
 
Pay a lump

sum for your
prompt treatment

““

““ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ตัวแทน นายหนาของบริษัทฯ หรือสายงานรับประกันภัยสุขภาพ สำนักงานใหญ

0-2679-7600 ตอ 2409 - 2417 สาขาเชียงใหม 0-5326-2096-7 สาขาพิษณุโลก 0-5598-6300-2

สาขานครสวรรค 0-8470-07959 สาขาอุดรธานี 0-4234-1991-3 สาขาขอนแกน 0-4336-5091-2

สาขานครราชสีมา 0-4427-8661-3 สาขาชลบุรี 0-3828-3244 สาขาพัทยา 0-3848-9147-9 สาขาระยอง 

0-3880-9223-5 สาขาจันทบุรี 0-3933-2103-5 สาขาหัวหิน 0-3253-6557, 0-3253-6734 สาขาสุราษฎรธานี 

0-7720-5300-2 สาขาสมุย 0-725-6093-6 สาขาหาดใหญ 0-7434-6670-2 สาขาภูเก็ต 0-7621-9257-9   

Please contact us for more details
ติดตอเราเพ�อขอมูลเพิ่มเติม

SmartCare Cancer
SmartCare Executive
SmartCare Executive Plus
SmartCare Optimum
InternationnalExclusive

0-2679-7600 
www.axa.co.th

LUMP SUM PAYMENT IN THE EVENT OF CLAIM
Claim is paid in lump sum once the Insured is �rst diagnosed

with cancer under the policy terms and conditions. The Insured

can plan for treatment fully without worrying about money.

EXTENSION TO COVER SKIN CANCER,
20% OF SUM INSURED*

Company will pay claim amount to 20% of the cancer Sum Insured
while coverage for other cancers continues.

FREE COVERAGE FOR CHILDREN WHEN YOU CHOOSE
FAMILY PLAN
Coverage for all unmarried children aged between 1 - 22
years old at the same Sum Insured as the parents. For family plan,

the premium will be two times of the highest premium between

Insured and Spouse.

GRACE PERIOD FOR PREMIUM PAYMENT
You will enjoy 30 days of grace period for premium 
payment on renewal year

POLICY EXCLUSIONS
• Acquired immunode�ciency Syndrome (AIDS), AIDS

   related conditions Positive Blood Test, and/or

   Immunode�ciency Virus (HIV)

• Pre-existing condition of cancer 

• Cancer diagnosed or discovered

    in the �rst 90 days of the initial 

    policy year

จายใหทันที เม�อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

Pay a lump sum when
�rst diagnosed with cancer

*(Excluding melanoma)

Contact our Agent/Broker

SmartCare Cancer

ประกันภัยสุขภาพ

Health Insurance

อีกระดับของประกันภัยสุขภาพ

Superior Health Insurance



    

   

จายใหทันที

เม�อตรวจพบมะเร็ง

ภัยรายจากโรคมะเร็ง สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย จากสถิติ

ของกระทรวงสาธารณสุข พบวามะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1

ของคนไทย โดยในป 2554 มีจำนวนผูเสียชีวิตสูงถึง 61,082 ราย และพบ

จำนวนผูปวยมะเร็งเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน�อง โดยมีคาใชจายข้ันต่ำในการรักษา

ประมาณ 200,000 บาท ตอคน ซึ่งเปนจำนวนเงินที่คอนขางสูง ดังนั้น

แอกซาประกันภัยจึงขอเสนอแผนประกันภัย สมารทแคร แคนเซอร เพ�อชวย

เหลือดานการเงินของทานและการวางแผนการรักษาอยางรวดเร็วเม�อ

ตรวจพบมะเร็ง Cancer can happen to anyone at any age. According to statistics

of Ministry of Public Health in 2011,  the number one cause of death

in Thailand is cancer of 61,082 persons and this very high

incidence is going to increase further. In addition, the minimum

cost of cancer  treatment is around THB 200,000 per person that

is the relatively high treatment. Therefore, AXA would propose

the SmartCare Cancer  that will be of your �nancial assistance

and prompt treatment when you are diagnosed with cancer.

   No medical check up required

   Lump sum payment in the event of claim

   Cover any stage of cancer

   Special! Coverage for skin cancer, 20% of Sum Insured

   Free coverage for unlimited unmarried children

   age 1-22 years old when you choose family plan.

   Renewal up to age 65 

   30 days of grace period for premium payment on renewal year 

•
• 
• 
•
•

•
•

““ ““
SmartCare Cancer

มอบสิทธิพิเศษดวยการผอนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยนานถึง 30 วัน

สำหรับปตออายุกรมธรรม โดยที่กรมธรรมยังมีผลคุมครอง

ผอนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย (บาท)

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยนี้ ไดรวมอากรและภาษีมูลคาเพิ่มแลว

   *สำหรับกรมธรรมประกันภัยตออายุเทานั้น 

ถาหากตรวจพบวาทานเปนโรคมะเร็งครั้งแรก

บริษัทจะจายเงินชดเชยใหตามทุนประกันภัย

ที่ทานไดเลือกซื้อไว ทานจึงสามารถ

วางแผนการรักษาได อยางรวดเร็ว

โดยไมตองกังวลเร�องเงิน

จายเงินกอนใหคุณทันที

คุมครองบุตรทุกคนท่ีมีอายุระหวาง 1-22 ปบริบูรณท่ียังโสด ดวยทุนประกันภัย

เทากับบิดา และมารดา สำหรับแผนครอบครัวจะคำนวณเบ้ียประกันภัยคนท่ีมีเบ้ีย

สูงสุดของผูเอาประกันภัยหรือคูสมรสคูณดวยสอง

ฟรี คุมครองบุตร เม�อซื้อแผนครอบครัว

บริษัทฯ จะจายคาสินไหมทดแทน 20% ของจำนวนเงินประกันภัยทันทีท่ีตรวจพบวา

เปนมะเร็งผิวหนังโดยที่ความคุมครอง สำหรับโรคมะเร็งอ�นๆ ยังคงไดรับ

ความคุมครองเหมือนเดิม

ขยายความคุมครองถึงมะเร็งผิวหนัง*

20% ของทุนประกันภัย

แผนการประกันภัยโรคมะเร็ง 

 

www.axa.co.th
2013 - 07 - 3,500

เอดส โรคภูมิคุมกันบกพรอง การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส และเน้ืองอกราย

แรงซึ่งมีความสัมพันธกับโรคภูมิคุมกันบกพรอง โดยผลการตรวจเลือด

แสดงวามีเชื้อไวรัส HIV

โรคมะเร็งทุกชนิดที่เปนมากอน หรือเกิดกอนการทำประกันภัย

การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเปนครั้งแรกภายใน 90 วัน

นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก

•

•

•

ขอยกเวนความคุมครอง

• ไมตองตรวจสุขภาพ

• จายเงินกอนใหทันทีเม�อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

• คุมครองโรคมะเร็ง ทุกระยะ

• พิเศษ! ขยายความคุมครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย

• ฟรี คุมครองบุตรอายุ 1-22 ปท่ียังโสด โดยไมจำกัดจำนวนบุตร

   เม�อซื้อแผนครอบครัว

• ตออายุไดถึง 65 ป

• ผอนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยไดถึง 30 วัน

   ในปตออายุกรมธรรม 

   

*(ยกเวน มะเร็งของเม็ดสีและเมลลาโนมา)

TABLE OF SUM INSURED AND PREMIUM (BAHT)

Remarks:  Annual Premium (Tax/Stamp Included) 
               * Renewal only 

        200,000  500,000              750,000

        Age  Premium         Premium        Premium

    1-39             1,360          3,400      5,096

  40-44             1,960          4,904      7,352

  45-49             2,560          6,400      9,600

  50-54             3,200          7,905     11,865

  55-59               3,696          9,240     13,856

  60-64*             5,040        12,600     18,900

Sum Insured
Plan 1 Plan 2 Plan 3

        200,000  500,000              750,000

      อายุ(ป)  เบี้ยประกันภัย     เบี้ยประกันภัย     เบี้ยประกันภัย

    1-39             1,360          3,400      5,096

  40-44             1,960          4,904      7,352

  45-49             2,560          6,400      9,600

  50-54             3,200          7,905     11,865

  55-59               3,696          9,240     13,856

  60-64*             5,040        12,600     18,900

แผน 1 แผน 2 แผน 3
  ทุนประกันภัย


