


เอไอเอ อินฟนิท แคร (แบบมาตรฐานใหม)
สัญญาเพิ่มเติม

เพราะความหวงใย ไมมีสิ้นสุด
คุมครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา
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(1) ความรับผิดสวนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับภาระตามขอตกลงของสัญญาประกันภัย
(2) สัญญาเพิ่มเติมเปนสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ซึ่งอาจตออายุได
(3) เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถามี) เฉพาะสวนที่เขาเงื�อนไขสามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด

ขึ้นอยูกับความรับผิดสวนแรกที่เลือก(1)

เลือกแบบความคุมครอง
เพื�อการจายเบี้ยประกันภัยที่นอยลง

ครอบคลุมผลประโยชนคารักษาพยาบาล
ทั้งผูปวยใน ผูปวยนอก และกรณีฉุกเฉิน

เลือกแผนความคุมครองได
60 ลานบาท หรือ 120 ลานบาท
(ตอรอบปกรมธรรม)  

AIA INFINITE CARE
(new standard)

ลดหยอนภาษีได(3)

คุมครองยาวนาน
ถึงอายุ 85 ป(2) 
(หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลัก
สิ้นผลบังคับ)

พรอมความคุมครองพิเศษ
การรักษาเชิงปองกัน

ใหความคุมครอง
ทั่วโลก

การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน และทันตกรรม
(ผลประโยชนพิเศษ เฉพาะแผน 120 ลานบาท)

ขึ้นอยูกับอาณาเขต
ความคุมครองที่เลือก

สัญญาเพิ่มเติม

• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ
 อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว
 โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



ภาระหนาที่
• รับผิดชอบดูแลทุกคนในครอบครัว
• บริหารธุรกิจ

คุณชาติชาย อายุ 40 ป ซื้อ สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)

แผนความคุมครอง 120 ลานบาท อาณาเขตความคุมครองทั่วโลก

ในกรณีที่คุณชาติชาย เลือกซื้อ สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)

แบบมีความรับผิดสวนแรก (Deductible)(1)

กรณีตัวอยาง

ไลฟสไตล
• เดินทางไปติดตอธุรกิจที่ตางประเทศบอย ๆ 
• ดูแลสุขภาพตัวเองเปนประจำสม่ำเสมอ

ตัวแทนประกันชีวิตจาก เอไอเอ จึงไดนำเสนอ สัญญาเพ่ิมเติม AIA Infinite Care (new standard) แผนความคุมครอง 120 ลานบาท
เพื�อชวยใหแผนการเงินที่คุณชาติชายวางไวบรรลุเปาหมาย คลายกังวลกับภาระคารักษาพยาบาล เปนการสรางความอุนใจใหกับ
คุณชาติชายและครอบครัว หากแมในวันขางหนาจะเกิดเหตุการณไมคาดฝนขึ้นกับคุณชาติชายก็ตาม

เปาหมายในชีวิต อยากใหภรรยาและลูก มีชีวิตที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ตองดูแลกิจการของครอบครัวไปดวย

ดังนั้น คุณชาติชายจึงดูแลสุขภาพของตัวเองเปนอยางดี เพื�อใหแน�ใจวาตนเองและครอบครัวจะไดมีชีวิตท่ีดีในอนาคต แตถึงแมคุณชาติชาย
จะดูแลทุกอยางเปนอยางดี ทั้งครอบครัว สุขภาพ รวมไปถึงมีการวางแผนการเงินที่รัดกุมแลวนั้น แตหากในวันหนึ่งเงินที่เตรียมไวตองถูกนำมา
เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล ก็อาจจะทำใหแผนการเงินที่วางไวตองสะดุด ไมเปนไปอยางที่คาดหวัง

(1) ความรับผิดสวนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับภาระตามขอตกลงของสัญญาประกันภัย

ดูแล

ฟนฟู

รักษา
/ วินิจฉัยโรค

เหตุการณที่ 1
คุณชาติชาย ในสถานการณชีวิตปกติ

>  ตรวจสุขภาพประจำป
>  ฉีดวัคซีนเพื�อปองกันโรคไขหวัดใหญ

>  หาหมอฟน

เหตุการณที่ 2
มีอาการปวดหัว มีไข และอาเจียน

>  ไปตรวจรักษา
และจำเปนตองทำ CT Scan

>  โดยไมไดนอนโรงพยาบาล

เหตุการณที่ 3 คุณชาติชาย เดินทางไปติดตอธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตอยางรุนแรง  >  รักษาโดยการผาตัดและตองใชเครื�องพยุงกระดูกท่ีสหรัฐอเมริกา

>  กลับมาทำกายภาพบำบัดตอที่ประเทศไทยอีก 10 วัน

ชำระเบี้ยประกันภัยรายป  201,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัยรายป  140,700 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัยรายป  100,500 บาท

แบบไมมีความรับผิดสวนแรก (First Dollar)

แบบมีความรับผิดสวนแรก 100,000 บาท

แบบมีความรับผิดสวนแรก 300,000 บาท

ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ใหกับตัวเองและครอบครัวเสมอ

• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย
 และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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ภาพตัวอยาง
การรับผลประโยชน

ซื้อ สัญญาเพิ่มเติม
AIA Infinite Care (new standard)

แผนความคุมครอง 120 ลานบาท อาณาเขตความคุมครองทั่วโลก

ปวยเปนไข • พบแพทย
 • ไดรับยากลับบาน

1 ปผานไป

    ตรวจสุขภาพประจำป
   พรอมฉีดวัคซีนเพื�อปองกันไขหวัดใหญแพรระบาด
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• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย
 และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

หลังจากทำตามขอ 1 และ ขอ 2 ขางตน สัญญาเพิ่มเติม
AIA Infinite Care (new standard) จะทำการจายผลประโยชนใหแก
ผูเอาประกันภัย

1 เทียบตามสิทธิ โดยนับเฉพาะสวนที่มีสิทธิภายใต
 สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard)

2 นับความรับผิดสวนแรกตามจริงจนครบ 100,000 บาท
 หรือ 300,000 บาท

ตัวอยาง สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard) แผนความคุมครอง 120 ลานบาท
อาณาเขตความคุมครองทั่วโลก แบบมีความรับผิดสวนแรก 100,000 บาท

รายการ

คาหอง
คารักษาพยาบาล
คาจิตเวช
      รวม

5,000
95,000

100,000

28,000
95,000
20,000
143,000

บิลตั้งตน สิทธิพึงจาย นับความรับผิดสวนแรก
100,000 บาท

ทำกายภาพบำบัด
ติดตอกัน 10 ครั้ง

กลับมา
ประเทศไทย

แข็งแรงเปนปกติ

ตองใชเครื�อง
พยุงกระดูก

รักษาโดย
การผาตัด

ประสบอุบัติเหตุรุนแรง

บินไปติดตอ
ธุรกิจที่
สหรัฐอเมริกา

หลังจากที่
ผูเอาประกันภัยสง

ใบเสร็จคารักษาพยาบาล
มาที่เอไอเอ

บริษัทจะทำการ

25,000
95,000

ไมคุมครอง
120,000

จำกัดวงเงิน

จายตามจริง

2
1

เนื�องจากความรับผิด
สวนแรกที่ถูกนับ

จากรายการ
คารักษาพยาบาล
ยังไมเพียงพอ

จึงตองทำการนับ
ความรับผิดสวนแรก

ตอในรายการ
ผลประโยชนถัดไป

คือ คาหอง

หลังจากทำการเทียบสิทธิ และนับความรับผิดสวนแรกตามจริง เรียบรอยแลว
       สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (New Standard) จะทำการจาย
                  ผลประโยชนใหแกผูเอาประกันภัย 

หน�วย : บาท



คุมครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา
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สรุปผลประโยชนโดยยอ

* ผลประโยชนพิเศษ
 เฉพาะแผน 120 ลานบาท

อาณาเขตความคุมครอง

ผลประโยชนเพิ่มเติม
และผลประโยชนพิเศษ*

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

ผลประโยชน
การรักษาพยาบาล

แบบฉุกเฉิน

• แบบทั่วโลก
• แบบทั่วโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกา
 และเกาะเล็กรอบนอก
 ของสหรัฐอเมริกา

ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
และกรณีไมตองเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยใน

คารักษาพยาบาล
ผูปวยนอก

เมื�อเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล

• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ
 อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว
 โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย
 และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

ตารางผลประโยชนโดยยอ

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

12,000 บาท ตอวัน 25,000 บาท ตอวัน

จายตามจริง จายตามจริง

แผน 60 ลานบาท แผน 120 ลานบาท

หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

2.1

2.2

คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

หองผูปวยวิกฤติ (ICU) จะจายคาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล
(ผูปวยใน) โดยเมื�อรวมผลประโยชนทั้งหมดในหมวดที่ 1 แลว สูงสุดไมเกิน 365 วัน 
คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล คายา
คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ ตอรอบปกรมธรรม 

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)(4)

หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

คาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอก
ตอเนื�องที่เกี่ยวของโดยตรงหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 3
คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาตัวเปน
ผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไมเกิน 365 วัน

คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัย

2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ 

4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบ
ของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล

2.4 คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน (จำกัดปริมาณ
ไมเกิน 30 วัน)

6.1 คาบริการทางการแพทยเพื�อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน
30 วันกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

6.2
คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง สำหรับ
การรักษาพยาบาลตอเนื�อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในครั้งนั้น (ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัย)
คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิด
อุบัติเหตุตอครั้ง

จายตามจริง จายตามจริง

จายตามจริง จายตามจริง

จายตามจริง จายตามจริง

4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย (Doctor fee) 

4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ 

4.2
คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัด
และหัตถการ  

4.3
คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม
และหัตถการ (รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee) 

1 ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
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รวมผลประโยชนในหมวดที่ 1 – 13 และผลประโยชนเพิ่มเติมยกเวนผลประโยชนกรณีเสียชีวิตตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม
หมายเหตุ :
(4) การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) หมายถึง การผาตัดใหญ หรือการทำหัตถการทดแทน
 การผาตัดใหญ หรือการใชเครื�องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผาตัดใหญได โดยไมตองมีการเขาพักรักษาตัว
 เปนผูปวยในในโรงพยาบาล
(5) การผาตัดเล็ก หมายถึง การผาตัดระดับผิวหนัง หรือชั้นใตผิวหนัง หรือชั้นเยื�อบุ โดยใชยาชาเฉพาะที่
 (Local / Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ

• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ
 อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว
 โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

ตารางผลประโยชนโดยยอ

เมื�อรวมกับผลประโยชน
คารักษาพยาบาลผูปวยนอก
ตองไมเกิน 40,000 บาท

เมื�อรวมกับผลประโยชน
คารักษาพยาบาลผูปวยนอก
ตองไมเกิน 100,000 บาท

แผน 60 ลานบาท แผน 120 ลานบาท

คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน แตละครั้งตอรอบปกรมธรรม
(จำกัดไมเกิน 15 ครั้ง)

หมวดที่ 8

หมวดที่ 9 คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทาง
เสนเลือด ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา
รังสีรวมรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 11 คาบริการทางการแพทยเพื�อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรม

หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก(5)

หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน  

จายตามจริง จายตามจริง

คุมครองภายใตผลประโยชนในหมวดที่ 8

เมื�อรวมกับผลประโยชนใน
หมวดที่ 8

ตองไมเกิน 40,000 บาท 

เมื�อรวมกับผลประโยชนใน
หมวดที่ 8

ตองไมเกิน 100,000 บาท

จายตามจริง

ไมคุมครอง

10,000 บาท

จายตามจริง

100,000 บาท 200,000 บาท

10,000 บาท

6,000 บาท

15,000 บาท

10,000 บาท

60,000,000 บาท 120,000,000 บาท

ผลประโยชนเพิ่มเติม

3. เครื�องพยุงกระดูกและกลามเนื้อ หรือเครื�องมือทางการแพทยประเภทคงทน ซึ่งจำเปนตอง
 ใชงานในขณะที่บาดเจ็บหรือการปวยเทานั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม ตอรอบปกรมธรรม

4. คารักษาพยาบาลผูปวยนอกที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอนการเขาพัก
 รักษาตัวเปนผูปวยใน (ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื�อตรวจวินิจฉัย)

5. คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลตอเนื�อง
 ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ไดรับการบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

7. คากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (ขยายผลประโยชนคาเวชศาสตรฟนฟู)

8. คารักษาพยาบาลผูปวยนอก ตอรอบปกรมธรรม

6. คารักษาทางทันตกรรมเนื�องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

9. คาตรวจสุขภาพทั่วไป ตอรอบปกรมธรรม

10. คาฉีดวัคซีน ตอรอบปกรมธรรม

11. คาตรวจรักษาทางทันตกรรม ตอรอบปกรมธรรม

12. ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม



การรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะใหความคุมครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชนเฉพาะในกรณี
 1. การบาดเจ็บทางรางกายจากอุบัติเหตุ
 2. การปวย สำหรับกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาตามคำนิยาม

ทั้งนี้ สำหรับความคุมครองทั้ง 2 กรณีขางตน วันที่เริ่มเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยูในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา ตองอยูภายใน
90 วันแรกของการเดินทางเขาสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาแตละครั้ง โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลที่มีความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

เงื�อนไขเพิ่มเติมสำหรับอาณาเขตความคุมครองทั่วโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

ขอยกเวนบางสวนของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟนิท แคร (แบบมาตรฐานใหม)
1. ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแตกำเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการ
 พัฒนาการของรางกาย 
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื�อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมัน
 หรือการคุมกำเนิด

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟนิท แคร (แบบมาตรฐานใหม)
 1.1 การปวยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้
  แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
    1.2 การปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญา
  เพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ไดแก

 1.3 คาตรวจสุขภาพทั่วไป ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญา
  เพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 1.4 คาฉีดวัคซีน และคาตรวจรักษาทางทันตกรรม ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติ
  ใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

สำหรับแผน 120 ลานบาท จะมีระยะเวลาที่ไมคุมครอง (waiting period) เพิ่มเติม ดังนี้

• เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด • ไสเลื�อนทุกชนิด • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด • เสนเลือดขอดที่ขา
• ริดสีดวงทวาร • ตอเนื้อ หรือตอกระจก • นิ่วทุกชนิด • เยื�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
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• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ
 อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว
 โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม









เกี่ยวกับ เอไอเอ ประเทศไทย 
เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมบริษัทเอไอเอ โดยใหความคุมครองในดานการประกันชีวิต
การวางแผนออมเงินเพื�อวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการประกันชีวิตแบบควบการลงทุน นอกจากนี้ยังใหบริการแกลูกคาองคกรในดานการ
ประกันภัยกลุม ประกันสินเชื�อ และเปนผูจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

AIA INFINITE CARE (new standard)

14   AIA INFINITE CARE (new standard)

• การชำระเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น
• การทำประกันชีวิตไมใชการฝากเงินและมีขอจำกัดในการเวนคืนกรมธรรม ซึ่งการเวนคืนกรมธรรม อาจทำใหผูเอาประกันภัยไดรับเงินนอยกวาเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว

เงื�อนไขการรับประกันภัยโดยยอ

สัญญาเพิ่มเติม
AIA Infinite Care (new standard) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟนิท แคร (แบบมาตรฐานใหม)

อายุที่รับประกันภัย อายุ 18 – 75 ป (ตออายุไดถึงอายุ 84 ป)

ระยะเวลาคุมครอง ถึงอายุ 85 ป หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยูกับกฎเกณฑการพิจารณาของบริษัท

การพิจารณารับประกันภัย
จำกัด 1 แผนตอ 1 รายชีวิต
ขึ้นอยูกับกฎเกณฑการพิจารณาของบริษัท

สิทธิลดหยอนภาษี
เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถามี) เฉพาะสวนที่เขาเงื�อนไขสามารถหัก
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากร
กำหนด

สำหรับความคุมครองแผน 60 ลานบาทและแผน 120  ลานบาท

สิทธิประโยชน Vitality

 สิทธิประโยชน Medix

สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard) เปนแบบประกันภัย
ที่เขารวมกับโครงการ AIA Vitality และไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยตาม
เงื�อนไขของโครงการ AIA Vitality

• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย
 และปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม





เอไอเอ ประเทศไทย
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