
บีแอลเอ เฮลธ พลัส
พรอมดูแลคุณ 365 วัน

ดวยความคุมครองสูงสุด

ถึง 5 ลานบาท

บีแอลเอ เฮลธ พลัส

แผนคุมครองสุขภาพ



 
 เลือกรับผลประโยชน และความคุมครองสูงสุด 
 ปละ 1,000,000 บาท - 5,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือก)
 ใหความคุมครองโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง สูงสุดคร้ังละ 600,000 บาท - 3,000,000 บาท
 (ตามแผนที่เลือกรวมตลอดอายุสัญญา และไมเกินผลประโยชนตอปที่กำหนด)
 ดูแลคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล 
 คารักษาพยาบาลผูปวยนอก สำหรับการลางไต การทำเคมี และรังสีบำบัด
 เลือกรับเงินชดเชย กรณีเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยใน จากสวัสดิการและความคุมครองอื่น

เง�่อนไขการรับประกัน
 รับประกันตั้งแตอายุ 6 เดือน - 65 ป (คุมครองสูงสุดถึงอายุ 80 ป)
 เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเปน รายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน    
 (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ป ทั้งนี้สามารถซื้อความคุมครอง
 ไดเทากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู 
 สูงสุดถึงอายุ 79 ป
 สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบทายกรมธรรมใหม หรือกรมธรรมเดิมที่ยังมีผลบังคับอยูได
 การตรวจสุขภาพเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ไมวาอะไรจะเกิดข�้น จะมีสักกี่คน 
ที่พรอมดูแลคุณทุกวัน         
“บีแอลเอ เฮลธ พลัส” 
แผนคุมครองสุขภาพที่พรอมดูแลคุณ

ตลอด 365 วัน คุมครองสูง ครอบคลุม คุมคา 

หมดหวงเร�่องคารักษาพยาบาล รับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดคิดอยางมีความสุข
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แผนความคุมครองสัญญาเพ��มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส

 
ผลประโยชน

 ผลประโยชนสูงสุด (บาท)

    แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

1. การเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน)
 ผลประโยชนสูงสุดตอป 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
 - ผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัว
    ครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บทั่วไป  500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
  (ไมรวมโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
  และอุบัติเหตุรายแรง)     

 - ผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัว
  ครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือ  600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
  โรคหลอดเลือดสมอง     

 - ผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัว 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
  ครั้งใดครั้งหนึ่งจากอุบัติเหตุรายแรง     

 1.1 คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล
   ประจำวันตอวัน     
   - คาหองผูปวยปกติตอวัน (สูงสุด 365 วัน) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
   - คาหองผูปวยหนักตอวัน (สูงสุด 30 วัน) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
   (จำนวนวันคุมครองของคาหองผูปวยปกติและคาหอง
   ผูปวยหนัก รวมสูงสุดไมเกิน 365 วัน ตอการเขาพัก

   รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)     

 1.2 คารักษาพยาบาลและคาบริการทั่วไป  
 
 1.3 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด 

 1.4 คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันตอวัน
   (สูงสุดไมเกิน 365 วัน) 

1,200 2,400 3,600 4,800 6,000

 1.5 คายากลับบาน (ตามความจำเปนทางการแพทย
   ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 

2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

2. คารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยนอก

 2.1 คาลางไต เคมีบำบัดและคารังสีบำบัด
   (ตอปกรมธรรม) 

60,000 90,000 120,000 150,000 180,000

 2.2 คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 
   72 ชั่วโมง ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง 

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

 2.3 คารักษาพยาบาลตอเนื่องแบบผูปวยนอกภายหลัง
   การออกจากโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500
       (สูงสุดไมเกิน 2 ครั้งตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)     

3. เงินชดเชยรายได กรณีเปนผูปวยในแตไมเรียกรองผลประโยชนตามขอ 1. กับบริษัท

 เงินชดเชยรายไดตอวัน (สูงสุดไมเกิน 30 วันตอการเขาพัก
 รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

จายตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้เมื่อรวมผลประโยชนทั้งหมดในขอ 1 
ขอ 2.2 และ ขอ 2.3 จะตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัว 
ครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือผลประโยชนสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 
จากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง หรือ ผลประโยชนสูงสุด 
ตอการพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุรายแรง แลวแตกรณี

หมายเหตุ • จำนวนเงินที่จายจริงในรอบปกรมธรรมตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอปตามที่ระบุไว
 • โรคมะเร็ง หมายถึง โรคมะเร็งระยะลุกลามและโรคมะเร็งระยะไมลุกลาม ไมรวมมะเร็งผิวหนัง
 • โรคหัวใจ หมายถึง โรคกลามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาดวยการสวนหลอดเลือดหัวใจ การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ   
  กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ และโรคเสนเลือดหัวใจตีบ
 • โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคหลอดเลือดสมองที่ตองไดรับการผาตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด   
  และโรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการรักษาโดยวิธีใสสายสวนเสนเลือดแดงบริเวณคอ
 • อุบัติเหตุรายแรง หมายถึง อุบัติเหตุที่ทำใหเกิดการสูญเสียอวัยวะตั้งแต มือหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขางขึ้นไป     
  และใหหมายความรวมถึงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • เอกสารเสนอขายฉบับนี้เปนเพียงการสรุปผลประโยชนเบื้องตนเทานั้น  ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุมครองอยางสมบูรณจะระบุอยูในกรมธรรมของทาน
 • ทานควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย  การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น
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 1. การเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันตออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม   

  สิ้นผลบังคับครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 2. สำหรับการเจ็บปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันตออายุกรณี   

  สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด

  • ริดสีดวงทวาร • นิ่วทุกชนิด

  • ไสเลื่อนทุกชนิด • เสนเลือดขอดที่ขา

  • ตอเนื้อ หรือตอกระจก • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่   

  เปนมาแตกำเนิด หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

 4. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุม   

  น้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตง บาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

 5. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก การทำหมัน   

  หรือการคุมกำเนิด

 6. โรคเอดส หรือกามโรค หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็น    

  หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

 8. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

  หมายเหตุ • โปรดศึกษารายละเอียดขอยกเวนความคุมครองทั้งหมดในกรมธรรม

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง
ตามสัญญาเพ��มเติมบีแอลเอ เฮลธ พลัส



 1. การเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันตออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม   

  สิ้นผลบังคับครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 2. สำหรับการเจ็บปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันตออายุกรณี   

  สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด

  • ริดสีดวงทวาร • นิ่วทุกชนิด

  • ไสเลื่อนทุกชนิด • เสนเลือดขอดที่ขา

  • ตอเนื้อ หรือตอกระจก • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่   

  เปนมาแตกำเนิด หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

 4. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุม   

  น้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตง บาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

 5. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก การทำหมัน   

  หรือการคุมกำเนิด

 6. โรคเอดส หรือกามโรค หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็น    

  หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

 8. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

  หมายเหตุ • โปรดศึกษารายละเอียดขอยกเวนความคุมครองทั้งหมดในกรมธรรม

เบี้ยประกันภัยรายป  สำหรับอาช�พชั�น 1 และ 2

 
ชวงอายุ (ป)

   เพศหญิง
  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
 6 เดือน - 5 ป 35,581 56,059 72,573 87,136 98,867
   6 - 10 21,333 33,175 43,564 53,041 61,548
 11 - 15 16,872 24,857 31,249 38,009 45,055
 16 - 20 13,638 23,115 29,656 35,224 41,639
 21 - 25 13,610 23,068 29,596 35,153 41,555
 26 - 30 13,542 21,983 28,458 34,934 41,410
 31 - 35 15,666 22,894 29,639 36,383 43,127
 36 - 40 16,831 26,293 34,038 41,784 48,016
 41 - 45 18,197 31,895 39,752 46,134 51,557
 46 - 50 21,418 37,831 46,881 54,166 60,335
 51 - 55 25,386 42,378 53,276 62,962 71,439
 56 - 60 31,975 52,924 65,164 77,012 87,378
 61 - 65 39,793 65,786 80,791 95,481 108,334
 66 - 70 (ตออายุ) 50,169 85,768 105,810 125,031 141,861
 71 - 75 (ตออายุ) 75,254 119,710 154,975 189,099 214,556
 76 - 79 (ตออายุ) 100,877 143,003 185,129 227,255 269,381
หมายเหตุ  • เบี้ยประกันภัยอายุ 66 - 79 ป ใชสำหรับกรณีตออายุสัญญาเทานั้น
 • เบี้ยประกันภัยแตกตางกันตามเพศ  ชวงอายุ และแผนความคุมครอง
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับตามอายุที่เปลี่ยนไป และอาจเปลี่ยนแปลงตามระดับความเสี่ยงตามประวัติสุขภาพ และชั้นอาชีพของผูเอาประกันภัย
  ตามอัตราที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

 
ชวงอายุ (ป)

   เพศชาย
  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
 6 เดือน - 5 ป 30,148 45,866 59,378 72,889 86,400
   6 - 10 19,633 33,620 44,727 54,786 64,263
 11 - 15 13,804 21,307 26,850 32,560 37,950
 16 - 20 11,159 19,314 25,004 29,706 34,071
 21 - 25 11,136 19,274 24,952 29,644 34,000
 26 - 30 11,080 17,986 23,284 28,582 33,881
 31 - 35 12,127 18,732 24,250 29,768 35,286
 36 - 40 13,267 21,512 27,849 34,187 39,139
 41 - 45 14,929 26,127 32,846 38,818 44,043
 46 - 50 17,348 30,360 38,166 45,106 51,178
 51 - 55 21,398 36,472 45,665 53,968 61,232
 56 - 60 28,683 49,819 61,024 69,841 77,457
 61 - 65 38,801 65,934 82,993 95,372 106,169
 66 - 70 (ตออายุ) 50,005 80,922 104,760 122,183 137,210
 71 - 75 (ตออายุ) 69,092 97,945 126,798 155,651 184,503
 76 - 79 (ตออายุ) 82,535 117,002 151,469 185,936 220,402



  สัญญาประกันภัย  เบี้ยประกันภัยรายป (บาท)

สัญญาประกันชีวิต หวงรัก (ชำระเบี้ย 20 ป) (จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท)    10,435
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส แผน 2 (ผลประโยชนสูงสุด 2,000,000 บาท)  22,894

 รวม  33,329

ตัวอยางผลประโยชนสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส แผน 2

           การจายผลประโยชนสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส แผน 2 (บาท)

ผลประโยชนสูงสุดตอปกรมธรรม (ก)  2,000,000

การเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ในปกรมธรรม  

• คาใชจายจริงจากการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)  
 (คาหอง คาอาหาร 4,000 X 10 = 40,000 บาท คายากลับบาน 2,000 บาท 245,000 

 คารักษาพยาบาล 203,000 บาท)    
• คาใชจายจริงจากการรักษาพยาบาลตอเนื่องแบบผูปวยนอกหลังออกจากโรงพยาบาล
 ภายใน 30 วัน (จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,500 = 5,000 บาท)  

5,000

•  เงินชดเชยรายไดตอวัน (บริษัทฯ จายกรณีเบิกคาใชจายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด

 จากสวัสดิการอื่น)* 
-

ผลประโยชนที่ไดรับจากสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส แผน 2  250,000
บริษัทฯ จายผลประโยชนครั้งที่ 1 (ข)  250,000

ผลประโยชนตอปกรมธรรมคงเหลือ (ก) - (ข)   1,750,000

การเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ในรอบปกรมธรรมเดียวกัน  

•  คาใชจายจริงจากการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) 
 (คาหอง คาอาหาร 6,800 X 10 = 68,000 บาท คายากลับบาน 4,500 บาท 475,000  

 คารักษาพยาบาล 402,500 บาท)   
•  คาใชจายจริงจากการรักษาพยาบาลตอเนื่องแบบผูปวยนอกหลังออกจากโรงพยาบาล 
 ภายใน 30 วัน (จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2,500 = 10,000 บาท)  

10,000

•  เงินชดเชยรายไดตอวัน (บริษัทฯ จายกรณีเบิกคาใชจายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด

 จากสวัสดิการอื่น)* 
-

ผลประโยชนที่ไดรับจากสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส แผน 2  
(หักสวนเกินจากคาหอง คาอาหาร (6,800 - 4,000) X 10 = 28,000 บาท 

คายากลับบาน 4,500 - 2,500 = 2,000 บาท และคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากออกจากรพ. 
450,000

10,000 - 5,000 = 5,000 บาท) 

บริษัทฯ จายผลประโยชนครั้งที่ 2 (ค) 450,000

ผลประโยชนตอปกรมธรรมคงเหลือ (ก) - (ข) - (ค) 1,300,000

ตัวอยาง คุณผูหญิง อายุ 35 ป สมัครทำประกันชีวิตสัญญาหลัก หวงรัก (ระยะเวลาเอาประกันภัย 90 ป  
  ระยะเวลาชำระเบี้ย 20 ป) แนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส แผน 2 (ผลประโยชน 
  สูงสุดตอป 2,000,000 บาท) ภายหลังไดมีการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีระยะเวลา 
  การรักษา 10 วัน ตอการเจ็บปวยแตละครั้ง  

*  กรณีผูเอาประกันภัยเบิกคารักษาพยาบาลทั้งหมดจากสวัสดิการอื่น (สวัสดิการพนักงาน หรือแผนประกันสุขภาพอื่น) นอกเหนือจากสัญญาเพิ่มเติม 
 บีแอลเอ เฮลธ พลัส บริษัทฯ จะจายผลประโยชนเงินชดเชยรายไดตามจำนวนวันที่เขาพักรักษาตัวเปนจำนวนเงินตามที่ระบุในหนาตารางผลประโยชน
 ของสัญญาเพิ่มเติมนี้  



ชวงศึกษา (อายุต่ำกวา 20 ป)
วัยอายุต่ำกวา 20 ปนั�น เปนชวงที่เด็กตองพ��งพา คุณพอ คุณแม ทั�งคาการศึกษา คาใชจาย หร�อคารักษาพยาบาล 
คุณพอคุณแมควรวางแผนการเง�น เพ��อเตร�ยมพรอมตั�งแตกอนมีบุตรหร�อหลังคลอด การทำประกันสุขภาพของบุตร 
และประกันท่ีใหความคุมครองคุณพอคุณแมเปนสิ�งสำคัญมาก ถาเปนอะไรไป ลูกจะไดมีการศึกษาท่ีสูงอยางท่ีตั�งใจไว
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพย • ประกันกรุงเทพ 115 
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • ประกันหวงรักคุมครองครบ แผนของขวัญเพ��อลูกรัก • ประกันบีแอลเอ พรอมชัวร   
  เพ��อการศึกษา 10/5 • ประกันกรุงเทพ 115 พลัส • ประกันสุขภาพ 
 • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงเร�่มทำงาน (อายุ 20-30 ป)
เปนชวงวัยที่เร�่มมีรายได เนนการออมเง�น เพ��อสรางความมั�งคั�ง โดยมีเปาหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน 
สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงคอนขางสูงและผลตอบแทนดี ควบคูไปกับการสรางหลักประกันเพ��ออนาคตขางหนา 
โดยเลือกทำประกันแบบจายนอย คุมครองนาน คาเบี้ยต่ำ ซ�่งสามารถรับเง�นกอนคืนไดเมื่อครบอายุสัญญา 
หร�อเลือกทำประกันช�ว�ตเพ��อคุมครองรายไดหากตองดูแลพอแม
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพย • กรุงเทพ 115 และ กรุงเทพ 115 พลัส 
 • วางแผนลงทุนในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงสูง
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • หวงรักคุมครองครบ แผนกรมธรรมฉบับแรก • บีแอลเอ พรอมเกษ�ยณ 
  ประกันบำนาญ 555 และประกันบำนาญ 600 • ประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงสรางครอบครัว (อายุ 31-45 ป)
เปนชวงที่ตองดูแลทั�งคนรัก ลูก และคุณพอคุณแม การสรางหลักประกันเพ��อความมั�นคงในช�ว�ตคูและครอบครัว 
เปนสิ�งสำคัญ ควรเลือกแบบที่ทุนประกันสูง คุมครองยาว ครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาลูก และหนี้สิน 
รวมถึงเปนหลักประกันที่เก็บไวดูแลคนที่คุณรักแทนตัวคุณ ควบคูไปกับการสรางฐานะ ออมเง�นในระยะกลางและ 
ระยะยาว การลงทุนอาจเลือกลงทุนแบบท่ีความเส่ียงไมสูงนัก และควรเร�ม่วางแผนการเง�นเพ��อการเกษ�ยณสำหรับตัวเอง
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพยระยะปานกลาง และระยะยาว • กรุงเทพ 115 
 • วางแผนลงทุนในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • หวงรักคุมครองครบ แผนสัญญารัก แผนทดแทนคุณ • บีแอลเอ พรอมชัวร   
  เพ��อการศึกษา 10/5 • บีแอลเอ แฮปป โฮม ประกันช�ว�ตคุมครองสินเช�่อ   
 • บีแอลเอ คุมครองสูง • กรุงเทพ 115 พลัส • บีแอลเอ พรอมเกษ�ยณ ประกันบำนาญ 555
  และประกันบำนาญ 600 • ประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงเสร�มสรางฐานะ (อายุ 46-60 ป)
ชวงอายุนี้มีรายไดเพ��มข�้น มีเง�นเก็บ สามารถนำเง�นออมไปลงทุนใหงอกเงยได ควรลงทุนในหุนหร�อผลิตภัณฑ 
ทางการเง�นความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ เพ��อสรางหลักประกันที่แนนอนใหกับช�ว�ตหร�อเพ��อเปนมรดก หร�อถามีภาระ 
หนี้สิน การสรางหลักประกันที่ใหความคุมครองสูง เปนการลดความเสี่ยงแบงเบาความกังวลได เมื่ออายุเพ��มข�้น 
ควรทำประกันสุขภาพ ประกันคุมครองโรครายแรง และประกันบำนาญ เพ��อความสบายใจ หลังเกษ�ยณ
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพยระยะสั�น และระยะปานกลาง • กรุงเทพ 115 • วางแผนลงทุน  
  ในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ 
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • หวงรักคุมครองครบ แผนแทนรัก • บีแอลเอ พรอมชัวร เพ��อการศึกษา 10/5 • บีแอลเอ 
  แฮปป โฮม ประกันช�ว�ตคุมครองสินเช�่อ • บีแอลเอ คุมครองสูง • กรุงเทพ 115 พลัส 
 • บีแอลเอ พรอมเกษ�ยณ ประกันบำนาญ 555 และประกันบำนาญ 600 • บีแอลเอ ซูเปอร  
  ซ�เนียร • ประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงเกษ�ยณ (อายุ 60 ปข�้นไป)
เมื่ออายุมากข�้น ความเสี่ยงดานสุขภาพมากข�้น พรอมไวกอนดวยหลักประกันคุมครองสุขภาพสำหรับผูสูงวัย เพ��อสุข 
กับช�ว�ตอิสระโดยไมตองกังวลเร�่องคาใชจาย สามารถดูแลตัวเองได ไมเปนภาระใหลูกหลาน และแบงเง�นสวนหนึ่ง 
ไปลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำ เพ��อใหเง�นงอกเงย
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพยระยะสั�น • วางแผนลงทุนในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงต่ำ
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน  • หวงรักคุมครองครบ • บีแอลเอ คุมครองสูง • บีแอลเอ ซูเปอร ซ�เนียร • ประกันสุขภาพ  
 • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

กรุงเทพประกันช�ว�ตเขาใจในการเปลี่ยนแปลง ในแตละชวงช�ว�ตของคน สิ�งสำคัญคือการเตร�ยมพรอม 

เพ��อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก การวางแผนการเง�นรอบดานอยางเหมาะสม สรางหลักประกันควบคูกับ 

สรางฐานะ จะชวยปองกันความเสี่ยง และทำใหคุณบรรลุเปาหมายไดเร�วข�้น กรุงเทพประกันช�ว�ตจ�งมุงมั�น 

คิดคนผลิตภัณฑ และการลงทุน เพ��อตอบโจทยทุกชวงช�ว�ต 

พรอมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง…อยางมีความสุข

ทุกความเปลี่ยนแปลงของชวงช�ว�ต มีสิ�งที่ดีเสมอตัวอยาง คุณผูหญิง อายุ 35 ป สมัครทำประกันชีวิตสัญญาหลัก หวงรัก (ระยะเวลาเอาประกันภัย 90 ป  
  ระยะเวลาชำระเบี้ย 20 ป) แนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ พลัส แผน 2 (ผลประโยชน 
  สูงสุดตอป 2,000,000 บาท) ภายหลังไดมีการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีระยะเวลา 
  การรักษา 10 วัน ตอการเจ็บปวยแตละครั้ง  



Note:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

บีแอลเอ เฮลธ พลัส 

พรอมดูแลคุณไมวาอะไรจะเกิดข�้น 365 วัน

ทุกการเปลี่ยนแปลงของชวงช�ว�ต มีสิ�งที่ดีเสมอ  
เมื่อวางแผนการเง�นรอบดาน

บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซ�ตี้อเวนิว ถ.พระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดตอตัวแทนประกันช�ว�ต หร�อที่ปร�กษาการเง�น

ที่สำนักงานใหญ สาขาบร�ษัททั�วประเทศ

โทร. 0 2777 8888 www.bangkoklife.com

ชวงศึกษา (อายุต่ำกวา 20 ป)
วัยอายุต่ำกวา 20 ปนั�น เปนชวงที่เด็กตองพ��งพา คุณพอ คุณแม ทั�งคาการศึกษา คาใชจาย หร�อคารักษาพยาบาล 
คุณพอคุณแมควรวางแผนการเง�น เพ��อเตร�ยมพรอมตั�งแตกอนมีบุตรหร�อหลังคลอด การทำประกันสุขภาพของบุตร 
และประกันท่ีใหความคุมครองคุณพอคุณแมเปนสิ�งสำคัญมาก ถาเปนอะไรไป ลูกจะไดมีการศึกษาท่ีสูงอยางท่ีตั�งใจไว
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพย • ประกันกรุงเทพ 115 
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • ประกันหวงรักคุมครองครบ แผนของขวัญเพ��อลูกรัก • ประกันบีแอลเอ พรอมชัวร   
  เพ��อการศึกษา 10/5 • ประกันกรุงเทพ 115 พลัส • ประกันสุขภาพ 
 • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงเร�่มทำงาน (อายุ 20-30 ป)
เปนชวงวัยที่เร�่มมีรายได เนนการออมเง�น เพ��อสรางความมั�งคั�ง โดยมีเปาหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน 
สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงคอนขางสูงและผลตอบแทนดี ควบคูไปกับการสรางหลักประกันเพ��ออนาคตขางหนา 
โดยเลือกทำประกันแบบจายนอย คุมครองนาน คาเบี้ยต่ำ ซ�่งสามารถรับเง�นกอนคืนไดเมื่อครบอายุสัญญา 
หร�อเลือกทำประกันช�ว�ตเพ��อคุมครองรายไดหากตองดูแลพอแม
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพย • กรุงเทพ 115 และ กรุงเทพ 115 พลัส 
 • วางแผนลงทุนในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงสูง
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • หวงรักคุมครองครบ แผนกรมธรรมฉบับแรก • บีแอลเอ พรอมเกษ�ยณ 
  ประกันบำนาญ 555 และประกันบำนาญ 600 • ประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงสรางครอบครัว (อายุ 31-45 ป)
เปนชวงที่ตองดูแลทั�งคนรัก ลูก และคุณพอคุณแม การสรางหลักประกันเพ��อความมั�นคงในช�ว�ตคูและครอบครัว 
เปนสิ�งสำคัญ ควรเลือกแบบที่ทุนประกันสูง คุมครองยาว ครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาลูก และหนี้สิน 
รวมถึงเปนหลักประกันที่เก็บไวดูแลคนที่คุณรักแทนตัวคุณ ควบคูไปกับการสรางฐานะ ออมเง�นในระยะกลางและ 
ระยะยาว การลงทุนอาจเลือกลงทุนแบบท่ีความเส่ียงไมสูงนัก และควรเร�ม่วางแผนการเง�นเพ��อการเกษ�ยณสำหรับตัวเอง
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพยระยะปานกลาง และระยะยาว • กรุงเทพ 115 
 • วางแผนลงทุนในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • หวงรักคุมครองครบ แผนสัญญารัก แผนทดแทนคุณ • บีแอลเอ พรอมชัวร   
  เพ��อการศึกษา 10/5 • บีแอลเอ แฮปป โฮม ประกันช�ว�ตคุมครองสินเช�่อ   
 • บีแอลเอ คุมครองสูง • กรุงเทพ 115 พลัส • บีแอลเอ พรอมเกษ�ยณ ประกันบำนาญ 555
  และประกันบำนาญ 600 • ประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงเสร�มสรางฐานะ (อายุ 46-60 ป)
ชวงอายุนี้มีรายไดเพ��มข�้น มีเง�นเก็บ สามารถนำเง�นออมไปลงทุนใหงอกเงยได ควรลงทุนในหุนหร�อผลิตภัณฑ 
ทางการเง�นความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ เพ��อสรางหลักประกันที่แนนอนใหกับช�ว�ตหร�อเพ��อเปนมรดก หร�อถามีภาระ 
หนี้สิน การสรางหลักประกันที่ใหความคุมครองสูง เปนการลดความเสี่ยงแบงเบาความกังวลได เมื่ออายุเพ��มข�้น 
ควรทำประกันสุขภาพ ประกันคุมครองโรครายแรง และประกันบำนาญ เพ��อความสบายใจ หลังเกษ�ยณ
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพยระยะสั�น และระยะปานกลาง • กรุงเทพ 115 • วางแผนลงทุน  
  ในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ 
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน • หวงรักคุมครองครบ แผนแทนรัก • บีแอลเอ พรอมชัวร เพ��อการศึกษา 10/5 • บีแอลเอ 
  แฮปป โฮม ประกันช�ว�ตคุมครองสินเช�่อ • บีแอลเอ คุมครองสูง • กรุงเทพ 115 พลัส 
 • บีแอลเอ พรอมเกษ�ยณ ประกันบำนาญ 555 และประกันบำนาญ 600 • บีแอลเอ ซูเปอร  
  ซ�เนียร • ประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

ชวงเกษ�ยณ (อายุ 60 ปข�้นไป)
เมื่ออายุมากข�้น ความเสี่ยงดานสุขภาพมากข�้น พรอมไวกอนดวยหลักประกันคุมครองสุขภาพสำหรับผูสูงวัย เพ��อสุข 
กับช�ว�ตอิสระโดยไมตองกังวลเร�่องคาใชจาย สามารถดูแลตัวเองได ไมเปนภาระใหลูกหลาน และแบงเง�นสวนหนึ่ง 
ไปลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำ เพ��อใหเง�นงอกเงย
ผลิตภัณฑแนะนำสรางฐานะ • ประกันช�ว�ตสะสมทรัพยระยะสั�น • วางแผนลงทุนในหุน/กองทุนที่ระดับความเสี่ยงต่ำ
ผลิตภัณฑแนะนำสรางหลักประกัน  • หวงรักคุมครองครบ • บีแอลเอ คุมครองสูง • บีแอลเอ ซูเปอร ซ�เนียร • ประกันสุขภาพ  
 • ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล


