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คำถำมพบบ่ อย เอไอเอ พริ วิเลจ แคร์ กำร์ ด (AIA Privilege Care Card)
คำถำมที่ 1: บัตรฯ ใหม่ นี ้ ออกให้ กับกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุหมู่สำหรั บนักเรี ยนหรื อบุคคลทั่วไป
ได้ หรื อไม่
ตอบ: - บัตรฯ นี ้ ออกให้ สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลในแบบที่มีคา่ รักษาพยาบาล และมีเบี ้ย
ประกันภัยต่อปี ต่อกรมธรรม์ 1,500 บาท และผู้เอาประกันภัยมีอายุตงแต่
ั ้ 6 ปี ขึ ้นไปเท่านัน้
- กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุหมูส่ าหรับนักเรี ยนหรื อบุคคลทัว่ ไป ใช้ บตั รรูปแบบเดิม และเงื่อนไขการใช้
บัตรยังเหมือนเดิม
คำถำมที่ 2: กำรต่ ออำยุกรมธรรม์ ฯ เดิมจะได้ รับบัตรฯ ใหม่ หรื อไม่
ตอบ: กรมธรรม์เดิมที่มีคา่ รักษาพยาบาลและมีเบี ้ยประกันภัยต่อปี 1,500 บาท และผู้เอาประกันภัยมีอายุตงแต่
ั้ 6
ปี ขึ ้นไป ที่ทาการต่ออายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15 กันยายน 58 เป็ นต้ นไป จะได้ รับบัตรฯ ใหม่ เว้ นแต่ผ้ เู อาประกันภัยจะ
ได้ รับบัตรฯ ใหม่ตามกรมธรรม์ฯ อื่นแล้ ว
ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยมี 3 กรมธรรม์ฯ และเป็ นของตัวแทนฯ ต่างหน่วย เมื่อทาการต่ออายุกรมธรรม์ฯ จะได้ รับ
บัตรฯ กี่ใบ
- จะได้ รับบัตร 1 ใบ สาหรับกรมธรรม์ฯ ที่ได้ รับการต่ออายุก่อน โดยกรมธรรม์ฯ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 จะ
ไม่ได้ รับบัตรฯ ซึง่ บัตรฯ ที่ได้ รับสามารถอ้ างอิงกรมธรรม์ฯ ได้ ทงั ้ 3 ฉบับ
คำถำมที่ 3: กำรใช้ บัตรฯ ใหม่ นีเ้ หมือนกับ บัตรฯ เดิมหรื อไม่
ตอบ: เงื่อนไขการใช้ บตั รฯ ใหม่นี ้จะแตกต่างกับบัตรฯ เดิม แต่ผ้ เู อาประกันภัยจะได้ รับความสะดวกไม่ต้องรอบัตรฯ
ในช่วงปี ต่ออายุ หรื อการรักษาต่อเนื่องกับสถานพยาบาลแห่งที่ 2 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการใช้ บตั รฯ จะได้ จดั ส่งไปพร้ อม
กับบัตรฯ ใหม่นี ้
ยกเว้ นกรณีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นก่อนวันออกบัตรฯ ใหม่ บริ ษัทขอสงวนสิทธิให้ ใช้ บตั รฯ เดิม
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คำถำมที่ 4: เคยได้ รับบัตรฯ นีแ้ ล้ ว ภำยหลังผู้เอำประกันภัยมำสมัครกรมธรรม์ ฯ ใหม่ บริษัทจะออก
บัตรฯ ให้ ใหม่ หรื อไม่
ตอบ: บริ ษัทไม่ออกบัตรฯ ใหม่ให้ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ บตั รฯ เดิมได้ ยกเว้ นกรณีที่กรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลทุกฉบับที่ถือครองขาดอายุเกิน 60 วันแล้ ว บริ ษัทจะออกบัตรฯ ใหม่ให้
คำถำมที่ 5: เคยได้ รับบัตรฯ นีแ้ ล้ ว ภำยหลังกรมธรรม์ ฯ ฉบับหนึ่งฉบับใดขำดอำยุไป ต่ อมำผู้เอำ
ประกันภัยมำต่ ออำยุ บริษัทจะออกบัตรฯ ให้ ใหม่ หรื อไม่ และ สำมำรถนำกลับมำใช้ ได้ อีกหรื อไม่
ตอบ: บริ ษัทไม่ออกบัตรฯ ใหม่ให้ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ บตั รฯ เดิมได้
คำถำมที่ 6: กำรยกเลิกกรมธรรม์ ฯ เพื่อซือ้ ทุนประกันภัยที่สูงขึน้ ผู้เอำประกันภัยต้ องคืนบัตรฯ หรื อไม่
ตอบ: ไม่ต้องคืนบัตรฯ การยกเลิกกรมธรรม์ฯ ทุกชนิดไม่ต้องคืนบัตรฯ ประเภทนี ้
คำถำมที่ 7: บัตรฯ นีส้ ำมำรถตรวจสอบสิทธิค่ำรั กษำพยำบำลได้ ทุกกรมธรรม์ ฯ หรื อไม่
ตอบ: สามารถยื่นบัตรฯ และใช้ สิทธิตามเงื่อนไขกับสถานพยาบาลในโครงการได้ จนกว่าสิทธิคา่ รักษาพยาบาลใน
กรมธรรม์ฯ ที่มผี ลบังคับจะ
เต็มสิทธิทกุ กรมธรรม์ฯ เงื่อนไขที่ตรวจสอบ มีดงั นี ้
- ตรวจสอบทุกกรมธรรม์ฯ หากพบแม้ เพียงกรมธรรม์ฯ เดียว ที่มีผลบังคับ สามารถใช้ สทิ ธิได้
- ผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาล คานวณโดยรวมวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคงเหลือของทุกกรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล ที่มีผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลและมีผลบังคับ
ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล ที่มีผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลและมีผล
บังคับอยู่ 2 ฉบับ โดยมีเบี ้ยฯ
ต่อปี 1,500 บาท และเบี ้ยฯ ต่อปี 1,200 บาท ตามลาดับ
กรณีนี ้จะรวมวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรม์ฉบับที่มีเบี ้ยฯ ต่อปี 1,200 บาท เข้ ามาด้ วย
คำถำมที่ 8: ขณะเข้ ำรั กษำกำรบำดเจ็บจำกอุบัตเิ หตุ ผู้เอำประกันภัยไม่ ได้ นำบัตรฯ ติดตัวไปแสดงกับ
สถำนพยำบำล ผู้เอำประกันภัยยังสำมำรถใช้ สิทธิตำมบัตรฯ ที่สถำนพยำบำลในโครงกำรได้ หรื อไม่
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ตอบ: ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแสดงบัตรฯ ก่อนใช้ สิทธิพิเศษ AIA Privilege Care Card ทุกครัง้ เพื่อให้
สถานพยาบาลใช้ ตรวจสอบสิทธิจาก QR code ได้ แต่สามารถแก้ ไขได้ โดยบริ ษัทแนะนาให้ ถ่ายภาพหน้ าบัตรฯ ที่
มี QR code ไว้ ที่โทรศัพท์มือถือและใช้ แสดงต่อสถานพยาบาลแทนบัตรฯ ได้
คำถำมที่ 9: หำกมีกำรรั กษำต่ อเนื่องนำนๆ ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะใช้ สิทธิตำมบัตรฯ ได้ หรื อไม่
ตอบ: ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ สิทธิตามบัตรฯ ได้ เพียงระยะเวลาที่ไม่เกินกว่า 45 วัน นับแต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ ต่อ
การบาดเจ็บครัง้ ใดครัง้ หนึง่ อย่างไรก็ตาม สาหรับวันที่ 46 เป็ นต้ นไป ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเรื่ องเรี ยกร้ อง
สินไหมฯ มายังบริ ษัทได้ โดยตรง เว้ นแต่การรักษาด้ วย เหตุดงั ต่อไปนี ้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ สิทธิตามบัตรฯ ได้
โดยไม่ถกู จากัดด้ วยระยะเวลา 45 วันดังกล่าว
1) ติดตามการรักษากระดูกหัก
2) ติดตามการรักษาผ่าตัดใหญ่จากอุบตั ิเหตุ
3) ติดตามการรักษาแผลไฟไหม้ น ้าร้ อนลวก ระดับ 3
4) ติดตามอาการเอ็นและ/หรื อเส้ นประสาทฉีกขาด
5) ติดตามการรักษาสมองและ/หรื อไขสันหลังบาดเจ็บในระดับรุ นแรง
6) ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 3
คำถำมที่ 10: หำกต้ องกำรสอบถำมข้ อมูลเกี่ยวกับบัตรฯ รวมถึงวิธีใช้ งำน ให้ ตดิ ต่ อส่ วนงำนใด
ตอบ: ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ AIA Call Center โทร 1581 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อส่งอีเมลล์มาที่
th.customer@aia.com

