โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
1. แนวคิดโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
2. สิทธิประโยชน์สมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต     
ประโยชน์ในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป
โบนัสสุขภาพ
สิทธิประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
3. วิธีการเข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
4. แบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการ
ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
แบบประกันภัยหลัก ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)
สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 (กลุ่มประกันชดเชยรายได้)
สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่)
5. กิจกรรมสะสมคะแนนไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
l

l

l

l

l

l

l

l

l

1

แนวคิดโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
จากวิถีชีวิตและพฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน ที่มีไลฟ์สไตล์ทำ�งาน
หนักในลักษณะ 24/7 ขาดการออกกำ�ลังกาย บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ พักผ่อนน้อย
จนเกิดศัพท์ที่เรียกว่า GEN O (Overworked Overweight Overwhelmed - ทำ�งานหนัก
เกินไป น้ำ�หนักมากเกินไป แบกรับภาระมากเกินไป) จากสถิติด้านสุขภาพระบุว่า คนไทย
ใส่ใจสุขภาพเพียงร้อยละ 37 ซึ่งต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยสากล ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 51 แม้ว่าร้อยละ 98
ทราบว่า การออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�จะทำ�ให้มีสุขภาพดี แต่มีเพียงร้อยละ 48 เท่านั้น ที่
สามารถปฏิบัติได้จริง
ข้อเท็จจริงพบว่า โดยเฉลีย่ คนไทยมีน�้ำ หนักตัวเพิม่ ขึน้ 2 เท่าในรอบ 2 ทศวรรษ ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากพฤติกรรมการใช้ชวี ติ คือ ดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ รับประทานอาหารรสจัด (หวานมัน-เค็มจัด) ออกกำ�ลังกายไม่เพียงพอ ความเครียด และกรรมพันธุ์ เหล่านี้นำ�ไปสู่การเจ็บ
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) 6 โรค
ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม
โป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน นับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลให้
คนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้สูงสุดในโลก โดยประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคในกลุ่ม NCDs ถึง
14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 3 แสนคน และมากกว่าครึ่งเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี
เพือ่ ดูแลให้คนไทยมีสขุ ภาพทีด่ ี ไทยประกันชีวติ จึงจัดตัง้ โครงการไทยประกันชีวติ
ไลฟ์ฟิต ซึ่งเป็น Co-Creation Programme ระหว่างสมาชิกโครงการฯ และบริษัทฯ โดย
มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ และลงมือปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำ�คัญ
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงป้องกัน (Preventive Approach) เพื่อป้องกันปัจจัย
เสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดโรค

1

แนวคิดโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต มากกว่าแค่ฟิต
ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงความสำ�คัญของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเชิงป้องกัน ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน หรือ “Circle of Wellness”
ผ่านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้เกิดสุขภาวะที่ดีใน 4 มิติ

Self
การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
Sense
การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ
ให้เข้มแข็งและมีความสุข

Stability
การสร้างความมั่นคงทางการเงิน
Spirit
การสร้างคุณค่าชีวิต

ผ่านการให้และแบ่งปันสูส่ งั คม

1

แนวคิดโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การทำ�กิจกรรมสะสมคะแนน
เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน

แบบประกันภัยหลัก
และสัญญาเพิ่มเติม
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
l
l

ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
สัญญาเพิ่มเติม
กลุ่มโรคร้ายแรง-สร.2, ทร.48
กลุ่มประกันชดเชยรายได้-รพ.
กลุม่ ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่เฮลท์ ฟิต ดีดี และค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ยนอก (OP5)

แบบประเมินสุขภาพ
เพื่อวัดความสมดุลของ
สุขภาวะ 4 มิติ

สิทธิพิเศษสำ�หรับแบบประกันภัย
ที่เข้าร่วมโครงการฯ

10%
5%

ส่วนลดเบี้ยฯ แรกเข้าสูงสุด
l ส่วนลดเบี้ยฯ เพิ่มเติมพิเศษอีก
l ส่วนลดเบี้ยฯ ตามสถานภาพสมาชิก
l โบนัสสุขภาพ ตามสถานภาพสมาชิก
l

กิจกรรมสะสมคะแนน
ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

7

กิจกรรมแบ่งออกเป็น หมวด
l การทำ�แบบประเมิน
l การส่งผลตรวจสุขภาพ
l การส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน
l การส่งผลตรวจพิเศษ
l การส่งใบเสร็จอาหารเพื่อสุขภาพ
l การส่งข้อมูลการออกกำ�ลังกาย
l การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

ไลฟ์ฟิต
บน แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

2

สิทธิประโยชน์สมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

เมื่ออยู่ในสถานภาพ
สมาชิกสูงสุด (SUPER FIT)

ต่อเนื่อง 5 ปี

สมาชิกจะได้รับสิทธิ
อยู่ในสถานภาพสมาชิก

สูงสุดตลอดชีพ

1. ประโยชน์ในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

2. ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า
ตามแบบประกันภัยที่ซื้อภายใต้โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
(ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าสูงสุด 10% และส่วนลดเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษอีก 5% เมื่อซื้อแบบประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
3. ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป

ขึ้นอยู่กับระดับสถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิก
(อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 4% โดยส่วนลด
รวมสูงสุด 15% - 30% ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย)

ระดับสถานภาพสมาชิก และส่วนลดเบีย้ ประกันภัยปีถดั ไป

2

สิทธิประโยชน์สมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

ตัวอย่าง ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป
Stay FIT

Step FIT

Strong FIT

Super FIT

อัตราส่วนลดเบีย้ ฯ

Start FIT

16%
Super FIT 12+4
10%
ส่วนลดแรกเข้า

11%
Step FIT 10+1
1

18%
Strong FIT 16+2

20%
Strong FIT 18+2

12%
Super FIT 8+4
8%
Start FIT 11-3
2

3

4

5

อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 4% ต่อปี โดยส่วนลดรวมสูงสุด 15% - 30% ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย

“ยิ่งฟิตมาก เบี้ยยิ่งถูก”

6 สิน้ ปีที่

2

สิทธิประโยชน์สมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

4. โบนัสสุขภาพ สำ�หรับแบบประกันไทยไลฟ์ ฟิต 80/80 (รับโบนัสสุขภาพสูงสุด 18%)
สำ�หรับแบบไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

Super FIT
Strong FIT
Step FIT
Stay FIT
Start FIT

11%

18%

14%

8%

4%
l
l
l

โบนัสสุขภาพ สำ�หรับแบบประกันไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
เป็นอัตราร้อยละของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์ โดยที่อัตราของโบนัสสุขภาพอ้างอิงจากสถานภาพสมาชิกโครงการฯ ณ สิ้นปีสมาชิกแต่ละปี
บริษัทฯ จะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุกช่วงระยะเวลา 3 ปีกรมธรรม์ จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปี

5. สิทธิประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
(Challenge) ผ่านโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

3

วิธีการเข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

4

ขั้นตอนง่ายๆ
สู่การเป็นสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

1

2

เลือกซื้อแบบประกันใน
โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต*

ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวติ

แบบประกันภัยหลัก
ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
สัญญาเพิม่ เติม
กลุม่ โรคร้ายแรง - สร.2, ทร.48
กลุม่ ประกันชดเชยรายได้ - รพ.
กลุม่ ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ - เฮลท์
ฟิต ดีดี และค่ารักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
(OP5)

และเข้าใช้งาน เมนู ไลฟ์ฟติ

ทำ�แบบประเมินสุขภาพ

* ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอายุ 20 ปีขน้ึ ไป

(อายุรบั ประกันภัยขึน้ อยูก่ บั ระเบียบการรับประกันของบริษทั ฯ)

3
ทำ�กิจกรรมสะสม
คะแนนไลฟ์ฟติ
เพือ่ เป็นส่วนลดเบีย้ ฯ ปีถดั ไป

4
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
(Challenge)
เพือ่ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
พร้อมความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์
(Health Tips)

4

แบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติม ที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

แบบประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติม
ที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

แบบประกันภัยหลัก

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 1
(กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2
(กลุ่มประกันชดเชยรายได้)

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 3
(กลุ่มประกันสุขภาพ
มาตรฐานใหม่)

ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
การเสียชีวิตและ
ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
จากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
การเจ็บป่วยโรคร้ายแรง
48 โรค (ทร.48)

สัญญาเพิ่มเติม
ค่ารักษาพยาบาล
รายวัน (รพ.)

สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ แบบ
เฮลท์ ฟิต ดีดี และบันทึก
สลักหลัง การขยายความ
คุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ ผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
การทำ�กายภาพบำ�บัด และ
กิจกรรมบำ�บัด (OP5)

4

แบบประกันภัยหลัก ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

แบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
รายละเอียด ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

แบบประกันภัยหลัก

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม 1*

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม 2*

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

สร.2
ทร.48

รพ.

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าเพิ่มเติมพิเศษ

10%

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามสถานะ (ปีต่อไป) สูงสุด
สิทธิในการคงสถานภาพสมาชิกสูงสุด

30%

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม 3*

เฮลท์ ฟิต ดีดี และผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
การทำ�กายภาพบำ�บัด
และกิจกรรมบำ�บัด (OP5)
5%
0%
0%
+5% สำ�หรับทุกแบบที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติ อย่างน้อย 3 แบบ**
ที่เข้าร่วมโครงการภายในกรมธรรม์ใหม่ฉบับเดียวกัน
30%
20%
15%
เมื่ออยู่ในสถานภาพสมาชิกสูงสุด (SUPER FIT) ต่อเนื่อง 5 ปีสมาชิก จะได้รับสิทธิคงสถานภาพสมาชิก
ในระดับ SUPER FIT ไปตลอดจนกว่าบันทึกสลักหลังทุกฉบับภายใต้โครงการนี้จะสิ้นผลบังคับ

อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยฯ

อัตราของส่วนลดเบีย้ ประกันภัย จะคำ�นวณจากอัตราของส่วนลดเบีย้ ฯ ปีกรมธรรม์ลา่ สุดรวมกับอัตราที่ใช้ปรับปรุง
ส่วนลดเบีย้ ฯ ซึง่ อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบีย้ ฯ จะขึน้ อยูก่ บั สถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวติ ไลฟ์ฟติ
สถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยฯ (%ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน)

SUPER FIT

เพิ่มขึ้น 4%

STRONG FIT

เพิ่มขึ้น 2%

STEP FIT

เพิ่มขึ้น 1%

STAY FIT

เท่ากับ 0%

START FIT

ลดลง 3%

*สัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถแนบกับแบบประกันภัยหลักอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำ�หนด (ยกเว้นแบบที่ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้)
**บันทึกสลักหลัง การขยายความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก การทำ�กายภาพบำ�บัด และกิจกรรมบำ�บัด
(OP5) จะไม่ถูกนับเป็น 1 แบบ เนื่องจากเป็นบันทึกสลักหลังฯ สำ�หรับสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี

แบบประกันภัยหลัก ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
ความคุม้ ครองชีวติ
100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
ครบรอบปีกรมธรรม์
เงินคืนระหว่างสัญญา

1

2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 ....... อายุ 79 ปี อายุ 80 ปี

			 2%(1)			 2%(1)			 2%(1)			 2%(1)			 2%(1)

รับเงินคืน
ทุกๆ 3 ปี
รับโบนัส
สุขภาพ
ทุกๆ 3 ปี

โบนัสสุขภาพ

ผลประโยชน์แบบไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
3
3
3
3

ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80 คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ชำ�ระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 80 ปี
รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินคืน 2%(2) ของผลรวมเบี้ยฯ มาตรฐาน(3) ทุก 3 ปีกรมธรรม์
รับโบนัสสุขภาพตามสถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต สูงสุด 18%(4) ของเบี้ยฯ มาตรฐาน(3)
ซึ่งบริษัทฯ จะคำ�นวณผลรวมของโบนัสสุขภาพและจ่ายทุก 3 ปีกรมธรรม์
3 จำ�นวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
(1) ของผลรวมเบี้ยประกันภัยมาตรฐานทุกรอบ 3 ปีกรมธรรม์
(2) หากในกรณีที่วนั ครบกำ�หนดสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปี กรมธรรม์ยังไม่ครบรอบ 3 ปี ของการจ่ายเงินคืนผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนในอัตรา 2% ของ
ผลรวมเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน สำ�หรับช่วงระยะเวลาของปีกรมธรรม์ที่ไม่เต็ม 3 ปี (1 ปี หรือ 2 ปี)
(3) เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน หมายถึง เบี้ยประกันภัยสำ�หรับความเสี่ยงภัยในระดับภัยมาตรฐานตามการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงเบี้ยประกันภัย
ของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำ�หรับภัยต่ำ�กว่ามาตรฐานเนื่องจากสุขภาพ และ/หรือชั้นอาชีพ ทั้งนี้จำ�นวนเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับงวดการชำ�ระ
เบี้ยประกันภัยและไม่รวมถึงส่วนลดเบี้ยประกันภัยภายใต้เงื่อนไขโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
(4) สำ�หรับสถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต START FIT รับ 4% ของเบี้ยฯ มาตรฐาน, STAY FIT รับ 8% ของเบี้ยฯ มาตรฐาน, STEP FIT รับ 11%
ของเบี้ยฯ มาตรฐาน, STRONG FIT รับ 14% ของเบี้ยฯ มาตรฐาน และ SUPER FIT รับ 18% ของเบี้ยฯ มาตรฐาน

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)
ของ ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)
ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเสียชีวิต
และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง
1.1 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (วันละ)
		 1.1.1 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์
ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20 ถึง 59 ปี
		 1.1.2 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์
ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
1.1.3 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
1.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
		 (Day Case)
		 1.2.1 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์
ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20 ถึง 59 ปี
		 1.2.2 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์
ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง

ผลประโยชน์
ต่อ 1 หน่วย
วันละ 1,000 บาท
วันละ 2,000 บาท
วันละ 1,000 บาท
วันละ 3,000 บาท

วันละ 2,000 บาท
วันละ 1,000 บาท
200,000 บาท

หมายเหตุ 1) โรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครอง ได้แก่ โรคมะเร็ง, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน,
โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคโปลิโอ, โรคพาร์กินสัน, โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส, ตับวาย และโรคหลอดลม
ปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
2) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าต่อวัน
3) การจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 750 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)
สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 โรค (ทร.48)
ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 โรค (ทร.48)
ความคุ้มครอง
รับเงินทดแทนเต็มจำ�นวนเงินเอาประกันภัยทันที เมื่อได้รับวินิจฉัยเป็นครั้งแรกจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้
โรคร้ายแรง 48 โรคที่ให้ความคุ้มครอง
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
17. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
2. ตับวาย
18. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
3. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
19. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
4. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำ�และเรื้อรัง
20. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
5. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
21. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
6. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
22. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
7. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
23. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
8. การสูญเสียความสามารถในการพูด
24. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
9. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
25. โรคลำ�ไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
10. ภาวะอะแพลลิก
26. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
11. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
27. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
12. โรคพาร์กินสัน
28. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
13. การสูญเสียการได้ยิน
29. ไตวายเรื้อรัง
14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 30. โรคโปลิโอ
15. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
31. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
16. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
32. แผลไหม้ฉกรรจ์
44. โรคน้ำ�ไขสันหลังในสมองมากซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบายน้ำ�*  
45. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)**
46. โรคไข้รูห์มาติกที่ทำ�ให้หัวใจผิดปกติ*
47. โรคคาวาซากิที่ทำ�ให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ*
48. โรคเบาหวานในเด็ก*

33. ภาวะโคม่า
34. โรคเท้าช้าง
35. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
36. การสูญเสียการดำ�รงชีพอย่างอิสระ
37. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
38. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
39. ตาบอด
40. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
41. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
42. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
43. โรคถุงน้ำ�ในไต

* โรคร้ายแรงที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครอง ก็ต่อเมื่อโรคร้ายแรงดังกล่าวได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงดังกล่าวแล้วให้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้สิ้นสุดลง
** เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงดังกล่าวแล้วให้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้สิ้นสุดลง

เงินทดแทน (บาท)

เท่ากับ
จำ�นวนเงิน
เอาประกันภัย
ของสัญญาเพิ่มเติม

50%
ของจำ�นวนเงิน
เอาประกันภัย
ของสัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 (กลุ่มประกันชดเชยรายได้)

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 (กลุ่มประกันชดเชยรายได้)
ของ ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.)

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.)
ผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวัน

ตัวอย่างผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
(วันละ 1,000 บาท)

1) ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน กรณีบาดเจ็บ หรือ
ป่วยไข้ คุ้มครองต่อเนื่อง 1,250 วัน รับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล วันละ

1 เท่าของค่าชดเชยรายวัน ต่อวัน

วันละ 1,000 บาท

2) ค่าชดเชย กรณีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่า เป็นโรคเอดส์ มะเร็ง ตับแข็ง โปลิโอ
ถุงลมโป่งพอง กล้ามเนื้อเสื่อม และการแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป

20 เท่าของค่าชดเชยรายวัน

20,000 บาท

3) กรณีเสียชีวิตจากโรคเอดส์ มะเร็ง ตับแข็ง โปลิโอ ถุงลมโป่งพอง กล้ามเนื้อเสื่อม และ
การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป

200 เท่าของค่าชดเชยรายวัน

200,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่)

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี และบันทึกสลักหลัง การขยายความคุม้ ครองสัญญาเพิม่ เติม
ประกันสุขภาพ ผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก การทำ�กายภาพบำ�บัดและกิจกรรมบำ�บัด (OP5)

หมายเหตุ
• เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์สููงสุุดของท่่าน ควรถืือกรมธรรม์์จนครบกำำ�หนดสััญญา และผลประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตจะไม่่มีี
การหัักภาษีีใดๆ ทั้้�งสิ้้�น และเป็็นเงิินปลอดหนี้้� เจ้้าหนี้้�ไม่่มีีสิิทธิ์์�ยึึดได้้ ยกเว้้นเท่่าจำำ�นวนเบี้้�ยประกัันภััยที่่�จ่่ายไปเท่่านั้้�น
• การนำำ�ส่่งเบี้้�ยประกัันภััยเป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�เอาประกัันภััย การที่่�ตััวแทนประกัันชีีวิิตเก็็บเบี้้�ยประกัันภััยเป็็นการให้้บริิการเท่่านั้้�น โดยท่่าน
สามารถชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยงวดต่่อไปผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น สาขา, ที่่�ทำำ�การไปรษณีีย์์, เคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิส, ธนาคาร ฯลฯ หรืือศึึกษา
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้จากคู่่�มืือผู้้�เอาประกัันภััย
• เบี้้�ยประกัันชีีวิิตสามารถนำำ�ไปหัักค่่าลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำำ�นวนที่่�จ่่ายจริิง แต่่ไม่่เกิินปีีละ 100,000 บาท
(ตามประกาศอธิิบดีีกรมสรรพากรเกี่่�ยวกัับ ภาษีีเงิินได้้ ฉบัับที่่� 172) (สำำ�หรัับแบบ ไทยไลฟ์์ ฟิิต 80/80)
•  เบี้้�ยประกัันภััยในส่่วนของการประกัันสุุขภาพ*สามารถนำำ�ไปหัักลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำำ�นวนที่่�จ่่ายจริิง
แต่่ไม่่เกิินปีีละ 25,000 บาท ทั้้�งนี้้�เมื่่�อรวมกัับเบี้้�ยประกัันชีีวิิตแล้้วต้้องไม่่เกิินปีีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิิบดีีกรมสรรพากรเกี่่�ยว
กัับภาษีีเงิินได้้ ฉบัับที่่� 383)
    *เบี้้�ยประกัันภััยในส่่วนของการประกัันสุุขภาพ หมายถึึง เบี้้�ยประกัันภััยเฉพาะส่่วนของผลประโยชน์์คุ้้�มครองการประกัันสุุขภาพ ดัังต่่อไปนี้้� 
        1. การประกัันภััยที่่�ให้้ความคุ้้�มครองเกี่่�ยวกัับการรัักษาพยาบาลอัันเกิิดจากการเจ็็บป่่วยและการบาดเจ็็บ การชดเชยการทุุพพลภาพ  
      และการสููญเสีียอวััยวะ เนื่่�องจากการเจ็็บป่่วยหรืือ บาดเจ็็บ
       2. การประกัันภััยอุุบััติิเหตุุเฉพาะที่่�ให้้ความคุ้้�มครองเกี่่�ยวกัับการรัักษาพยาบาล การทุุพพลภาพ การสููญเสีียอวััยวะ และการแตกหััก
      ของกระดููก
     3. การประกัันภััยโรคร้้ายแรง
     4. การประกัันภััยการดููแลระยะยาว
โดยสััญญาเพิ่่�มเติิมที่่�สามารถลดหย่่อนภาษีีได้้ คือื  สััญญาเพิ่่�มเติิม คุ้้�มครองการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคร้้ายแรง 48 โรค (ทร.48), สััญญาเพิ่่�มเติิม
ประกัันสุุขภาพ แบบ เฮลท์์ ฟิิต ดีีดีี, บัันทึึกสลัักหลััง การขยายความคุ้้�มครอง สััญญาเพิ่่�มเติิม ประกัันสุุขภาพ ผลประโยชน์์ค่่ารัักษา
พยาบาลผู้้�ป่่วยนอก การทำำ�กายภาพบำำ�บััดและกิิจกรรมบำำ�บััด (OP5) และสััญญาเพิ่่�มเติิมที่่�ไม่่สามารถลดหย่่อนภาษีีได้้ คืือ สััญญาเพิ่่�ม
เติิม ค่่ารัักษาพยาบาลรายวััน (รพ.), สััญญาเพิ่่�มเติิม คุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต และค่่ารัักษาพยาบาลรายวัันจากโรคร้้ายแรง 2 (สร.2)
• ควรศึึกษาข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจ อีีกทั้้�งต้้องแถลงข้้อมููลตามความเป็็นจริิงในเอกสารขอเอาประกัันภััย เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของท่่าน
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ลำ�ดับ

รายการ

1. การทำ�แบบประเมิน

1.1
1.2
1.3
1.4

คะแนน/ ครั้ง
1,200

สิทธิ์ที่ได้รับสูงสุด

300
+500
300
+500
300
+500
300
+500
300
+300
300

1 ครั้ง/ ปีสมาชิก

500
500
500
500
500
500

1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง ตลอดโครงการ
1 ครั้ง ตลอดโครงการ
1 ครั้ง ตลอดโครงการ
1 ครั้ง ตลอดโครงการ
1 ครั้ง ตลอดโครงการ

2 ครั้ง/ ปีสมาชิก

ทำ�แบบประเมินสุขภาพ        
ทำ�แบบประเมินโภชนาการ   
ทำ�แบบประเมินสุขภาพจิต    
การยืนยันไม่สูบบุหรี่          

2. การส่งผลตรวจสุขภาพ

2.1 การส่งผลตรวจสุขภาพ
2.1.1 การตรวจน้ำ�ตาล
N HbA1c: <6% (ค่าน้ำ�ตาลเฉลี่ย น้อยกว่า 6%)
2.1.2 การตรวจโคเลสเตอรอล
N TC: <200 (ระดับโคเลสเตอรอลรวม น้อยกว่า 200)
2.1.3 การตรวจความดันโลหิต   
N BP: 90/60 - 120/80 (ค่าความดันโลหิต ระหว่าง 90/60 - 120/80)
2.1.4 การตรวจดัชนีมวลกาย    
N BMI: 18.5 - 22.9 (ค่าดัชนีมวลกาย 18.5 - 22.9)
2.2 การวัดสมรรถภาพทางร่างกายที่ฟิตเนสหรือโรงพยาบาล
N Fitness Score: 80+
2.3 การรับคำ�ปรึกษาทางโภชนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ                 

3. การส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่                         
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ผู้หญิง อายุ 20 - 26 ปี)       
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
2 ครั้ง/ ปีสมาชิก
2 ครั้ง/ ปีสมาชิก
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4. การส่งผลตรวจพิเศษ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ผู้หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป)
การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (ผู้ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป)           
การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผู้หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป)
การตรวจอุจจาระ
การตรวจหาเชื้อ HIV
การตรวจสุขภาพฟัน
การตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้โรคของหัวใจ (Cardiac Markers)
การตรวจการทำ�งานของตับ

5. การส่งใบเสร็จอาหารเพื่อสุขภาพ

5.1 การซื้อผักสดและผลไม้ (มากกว่า 100 บาท/ ใบกำ�กับภาษีฉบับย่อ/ เดือน)
5.2 การซือ้ อาหารเสริมและวิตามิน (มากกว่า 500 บาท/ ใบกำ�กับภาษีฉบับย่อ/ เดือน)

คะแนน/ ครั้ง

สิทธิ์ที่ได้รับสูงสุด

500
500
500
300
300
300
300
300
300

1 ครั้ง/ 2 ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ 2 ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ 2 ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ ปีสมาชิก

50
50

1 ครั้ง/ เดือน
1 ครั้ง/ เดือน

20

3 ครั้ง/ สัปดาห์
6 ครั้ง/ ปีสมาชิก

6. การส่งข้อมูลการออกกำ�ลังกาย

6.1 การออกกำ�ลังกายที่ฟิตเนส
6.2 การลงทะเบียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  
6.2.1 การแข่งขันวิ่ง
: Fun Run (5 km)
: Mini Marathon (10 km)
: Half Marathon (21 km)
: Full Marathon (42 km)
6.2.2 การแข่งขันไตรกีฬา
: Sprint (ประเภททีม)
: Sprint (ประเภทเดี่ยว)
: Olympic (ประเภททีม)
: Olympic (ประเภทเดี่ยว)
: Half Ironman (ประเภททีม)
: Half Ironman (ประเภทเดี่ยว)
: Ironman (ประเภททีม)
: Ironman (ประเภทเดี่ยว)

100
150
250
500
150
200
250
300
350
400
450
500
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ลำ�ดับ
รายการ
6.2.3 การแข่งขันจักรยาน
: การแข่งจักรยานประเภทถนน (<20 km)
: การแข่งจักรยานประเภทถนน (20 - 50 km)
: การแข่งจักรยานประเภทถนน (51 - 80 km)
: การแข่งจักรยานประเภทถนน (>80 km)
: การแข่งจักรยานประเภทลู่ (จัดโดยเอกชน)
: การแข่งจักรยานประเภทลู่ (จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย)
: การแข่งจักรยานประเภท เสือภูเขา (จัดโดยเอกชน)
: การแข่งจักรยานประเภท เสือภูเขา (จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย)
: การแข่งจักรยานประเภท BMX (จัดโดยเอกชน)
: การแข่งจักรยานประเภท BMX (จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย)
6.3 การทำ�กิจกรรมสมัยใหม่
6.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชันสุขภาพ*
6.5 การนับก้าว
มากกว่า 6,000 ก้าว
มากกว่า 10,000 ก้าว
มากกว่า 12,000 ก้าว
6.6 การเผาผลาญแคลอรี่ (5 แคลอรี่ = 1 คะแนน)
6.7 การออกกำ�ลังกายมากกว่า 60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

คะแนน/ ครั้ง

สิทธิ์ที่ได้รับสูงสุด

100
150
200
250
100
200
100
200
100
200
10
30

3 ครั้ง/ สัปดาห์
1 ครั้ง/ เดือน

30
50
70
1
20

30 คะแนน/ วัน
50 คะแนน/ วัน
70 คะแนน/ วัน
300 คะแนน/ ปีสมาชิก
1 ครั้ง/ สัปดาห์

80
50
50
50

4 ครั้ง/ ปีสมาชิก
4 ครั้ง/ ปีสมาชิก
6 ครั้ง/ ปีสมาชิก
4 ครั้ง/ ปีสมาชิก

7. การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

7.1
7.2
7.3
7.4

การบริจาคเลือด
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน และ/หรือ การนวดเพื่อสุขภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนการเงิน

*แอปพลิเคชันสุขภาพ อาทิ Apple Health/ Google Fit/ Strava

