PROTECTION
20UP/20UP+

ดูแลพนักงาน คนสำคัญของคุณ

แผนประกัน ทเวนตี้อัพ (พลัส) (20UP/20UP+)
สำหรับองคกรทีม่ จี ำนวนพนักงาน ตัง้ แต 20 - 50 คน
COMPREHENSIVE EMPLOYEE BENEFITS (For Business with 20 - 50 Employees)

ความคุมครอง

ผลประโยชน

Coverage

Benefits

การประกันชีวิต

การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ

LIFE INSURANCE

Loss of Life by Sickness or Accident

การประกันภัยอุบัติเหตุ

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

ACCIDENTAL DEATH
& DISABLEMENT
(CONTINENTAL SCALE +
PUBLIC ACCIDENT)

Loss of Life by Accident in General

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย*

*อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในยวดยาน
สาธารณะ เชน รถเมล
ลิฟตโดยสาร (ยกเวนลิฟต
ทีใ่ ชในเหมืองแรหรือสถานที่
กอสราง) หรือเกิดขึน้ เนือ่ งจาก
ไฟไหม อาคารสาธารณะ
โรงมหรสพ โรงแรม
ซึง่ ผูเอาประกันอยู ณ สถานที่
นัน้ ในขณะทีเ่ ริม่ ไฟไหม

การสูญเสียการใชงานแขนหรือขาขางใดขางหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

75,000

125,000

175,000

225,000

275,000

75,000

125,000

175,000

225,000

275,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

1,500

2,000

2,500

3,000

5,000

3,000

4,000

5,000

6,000

10,000

30,000

40,000

50,000

60,000

100,000

30,000

40,000

50,000

60,000

100,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

3,396

4,809

6,222

7,635

11,294

2,616

3,509

4,402

5,295

8,434

Loss of Life in Public Accident

Loss of or the Permanent Total Loss of Use of One Limb

การสูญเสียการมองเห็นของตาขางใดขางหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร
Permanent Total Loss of Sight of One Eye

การสูญเสียความสามารถในการพูดและสูญเสียความสามารถ
ในการไดยินของหูทั้งสองขาง
Loss of Speech and Hearing of both Ears

If an accident occurs in
public vehicles such as
bus, elevator (except the
elevator used in mining
or construction site), or
due to fire in public
buildings, theater, hotels
where the insured is at
that location while the
fire begins.

การสูญเสียความสามารถในการพูด

การประกันภัย
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยนานติดตอกัน 180 วัน

Loss of Speech

การสูญเสียเลนสตาเพียงขางเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร
Permanent Total Loss of Lens of One Eye

การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
นานติดตอกัน 12 เดือน
Total & Permanent Disability by Accident for
12 consecutive months

TOTAL & PERMANENT
DISABILITY

Total & Permanent Disability by an Accident
or Sickness for 180 consecutive days from the date of
Accident or Sickness.

คารักษาพยาบาล
แบบผูปวยใน
ในโรงพยาบาล
และศัลยกรรม

คาหองและคาอาหารตอวัน (สูงสุดไมเกิน 31 วัน)

MEDICAL BENEFITS
(IN - PATIENT)

แผน 1

Plan 1

Daily Room & Board (Max. 31 days per disability)

คาหองและคาอาหารผูปวยไอซียูตอวัน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)
I.C.U. (Max. 7 days)

รวมสูงสุดไมเกิน 31 วันตอการเจ็บปวยหนึ่งครั้ง
(Total Max. Limit 31 days per disability)

คารักษาพยาบาลอื่น ๆ
Other Hospital Services (OHS)

คาแพทยผาตัด (แบบจายตามจริง)
Surgical Benefit (SB)-(Non-schedule)

คาเยี่ยมของแพทยตอวัน
(1 ครั้งตอวัน / สูงสุดไมเกิน 31 วัน)
In-hospital Doctor Call (1 visit / day, Max. 31 days)

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง
Emergency Out-Patient (Accident) per disability

คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยูในคารักษา
พยาบาลอื่น ๆ หรือคาแพทยผาตัด แลวแตกรณี)
Specialist Consultation Fee (included in OHS or SB)

เบี้ยประกันภัยรายป / พนักงาน 1 ทาน
(ANNUAL PREMIUM / EMPLOYEE)

เบี้ยประกันภัยคารักษาพยาบาลแบบผูปวยในรายป / คูสมรสหรือบุตร (1 ทาน)
(ANNUAL IN - PATIENT PREMIUM / DEPENDENT)

• บริษัท เอไอเอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขการรับประกันภัย ณ วันครบรอบปกรมธรรมใด ๆ โดยจะทำจดหมายแจงใหนายจางทราบลวงหนาอยางนอย 31 วัน
กอนวันครบรอบปกรมธรรม / AIA reserves the right to consider and adjust the premium rates and/or terms & conditions of insurance at any policy anniversary date by sending a
written notice to the employer at least 31 days before the policy anniversary date.

• สำหรับลูกคาเดิมทีเ่ คยมีประวัตกิ ารถูกเพิม่ เบีย้ ประกันภัยและตอมากรมธรรมขาดการตออายุ บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาเพิม่ อัตราเบีย้ ประกันภัยตามเกณฑทีบ่ ริษทั กำหนด / For ex-AIA clients with
a past record of premium increase. AIA reserves the right to adjust premium rates subject to AIA guideline.

นายจาง และ/หรือผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือ่ ไดรับกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนด
และเงือ่ นไขในกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม / The employer and/or applicant is advised to study details of product information/prospectus. After receiving the policy

contract and/or Group Member Certificate, it is advised to study the terms and conditions of coverage in the policy contract and/or Group Member Certificate.
ขอกำหนดและเงือ่ นไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ทีอ่ อกใหกับผูถือกรมธรรม และ/หรือผูเอาประกัน / Terms and conditions will be specified
in policy contract and/or Group Member Certificate issued to policyholder and/or applicant.
ภาษาอังกฤษแปลจากเนื้อหาภาษาไทยเพื่อใชอางอิงเทานั้น ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย / The English version is unofficial translation of the original Thai version for reference only and has no
legal binding as the protective control.

ความคุมครอง

ผลประโยชนเพิ่มเติมที่ตองการ

Coverage

1

Optional Benefits

คารักษาพยาบาลแบบ
ผูปวยนอก

คาตรวจรักษาแบบผูปวยนอก
(1 ครั้งตอวัน และสูงสุดไมเกิน 30 ครั้งตอปกรมธรรม)

CLINICAL BENEFITS
(OUT - PATIENT)

Clinical Benefits (1 visit / day and max. 30 visits / policy year)

เบี้ยประกันภัยคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรายป / พนักงาน / คูสมรสหรือบุตร (1 ทาน)
(ANNUAL OUT - PATIENT PREMIUM / EMPLOYEE / DEPENDENT)

2

คารักษาทันตกรรม

คารักษาทันตกรรม (สูงสุด ตอปกรมธรรม)

DENTAL BENEFITS

DENTAL BENEFIT (Max. per policy year)

แผน 1
Plan 1

แผน 2
Plan 2

แผน 3
Plan 3

แผน 4
Plan 4

แผน 5
Plan 5

600

800

1,000

1,500

2,000

2,370

3,160

3,950

5,925

7,900

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1,423

1,839

2,255

2,670

3,086

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

1,080

1,800

2,520

3,240

3,960

8,269

11,608

14,947

19,470

26,240

7,489

10,308

13,127

17,130

23,380

การตรวจชองปากหรือการขูดหินปูน การตรวจวินิจฉัยโดย
การเอ็กซเรย และโดยการทดสอบในหองทดลองปฏิบัติการ
การอุดฟน การถอนฟน และการรักษารากฟน
Oral Examination or Scaling / Prophylaxis / X-ray and
Laboratory Test/ Filling/ Extraction and Root Canal Treatment

เบี้ยประกันภัยคารักษาทันตกรรมรายป / พนักงาน / คูสมรสหรือบุตร (1 ทาน)
(ANNUAL DENTAL PREMIUM / EMPLOYEE / DEPENDENT)

3

สัญญาเพิ่มเติม
ผลประโยชน
40 โรครายแรง

การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวย
Loss of Life from illness
หรือ / or

GROUP CRITICAL
ILLNESS RIDER BENEFITS

เจ็บปวยดวย 40 โรครายแรง
Sickness from 40 Critical illness

เบี้ยประกันภัย 40 โรครายแรงรายป / พนักงาน / คูสมรสหรือบุตร (1 ทาน)
(ANNUAL GCIR PREMIUM / EMPLOYEE / DEPENDENT)

เบี้ยประกันภัยทั้งหมดรายป / พนักงาน 1 ทาน
(TOTAL ANNUAL PREMIUM / EMPLOYEE)

เบี้ยประกันภัย 40 โรครายแรง และสุขภาพทั้งหมดรายป / คูสมรสหรือบุตร (1 ทาน)
(TOTAL ANNUAL GCIR & MEDICAL PREMIUM / DEPENDENT)

• บริษทั เอไอเอ จํากัด ขอสงวนสิทธิพ์ จิ ารณาปรับปรุงอัตราเบีย้ ประกันภัยและเงือ่ นไขในการรับประกันภัย ณ วันครบรอบปกรมธรรมใด ๆ โดยจะทําจดหมายแจงใหนายจางทราบลวงหนาอยางนอย 31 วัน
กอนวันครบรอบปกรมธรรม / AIA reserves the right to consider and adjust the premium rates and/or terms & conditions of insurance at any policy anniversary date by sending
a written notice to the employer at least 31 days before the policy anniversary date.

• สําหรับลูกคาเดิมทีเ่ คยมีประวัตกิ ารถูกเพิม่ เบีย้ ประกันภัยและตอมากรมธรรมขาดการตออายุ บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาเพิม่ อัตราเบีย้ ประกันภัยตามเกณฑทีบ่ ริษทั กําหนด / For ex-AIA clients
with a past record of premium increase. AIA reserves the right to adjust premium rates subject to AIA guideline.

ผลประโยชนความคุมครอง
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน
40 โรครายแรง และกรณีเสียชีวิต
เนื่องจากการเจ็บปวย (GCIR)
GROUP 40 CRITICAL
ILLNESSES AND SICKNESS
DEATH BENEFITS

กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวย (Death Beneﬁt)
• ใหความคุมครองถึงการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวยทุกกรณี ที่ไมใชสาเหตุจากอุบัติเหตุ
To cover the death from sickness not accidental death (Additional coverage from
Group Term Life)

กรณีเจ็บปวยดวยโรครายแรง (Living Beneﬁt)
• ใหความคุมครองขณะที่ผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู และเจ็บปวยดวย 40 โรครายแรง
To cover the sickness from 40 Critical Illnesses during the lifetime.

หมายเหตุ : ทั้งนี้ความคุมครองขางตน ทั้งกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บปวย (Death Beneﬁt) และกรณีเจ็บปวยดวยโรครายแรง (Living Beneﬁt)
จะจายเงินผลประโยชนรวมกัน สูงสุดไมเกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ตามตารางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้
Remark:

Payment of the above benefits of both Death Benefit and Living Benefit altogether shall be no more than 100% of the
maximum Sum Assured as stipulated in the Schedule of this Supplementary Contract.

การสิน้ สุดสัญญาของ
หลังจากทีไ่ ดมีการจายเงินผลประโยชนเต็ม 100% ตามสัญญาเพิม่ เติมนีแ้ ลว ความคุมครองของผูเอาประกันภัยตามสัญญาเพิม่ เติมจะสิน้ สุดลงทันที
สัญญาเพิม่ เติมผลประโยชน After the full (100%) Sum Assured as specified in the Schedule of this Supplementary Contract have been paid to
the Insured Member, his/her coverage under GCIR shall be terminated.
40 โรครายแรง
Group Critical Illness
Rider Benefit’s (GCIR)
Termination

สำหรับสัญญากรมธรรมหลัก และผลประโยชนอื่น ๆ ยังคงมีผลบังคับ เชน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือสัญญาอื่น ๆ
The coverage of Basic Policy and others such as Group Life, ADD, and Medical will be still effective.

นายจาง และ/หรือผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือ่ ไดรับกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนด
และเงือ่ นไขในกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม / The employer and/or applicant is advised to study details of product information/prospectus. After receiving the policy

contract and/or Group Member Certificate, it is advised to study the terms and conditions of coverage in the policy contract and/or Group Member Certificate.
ขอกำหนดและเงือ่ นไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ทีอ่ อกใหกับผูถือกรมธรรม และ/หรือผูเอาประกัน / Terms and conditions will be specified
in policy contract and/or Group Member Certificate issued to policyholder and/or applicant.
ภาษาอังกฤษแปลจากเนือ้ หาภาษาไทยเพือ่ ใชอางอิงเทานัน้ ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย / The English version is unofficial translation of the original Thai version for reference only and has no legal
binding as the protective control.

โรครายแรง ที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ประกอบดวย

GROUP CRITICAL ILLNESSES COVER:
กลุมโรคมะเร็ง และเนื้องอก
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. เนือ้ งอกในสมอง ชนิดทีไ่ มใชมะเร็ง

(Invasive Cancer)
(Benign brain tumor)

กลุมโรคหัวใจ ระบบหายใจ และการไหลเวียนโลหิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
โรคกลามเนื้อหัวใจ
การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ
โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง /
โรคปอดระยะสุดทาย
7. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไมสรางเม็ดโลหิต
8. การผาตัดเสนเลือดแดงใหญเอออรตา

(Acute Heart Attack)
(Coronary Artery By-pass Surgery)
(Cardiomyopathy)
(Open Heart Surgery for the Heart Valve)
(Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
(Severe Chronic Obstructive Pulmonary
Disease / End-stage Lung disease)
(Aplastic Anemia)
(Surgery to Aorta)

กลุมโรคเกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ
1. ไตวายเรื้อรัง
2. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
3. ตับวาย
4.
5.
6.
7.
8.

ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
ภาวะตับออนอักเสบที่กลับเปนซ้ำและเรื้อรัง
โรคลำไสอักเสบเปนแผลรุนแรง
ภาวะขออักเสบรูมาตอยดชนิดรุนแรง
การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถายไขกระดูก

9. โรคเทาชาง

(Chronic Kidney Failure)
(Fulminant Viral Hepatitis)
(Chronic Liver Disease / End-stage Liver
disease / Liver failure)
(Lupus Nephritis from Systemic Lupus Erythematosus)
(Chronic Relapsing Pancreatitis)
(Severe Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease)
(Severe Rheumatoid Arthritis)
(Major Organs Transplantation or Bone Marrow
Transplantation)
(Elephantiasis)

กลุมการบาดเจ็บรายแรงและภาวะทุพพลภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตาบอด
แผลไหมฉกรรจ
การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง
การสูญเสียการดำรงชีพอยางอิสระ
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียความสามารถในการพูด
ภาวะโคมา
การฉีกขาดของรากประสาทตนแขน

(Blindness)
(Major burn)
(Major Head Trauma)
(Loss of independent living)
(Total and permanent disability - TPD)
(Loss of speech)
(Coma)
(Multiple root avulsions of Brachial Plexus)

กลุมโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท / กลามเนื้อ และภาวะติดเชื้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
โรคเยื่อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่ตองรักษาโดยการผาตัด
สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
โรคของเซลลประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร
โรคพารกินสัน
ภาวะอะแพลลิก
โรคกลามเนื้อเสื่อม
โรคโปลิโอ
โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเปนเนื้อตาย
อัมพาตของกลามเนื้อแขนหรือขา

(Major Stroke)
(Multiple Sclerosis)
(Bacterial meningitis)
(Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
(Viral Encephalitis)
(Motor Neuron Disease)
(Alzheimer’s disease)
(Parkinson’s Disease)
(Apallic Syndrome or Vegetative State)
(Muscular Dystrophy)
(Poliomyelitis)
(Necrotizing Fasciitis and Gangrene)
(Paralysis)

ไมคุมครองถึงความเจ็บปวยทีเ่ กิดจากโรครายแรงขางตนทีเ่ กิดขึน้ กอนการเขารวมการประกันภัยหรือภายใน 60 วัน นับแตวันทีส่ ญ
ั ญาเพิม่ เติมของผูเอาประกันภัยแตละคนมีผลบังคับ
Benefits shall not be covered for any Critical Illness or Sickness which first occurred prior to the effective date of Insured Member and within sixty (60) days following to
the effective of Insured Member.

นายจาง และ/หรือผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือ่ ไดรับกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนด
และเงือ่ นไขในกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม / The employer and/or applicant is advised to study details of product information/prospectus. After receiving the policy cotract
and/or Group Member Certificate, it is advised to study the terms and conditions of coverage in the policy contract and/or Group Member Certificate.

ขอกำหนดและเงือ่ นไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ทีอ่ อกใหกับผูถือกรมธรรม และ/หรือผูเอาประกัน / Terms and conditions will be specified in
policy contract and/or Group Member Certificate issued to policyholder and/or applicant.

ภาษาอังกฤษแปลจากเนือ้ หาภาษาไทยเพือ่ ใชอางอิงเทานัน้ ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย / The English version is unofficial translation of the original Thai version for reference only and has no legal
binding as the protective control.

1

บริการชวยเหลือ
ดานการเดินทาง
และการแพทย

บริการขอมูลสำหรับการเดินทางและการจัดใหบริการ
ทั้งกอนและระหวางการเดินทาง

INTERNATIONAL SOS
TRAVEL & MEDICAL
ASSISTANCE FROM
INTERNATIONAL SOS

- เปนการใหบริการดานขอมูลเทานั้น
- สมาชิกเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

Information and arrangement for services prior to
departure and when traveling

- Only information service
- All expenses incurred from the services will be responsible
by insured member

บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยสำหรับผูเดินทาง
ทั้งในและตางประเทศ
Emergency Medical Assistance for travelers
both domestic and international

ผลประโยชนคารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) เมื่อใชสิทธิเรียกรองความคุมครองอื่นๆ ที่มีอยู ซึ่งมิใช
ผลประโยชนที่ไดรับภายใตกรมธรรมของเอไอเอ (HB Incentive)
HB Incentive benefit (apply for In-patient benefit on hospital admission only), when insured member utilizing insurance
benefits for the hospital admission from other scheme which is not AIA Insurance Policy.

สิทธิความคุมครองอื่นๆ ไดแก ประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพ
ถวนหนา 30 บาท พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 กองทุนเงินทดแทน ประกันจาก
บริษัทประกันอื่น หรือสวัสดิการประกันสุขภาพแบบผูปวยในอื่น ๆ

ไมสามารถใชรวมกับผลประโยชนที่ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรม
ของเอไอเอทุกประเภท เชน ประกันชีวิตสวนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยกลุม เปนตน

Other scheme includes Social Security Benefit, Government
Gold Card Program (30 Baht), Compulsory 3rd Party Liability
Insurance, Workman’s Compensation Fund, or any other personal
insurance or health benefits.

It cannot be used together with all kinds of AIA insurance policies,
such as Ordinary Life Insurance, Personal Accident, and Group Insurance.

ผลประโยชนที่ไดรับ มี 2 กรณี
The HB Incentive Benefit shall be reimbursed in the following 2 scenarios:

กรณีท่ี 1 ไดรับผลประโยชนคารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล
เต็มจำนวนเทากับคาหอง และคาอาหาร**
เมือ่ สมาชิกไดเรียกรองคารักษาพยาบาล (ผูปวยใน) จากสิทธิ
ความคุมครองอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูจนเต็มจำนวน ดังกรณีตวั อยางที่ 1

กรณีท่ี 2 ไดรับผลประโยชนคารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล
เทากับสวนตางทีย่ งั ไมไดรับของคาหอง และคาอาหาร**
เมื่อสมาชิกไดเรียกรองคารักษาพยาบาล (ผูปวยใน) จากสิทธิความคุมครอง
อื่น ๆ ที่มีอยูจนเต็มจำนวน ยกเวนคาหอง และคาอาหาร ดังกรณีตัวอยางที่ 2

Scenario 1: Hospital Benefit Incentive amount shall be fully paid
equivalent to the benefit amount of Daily Room and Board Benefits,
if the Insured Member has totally reimbursed the actual incurred
medical expenses from others scheme. Refer Example 1.

Scenario 2: Hospital Benefit Incentive amount shall be paid equivalent
to the remaining amount of Daily Room and Board Benefits,
if the Insured Member has totally reimbursed the actual incurred medical
expensed from others scheme, except for room and board expenses.
Refer Example 2.

** ผลประโยชนทั้ง 2 กรณีขางตนจะจายไมเกินผลประโยชนคาหอง และคาอาหารตอวัน และจะจายตามจำนวนวันที่เขาพักรักษาในโรงพยาบาลจริง
แตไมเกินผลประโยชนสูงสุดและจำนวนวันสูงสุดของคาหอง และคาอาหารที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
** Under no circumstances, the Company shall reimburse the benefits for both cases to the Insured Member in excess of the maximum
benefit and maximum number of daily room and board per confinement as stipulated in the insurance schedule.

การจายผลประโยชน HB Incentive กรณีใชสิทธิประกันสังคมตั้งแตวันที่เจ็บปวย หรือบาดเจ็บ
กรณีผูเอาประกันไดรับความคุมครอง แผน 1 ผลประโยชนคาหอง และอาหาร ตอวัน 1,500 บาท
HB Incentive reimbursement when utilizing Social Security Benefit or SSB (IPD)
Plan 1 AIA Room & Board Benefits = THB 1,500 per day

กรณีตัวอยาง

แผน 1 ผลประโยชนคาหอง
และคาอาหารตอวัน

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

คาหองเรียกรอง
จากประกันสังคม

เอไอเอ จายสวนตางหลังจากใช
สิทธิประกันสังคม (แตไมเกินผลประโยชน)

Actual Expense
(B)

Reimbursed Room
& Board (SSB)
(C)

AIA pays the difference after reimbursement
from SSB. (Within Benefit Coverage)

Example

Plan 1 Room & Board (AIA)
(A)

1

1,500

700

700

-

1,500
(1,500 - 0)

2

1,500

1,500

700

800
(1,500 - 700)

700
(1,500 - 800)

3

1,500

2,500

700

1,500

(1,500 - 1,500)

(D) = (B-C)

(2,500-700 = 1,800 และสวนตางจายใหสูงสุด
ไมเกินผลประโยชนคาหองและอาหารตาม (A))

HB Incentive / day
(E) = (A-D)

And the difference cannot exceed the
maximum of room & board benefit (A)

นายจาง และ/หรือผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือ่ ไดรับกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนด
และเงือ่ นไขในกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม / The employer and/or applicant is advised to study details of product information/prospectus. After receiving the policy

contract and/or Group Member Certificate, it is advised to study the terms and conditions of coverage in the policy contract and/or Group Member Certificate.
ขอกำหนดและเงือ่ นไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ทีอ่ อกใหกับผูถือกรมธรรม และ/หรือผูเอาประกัน / Terms and conditions will be specified
in policy contract and/or Group Member Certificate issued to policyholder and/or applicant.
ภาษาอังกฤษแปลจากเนื้อหาภาษาไทยเพื่อใชอางอิงเทานั้น ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย / The English version is unofficial translation of the original Thai version for reference only and has no
legal binding as the protective control.

กฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัย
คุณสมบัติของธุรกิจที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย
• ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบดวยจำนวนพนักงานประจำ
20-50 คน ซึ่งไมมีกรมธรรมประกันภัยกลุมสวัสดิการ พนักงานที่มี
ความคุมครองประเภทเดียวกันและยังมีผลบังคับกับ เอไอเอ
(“บริษัท”) ณ ปจจุบัน
• พนักงานที่มีสิทธิจะตองเปนพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
และเปนผูที่มีอายุตั้งแต 15 ป และไมเกิน 65 ป ในวันที่ความคุมครอง
ตามกรมธรรมมีผลบังคับ
• อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะตองไมเกิน 45 ป
หลักเกณฑในการเขารวมเปนสมาชิก
• พนักงานทั้งหมดจะตองเขารวมทำประกันภัย
• พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะตองกรอกใบสมัครขอเอา
ประกันภัยพนักงาน (การดเขียว) (ไมตองแถลงสุขภาพ)
• วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรมประกันภัยจะเปนวันถัดไป
หลังจากที่บริษัทไดรับเอกสารประกอบการสมัครครบถวน และ
อนุมัติการรับประกันภัยแลว
• กรณีที่พนักงานเขารวมทำประกันภัยระหวางปกรมธรรม วันที่เริ่มมี
ผลบังคับตามกรมธรรมประกันภัยจะเปนวันแรกที่เริ่มปฎิบัติงาน
หรือวันที่พนระยะทดลองงาน (ตามที่นายจางกำหนดไวในระยะเวลา
รอคอยในใบสมัคร)
กฎเกณฑการสมัครทำประกันภัยใหกับคูสมรสและบุตรของพนักงาน
• ผลประโยชนคารักษาพยาบาล และ สัญญาเพิม่ เติม 40 โรครายแรงจะให
ความคุมครองแกคูสมรสของพนักงานทีม่ อี ายุตาํ่ กวา 65 ป และบุตรทีม่ ี
อายุไมตํ่ากวา 2 อาทิตย และไมเกินกวา 18 ป และยังมิไดสมรส ทั้งนี้
จะขยายความคุมครองใหแกบุตรทีม่ อี ายุระหวาง 18 ป จนถึง 23 ป โดย
เปนผูซึง่ กําลังศึกษาเต็มเวลา และยังมิไดสมรส
• คูสมรสและบุตรทีม่ สี ทิ ธิเอาประกันภัยจะตองสมัครเอาประกันภัยภายใต
แบบแผนเดียวกับพนักงาน (เฉพาะประกันสุขภาพและ 40 โรครายแรง
เทานัน้ )
• กรณีทนี่ ายจางตองการสมัครทําประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิม่ เติม
40 โรครายแรงใหแกคูสมรสและบุตรของพนักงาน คูสมรสและบุตรทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ขารวมการรับประกันของพนักงานทุกทานจะตองทําประกันภัย
• คูสมรสและบุตรทีม่ สี ทิ ธิเอาประกันภัยทัง้ หมดจะตองกรอกใบสมัครขอเอา
ประกันภัยผูอยูในอุปการะ (การดขาว)
ระดับขั้นอาชีพ
• ผลประโยชนการประกันภัยจะใหความคุมครองแกธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ไมเกินระดับอาชีพขั้น 2

คำเตือน

เบี้ยประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยเปนแบบชำระรายป
• นายจางเปนผูรับผิดชอบชำระเบี้ยประกันภัยของพนักงาน คูสมรส
และบุตรทั้งหมด
การเลือกแผนประกันภัย
• พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยูในตําแหนงงานเดียวกัน
จะตองสมัครทําประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
• 1 กรมธรรมสามารถประกอบดวยแผนประกันภัยไมเกินกวา 3 แผน
(กําหนดแผนประกันภัยไดสูงสุด 3 แผน ตอ 1 กรมธรรม)
• ความคุมครองบังคับตามแผนประกันภัยหลัก ไดแก ประกันชีวิต
อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และคารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน
• ความแตกตางระหวางแผนประกันภัยจะตองไมเกินกวา 3 ระดับแผน
เชน กรณีที่เลือกแผนประกันภัยที่ 1 เปนแผนประกันภัยตํ่าสุด ดังนั้น
แผนประกันภัยสูงกวาที่สามารถเลือกไดถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
• ผลประโยชนคารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก คารักษาทันตกรรม
และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรครายแรง เปนผลประโยชนที่นายจาง
สามารถเลือกทําเพิ่มเติมได แตหากเลือกทําแลวพนักงานทุกคน
จะตองเขารวมในความคุมครองดังกลาวทุกคน
• พนักงานสามารถเลือกผลประโยชนความคุมครองขามแบบแผน
ประกันภัยไดเฉพาะผลประโยชนคารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก
และ/หรือ คารักษาทันตกรรมเทานั้น
• แผนของสัญญาเพิ่มเติม 40 โรครายแรง จะตองตรงกับ
แผนประกันภัยหลัก
เอกสารประกอบการสมัคร
• ใบคำขอเอาประกันภัยกลุมสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจาง)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคาเปนนิติบุคคลและ
สำเนาบัตรประชาชนของผูมีอำนาจ พรอมลงนามประทับตรา
• รายชื่อสมาชิกรวมถึงของคูสมรส และบุตร (ถาสมัคร) เปนไฟลที่ระบุ
รายละเอียด พรอมเลขที่บัตรประชาชนของพนักงาน รวมถึงของคูสมรส
และบุตรแตละคน (ถาสมัคร) ตามแบบฟอรมของเอไอเอ
• ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (การดเขียว) โดยพนักงานเปน
ผูกรอกรายละเอียดทั้งหมด
• ใบสมัครขอเอาประกันภัยผูอยูในอุปการะ (การดขาว) (ถาสมัคร)
• สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คูสมรส และบุตรแตละคน
พรอมลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกตอง
• เช็คชำระเบี้ยประกันภัย สั่งจาย “บริษัท เอไอเอ จำกัด”
ระยะเวลารอคอย
• สัญญาเพิม่ เติม 40 โรครายแรงนี้ จะไมคุมครองถึงความเจ็บปวย
ดวยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรครายแรงที่กำหนดไวในสัญญา
เพิ่มเติมนี้ และไมรวมถึงความเจ็บปวยดวยโรครายแรงที่กำหนด
ไวในสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือความเจ็บปวยดวยโรครายแรงอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นกอนผูเอาประกันภัยเขารวมการประกันภัยหรือกอนพน
กำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่สัญญาเพิ่มเติมของผูเอา
ประกันภัยแตละคนมีผลบังคับ

• ตัวอยางขอยกเวนความคุมครองประกันชีวิต
บริษัทจะไมจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย เมื่อปรากฎวา
- สมาชิกฆาตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่เขารวมประกันภัย
- สมาชิกถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
• การนำสงเบี้ยประกันเปนหนาที่ของผูเอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเปนการใหบริการเทานั้น

นายจาง และ/หรือผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือ่ ไดรับกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษา
รายละเอียด ขอกำหนดและเงือ่ นไขในกรมธรรม และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม
ขอกำหนดและเงือ่ นไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ทีอ่ อกใหกับผูถือกรมธรรม และ/หรือผูเอาประกัน

Underwriting Guidelines
Eligibility

Premium

•

•
•

•
•

A Business Group Consists of 20-50 full-time employees,
which does not currently hold the same type of Group
Employee Benefits with AIA.
All benefits are available to eligible employees aged 15-65
years who are actively at work on the effective date of the
group insurance.
The average age of all employees shold not exceed 45
years old.

Participation Requirements

•
•
•
•

All employees in a company must participate in the group
insurance program (on compulsory basis).
All eligible employees are required to complete the Green
Card only (No Health Declaration).
The effective date of the group insurance is following day
after all required documents are obtained and the insurability
is approved.
In case that a new employee requests to participate in the
group insurance program during the policy year, the effective
date is the first day of his actively at work or the after his
probation period. (defined as waiting period in the Employer
Application Form).

Eligibility of Dependent

•

•
•
•

All medical benefits and GCIR are available to spouse aged
below 65 years and child(ren) at least 2 weeks old and not over
18 years of age and unmarried. Child(ren) can be extended
from 18 to 23 years old if still a full-time student and unmarried.
The eligible dependents must enroll under the same plan as
the insured employee (for GCIR and medical coverage only).
In case that the employer requires to extend medical insurance
and GCIR coverage to the employee’s dependent, all eligible
dependents of all married employees must be insured.
All eligible dependents are required to complete the Dependent
Enrollment Form (No Health Declaration).

Occupational Class

•

All benefits are available to the business with risk exposure
not higher than the occupational class 2. (White & Light-blue
Collars only).

Mode of payment is annual basis.
The premiums of all eligible employees and their
dependents must be paid by the employer.

Classification of Plan

•
•
•
•
•

•
•

All eligible employees who are in the same or equivalent
position will be insured under the same plan.
One policy can consist of not more than 3 different plans.
Compulsory coverage for basic plan are Group Life,
Group AD&D, Group TPDI and Medical Benefit (In-patient).
The difference between the insurance plans should not
exceed 3 plan level. for example In case that Plan 1 is
chosen, the higher plan must not exceed Plan 4.
Clinaical Benefit, Dental Benefit and GCIR are optional for
the employer, in case that the employer decides to take
the coverage of Clinical Benefit and/or Dental Benefit
and/or GCIR, all eligible employees must participate
in the coverage.
Crossing of plans for different benefits is allowed for
Clinical Benefit and/or Dental Benefit only.
For GCIR plans must be insured the same plan(s) as the
basi plan(s).

Documentation Requirements

•
•
•
•
•
•
•

The Master Application Form completed by the employer.
A photocopy of the affidavit or certificate of incorporation
and A photocopy of ID card of the authorized person with
signature stamp.
A soft file containing detailed summary of all employees
and their dependents’ information in AIA format (If apply).
The Green Card Form (Employee Enrollment Form).
The White Card Form (Dependant Enrollment Form) (If apply).
A photocopy with certified true copy of each employee’s and
dependent’s ID Card.
In case the premium paid by cheque (account payee only),
cheque payable to: ”AIA Company Limited”

Waiting Period

•

GCIR 40 Benefit shall NOT be payable for any Critical
Illness other than a diagnosis of Critical Illness as defined
in the contract nor shall it cover any Critical Illness, the
symptoms of which first occurred prior to the effective
date of Insured and within sixty (60) days following to
the effective of each Insured Member.

Disclaimer • Sample of Life Insurance Policy Exclusions,
The company shall not pay any proceed under this Policy :
- The Insured voluntarily committed suicide within one year after the effective Date.
- The beneficiary intention killed the Insured.
• The Insured member must be responsible for premium payment. The premium collection by the agents or brokers is their
kind service only.
The employer and/or applicant is advised to study details of product information/prospectus. After receiving the policy contract and/or Group Member Certificate, it is advised to
study the terms and conditions of coverage in the policy contract and/or Group Member Certificate.
Terms and conditions will be specified in policy contract and/or Group Member Certificate issued for policyholder and/or applicant.
The English version is unofficial translation of the original Thai version for reference only and has no legal binding.

บริษัท เอไอเอ จำกัด
ฝายประกันธุรกิจองคกร
ชั้น 18 เอไอเอ ทาวเวอร 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
เอไอเอ คอลเซ็นเตอร : 1581
โทรศัพท
: (02) 634 8888
โทรสาร
: (02) 236 9383
AIA Company Limited
Corporate Solutions
18th Floor, AIA Tower 2, 181 Surawongse Road, Bangrak, Bangkok 10500
AIA Call Center
: 1581
Telephone
: (02) 634 8888
Facsimile
: (02) 236 9383
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