เลือกเก็บเงินออม
เลือกคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์แอนด์เซฟ

ไม่ต้องเลือก ไม่ต้องลังเลใจ เพราะเรารวมมาให้ ในประกันเดียว ครอบคลุมทั้งการเก็บออม
ในรูปแบบประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองทั้งชีวิตและการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ถึงอายุ 80 ปี

รับผลประโยชน์เมื่อครบก�ำหนดสัญญา

อายุครบ 80 ปี

เบี้ยประกันภัยคงที่

ช�ำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี

ลดหย่อนภาษีได้*
*เบี้ยประกันของความคุ้มครองชีวิต สามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

คุณสมบั ติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย

20 – 55 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 80 ปี

ระยะเวลาช�ำระค่าเบีย้ ประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
		
		
งวดการช�ำระเบี้ย

6 แผน ดังนี้
500,000 บาท/750,000 บาท/1,000,000 บาท/
1,500,000 บาท/2,000,000 บาท/3,000,000 บาท
รายปี/ราย 6 เดือน/ราย 3 เดือน/รายเดือน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์
แผน 1

แผน 2

ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 3
แผน 4

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต1 หรือกรณีมีชีวิตอยู่จนครบก�ำหนดสัญญา2
500,000
750,000
1,000,000
1,500,000
2. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต
50,000
50,000

50,000

50,000

แผน 5

แผน 6

2,000,000

3,000,000

50,000

50,000

3. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล3
3.1 ค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case) ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,000
1,500
2,000
3,000
4,000
6,000
3.2 ค่าชดเชยรายวัน กรณีเป็นผูป้ ว่ ยในและรับการรักษาในห้องผูป้ ว่ ยหนัก (ไอ.ซี.ยู. หรือ ซี.ซี.ยู.) ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2,000
3,000
4,000
6,000
8,000
12,000
ผลประโยชน์ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
3.3 ค่าชดเชยกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในหมวดยาส�ำหรับผู้ป่วยใน (รวมกรณี Day Case) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,000
1,500
2,000
3,000
4,000
6,000
3.4 ผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลกรณีทมี่ กี ารผ่าตัดส�ำหรับผูป้ ว่ ยใน4 (ส�ำหรับค่าแพทย์ผา่ ตัดและหัตถการ ค่าวิสญั ญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด
และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยจ่ายตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ�ำนวนผลประโยชน์
ทีก่ ำ� หนดไว้ในตารางนี้
75,000
112,500
150,000
225,000
300,000
450,000
หมายเหตุ

1 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เท่ากับ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ตามข้อ 3) ทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
2 ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่จนครบก�ำหนดสัญญา เท่ากับ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ตามข้อ 3) ทั้งหมดที่บริษัท
ได้จา่ ยไปแล้ว (ถ้ามี)
3 ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสูงสุด ณ วันที่พึงจ่ายผลประโยชน์ จะไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว และหนี้สิน (ถ้ามี)
4 การผ่าตัดส�ำหรับผู้ป่วยใน หมายถึง การผ่าตัดที่มีการวางยาสลบแบบทั่วไป (general anesthesia) หรือการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (spinal anesthesia) โดยวิสัญญีแพทย์ และจ�ำเป็น
ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุ 20 – 55 ปี

(ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย งวดการช�ำระเบี้ยประกันภัย และแผนประกันที่เลือกซื้อ)

เพศ
หญิง
ชาย

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6
7,210 - 75,030 10,815 - 112,545 14,420 - 150,060 21,630 - 225,090 28,840 - 300,120 43,260 - 450,180
7,585 - 81,895 11,377.50 - 122,842.50 15,170 - 163,790 22,755 - 245,685 30,340 - 327,580 45,510 - 491,370

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในที่ ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Day Case
ได้ที่ www.bangkokbank.com/BTHealthAndSave
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้ หากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้
• การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผล
คุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
• การเจ็บป่วยดังต่อไปนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระยะเวลา 120 วัน นับตัง้ แต่วนั เริม่ มีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) ให้นบั ตัง้ แต่วนั เริม่ มีผล
คุม้ ครองตามการต่ออายุนนั้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ ภายหลัง ได้แก่ โรคไส้เลือ่ นทุกชนิด ต้อเนือ้ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ตัวอย่างเงื่อนไขการไม่คุ้มครอง
บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อปรากฏว่า
1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์
ฆ่าตายโดยเจตนา
2. โรคเรือ้ รัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บทีย่ งั มิได้รกั ษาให้หายก่อนวันเริม่ มีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรือก่อนวันเริม่ มีผลคุม้ ครองตามการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement)
ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก�ำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน�ำ้ หนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการ
ตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
4. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท�ำเลสิค ค่าใช้จ่ายส�ำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
5. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
หมายเหตุ
• Be Together Health&Save (บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์แอนด์เซฟ) เป็นชือ่ ทางการตลาดของแบบ เอไอเอ สะสมทรัพย์ คุม้ ครองครบอายุ 80 ปี ช�ำระเบีย้ ประกันภัย
ครบอายุ 60 ปี • กรณีชำ� ระค่าเบีย้ ประกันภัยรายเดือน ต้องช�ำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครัง้ แรก • การท�ำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบก�ำหนด
ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจ�ำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อก�ำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ • ธนาคารเป็นเพียง
นายหน้าประกันชีวติ ทีเ่ ป็นผูช้ ชี้ อ่ งและจัดการบริการให้กบั ลูกค้า เพือ่ ให้เกิดการท�ำสัญญาประกันภัยเท่านัน้ โดยการพิจารณาอนุมตั กิ รมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขของ บริษทั เอไอเอ จ�ำกัด • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึง่ ในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย • ผลประโยชน์และเงือ่ นไข
เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
ปรึกษาและรับค�ำแนะน�ำวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ ให้บริการ หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com
บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด โทร. 0 2353 8855 www.aia.co.th

