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AIA HB Extra
ดีตอใจ กับการไดรับชดเชยรายไดในวันที่เรานอนโรงพยาบาล
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AIA HB Extra
ในวันที่คุณเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากคารักษาพยาบาลแลว
เราไมอยากใหคุณกังวลใจเรื องการขาดรายไดอีก

เอไอเอ ขอเสนอ สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra ที่จะมอบเงินชดเชยรายไดในวันที่
คุณนอนโรงพยาบาล เพื อใหคุณมีเวลาดูแลตัวคุณเองไดอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลใจ

กรณีนอนรักษาตัวเปนผูปวยในหอง ICU รับเพิ่มเปน 3 เทา 
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหองผูปวยหนัก รับเงินชดเชยรายวันเพิ่มเปน
3 เทา ของจำนวนเงินเอาประกัน

คาชดเชยรายวัน เมื อเจ็บปวย หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล รวมทั้งกรณี Day Case 

คาชดเชย 10 เทา ของจำนวนเงินเอาประกันกรณีเสียชีวิต

คาชดเชย 25 เทาของจำนวนเงินเอาประกัน
กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในเนื องจากปวยจากโรครายแรง
เฉียบพลัน 13 โรค 

คาใชจายหมวดยากลับบาน 1 เทาของจำนวนเงินเอาประกัน
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case 
ในกรณีมีคาใชจายหมวดยากลับบาน

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม และเงื อนไขที่เอไอเอประกาศ

คาชดเชย 5 เทาของจำนวนเงินเอาประกัน
กรณีเขารับการผาตัด โดยการวางยาสลบหรือฉีดยาเขาไขสันหลัง
โดยวิสัญญีแพทย



หมายเหตุ : X คือ จำนวนเทาของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra 

* ไดรับการผาตัดโดยการวางยาสลบ (Anesthesia) หรือฉีดยาชาเขาไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยบริษัท
 จะจายผลประโยชนนี้เพียงหนึ่งครั้ง ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
** ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra โดยบริษัทจะจายผลประโยชนนี้เพียงหนึ่งครั้งไมวาจะเจ็บปวยดวย
 โรครายแรงเฉียบพลันกี่โรคก็ตามตอการเขารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และบริษัทจะไมจายผลประโยชนนี้ในกรณีเขารับ
 การรักษาในโรงพยาบาลในครั้งตอๆไป เนื�องจากภาวะแทรกซอน หรือภาวะสืบเนื�องที่เกิดจากโรคเดียวกัน

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม และเงื อนไขที่เอไอเอประกาศ
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กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล
(รวมกรณี Day Case)

คาชดเชยรายวัน กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล
ขอ 1 และ ขอ 2 ชดเชยตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชนของขอ 1 และ 2 รวมกันสูงสุดไมเกิน 1,260 วัน

ขอ 3 และ ขอ 4 ชดเชยตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ขอ 5 ชดเชยตอการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแตละครั้ง

100 ตอวัน
(1X)

กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยหนัก (ICU)
สูงสุดไมเกิน 365 วัน

300 ตอวัน
(3X)

1

2

กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน โดยมีการผาตัด* 500
(5X)3

กรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในเนื องจากโรครายแรง
เฉียบพลัน 13 โรค**

2,500
(25X)4

กรณีมีคาใชจายหมวดยากลับบาน หลังจากการเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยใน (รวมกรณี Day Case) 

100 ตอครั้ง
 (1X)5

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต  1,000
(10X)

ผลประโยชนโดยยอของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra
ตอคาชดเชยรายวัน 100 บาท

จำนวนผลประโยชน
(บาท)

ผลประโยชนพิเศษอื นๆ 



ดีตอใจ กับการไดรับชดเชยรายไดในวันที่เรานอนโรงพยาบาล 

จำนวนเงินเอาประกัน 3,000 บาทAIA HB Extra

โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน* (Major Stroke)

303,000 บาท
(30,000 + 180,000 + 15,000 + 75,000 + 3,000)

คาชดเชยกรณีซื้อ
AIA HB Extra 3,000 บาท

ตัวอยาง ผูเอาประกันเพศชาย อายุ 40 ป มีความคุมครองวงเงินชดเชย AIA HB Extra

 3,000 บาทตอวัน เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล

* ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra

สาเหตุเขารับการรักษา

หมวดยากลับบาน มีคาใชจายหมวดยากลับบาน

คาชดเชยรายวันกรณีเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยในของ
โรงพยาบาลรวม 30 วัน

ผลประโยชนพิเศษอื นๆ

เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน รวม 30 วัน
• รับการผาตัดสมอง
• เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหองธรรมดา 10 วัน
• เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหอง ICU 20 วัน

จำนวนวันที่รักษา

• เขาพักรักษาตัว 10 วัน ในหองธรรมดา    
 3,000 บาท X 10 วัน =  30,000 บาท
• เขาพักรักษาตัว 20 วัน ในหอง ICU  
 3,000 บาท X 3 เทา X 20 วัน = 180,000 บาท

• รับการผาตัด โดยการวางยาสลบ   
 3,000 บาท X 5 เทา =  15,000 บาท
• ผูปวยในเนื องจากโรครายแรงเฉียบพลัน* (1 ใน 13 โรค) 
 3,000 บาท X 25 เทา =  75,000 บาท
• มีคาใชจายหมวดยากลับบาน  
 3,000 บาท =   3,000 บาท

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม และเงื อนไขที่เอไอเอประกาศ
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 1 การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
 2 การตรวจเสนเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 3 การผาตัดตอกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 4 การผาตัดโดยการสองกลอง (Laparoscopic) ทุกชนิด
 5 การตรวจโดยการสองกลอง (Endoscope) ทุกชนิด
 6 การผาตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
 7 การตัดกอนเนื้อที่เตานม (Excision Breast Mass)
 8 การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
 9 การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเทา
10 การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
11 การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
12 การเจาะชองเยื อหุมไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13 การเจาะชองเยื อหุมปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis /
  Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
14 การเจาะชองเยื อบุชองทอง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
15 การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16 การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17 การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18 การรักษาโรคดวยรังสีแกมมา (Gamma knife)

ผลประโยชน Day Case สำหรับผูเอาประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra

โรครายแรงเฉียบพลันที่ไดรับความคุมครองภายใตสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra

 1 กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack) 
 2 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 3 การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4 การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถายไขกระดูก (Major Organs Transplantation
  or Bone Marrow Transplantation) 
 5 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis) 
 6 โรคเยื อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis) 
 7 แผลไหมฉกรรจ (Major Burn) 
 8 ภาวะโคมา (Coma) 
 9 สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
10 การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve) 
11 การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง (Major Head Trauma) 
12 การผาตัดเสนเลือดแดงใหญ เอออรตา (Surgery to Aorta)
13 โรคคาวาซากิที่ทำใหเกิดโรคแทรกซอนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications) 

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม และเงื อนไขที่เอไอเอประกาศ
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บริษัทจะไมจายผลประโยชนสำหรับการเขาพักรักษาตัวที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน)
อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก 
1 โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังไมไดรักษาใหหายกอนวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2 การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื�อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง
 หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื�อง
 มาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3 การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก
 (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4 การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือรองขอการผาตัดการพักฟน หรือการพัก
 เพื�อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื�อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
 การเขารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื�อ
 สาเหตุ ซ่ึงไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย และคาพยาบาลเฝาไขพิเศษ
5 การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพื�อชวยในการมองเห็น
 หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
6 การตรวจรักษา หรือผาตัดเก่ียวกับฟนหรือเหงือก การทำฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน
 การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณีจำเปนอันเนื�องมาจาก การบาดเจ็บ
 โดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอมและการครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม
7 การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

ขอยกเวนความคุมครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra (บางสวน) 

ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม และเงื อนไขที่เอไอเอประกาศ

บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หากการเจ็บปวยเกิดขึ้นในระยะเวลาตอไปนี้
• ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการตออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม
 สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุนั้น แลวแตกรณีใด
 จะเกิดขึ้นภายหลัง สำหรับการเจ็บปวยใดๆ
• ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการตออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม
 สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุนั้น แลวแตกรณีใดจะ
 เกิดขึ้นภายหลัง สำหรับการเจ็บปวย 4 โรค (ไสเลื�อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หรือตอกระจก, การตัดทอนซิล
 หรืออดีนอยด, เยื�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)
• บริษัทจะไมจายผลประโยชนกรณีเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในเนื�องจากโรครายแรงเฉียบพลันตามคำนิยาม
 ที่กำหนดไวในสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บปวย หรือความผิดปกติที่เกี่ยวของกับโรครายแรงเฉียบพลัน
 ที่ไดรับความคุมครองภายใตสัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครอง
 ตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการตออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ใหนับ
 ตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุนั้น แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period)



เงื อนไขการรับประกันโดยยอ

เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

aia.co.th SU0215366 - 03/08/2018

การนำสงเบี้ยประกันเปนหนาที่ของผูเอาประกัน
การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเปนการใหบริการเทานั้น

ผูนำเสนอ

AIA HB Extra สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซตรา

อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ป ตออายุถึง 79 ป

ระยะเวลาคุมครอง ถึงอายุ 80 ป หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ

จำนวนเงินเอาประกันสูงสุด
ที่ซื้อไดตอรายชีวิต ขึ้นอยูกับกฏเกณฑของบริษัท

การพิจารณารับประกัน ขึ้นอยูกับกฏเกณฑของบริษัท

การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยูกับกฏเกณฑของบริษัท

PROTECTION  AIA HB Extra

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




