
ไมมี
0.50 บาท
ไมมี
1.00 บาท
2.50 บาท
1.50 บาท
3.50 บาท
2.00 บาท

1

เอไอเอ ซี ไอ ซูเปอรแคร 10/99 และ เอไอเอ ซี ไอ ซูเปอรแคร 20/99 เปนชื1อทางการตลาดของแบบประกัน เอไอเอ ซี ไอ ซูเปอรแคร (ไมมีเงินปนผล)
การชำระเบี้ยประกันเปนหนาที่ของผูขอเอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเปนการใหบริการเทานั้น
ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอเท็จจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใด ๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัย
บอกลางสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ตัวอยางเงื1อนไขการไมคุมครอง
- ความผิดปกติซึ่งแพทยยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนวาเกี่ยวของกับโรครายแรง หรือโรครายแรงที่เกิดขึ้นกอนวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรมนี้ หรือกอน
วันที่ ใหมีการตออายุกรมธรรมแลวแตวันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
- การฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวานั้น
- การติดเชื้อไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDs) ของผูเอาประกัน ไมวาจะทางตรงหรือทางออมก็ตาม

ผูนำเสนอ

เกี่ยวกับ เอไอเอ ประเทศไทย

เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวติ ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2481 และเปนหนึง่ ในสมาชิกของกลุม บริษทั เอไอเอ โดยใหความคุม ครองในดานการประกันชีวติ
การวางแผนออมเงินเพื1อวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค) และเปนผู ใหบริการโครงการสุขภาพเอไอเอ
ไวทัลลิตี้ นอกจากนี้ ยังใหบริการแกลูกคาองคกรในดานการประกันภัยกลุม ประกันสินเชื1อ และเปนผูจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เอไอเอ ประเทศไทย
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