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ประวัติความเป็นมา

 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตช้ันนำาของธุรกิจประกันชีวิตไทย ซ่ึงก่อต้ังในปี พ.ศ. 2540  
โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากการผนึกกำาลังของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ช้ันนำาของไทย และกลุ่มแอกซ่า 
กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ระดับโลก ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง อีกท้ังยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดยมุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทประกันชีวิต 
อันดับ 1 ในใจของคนไทย พร้อมเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ชื่อบริษัท:    กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
ที่อยู่    เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 
    ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ    โทรศัพท์: 0 2044 4000 / โทรสาร 0 2044 4032
ดำาเนินธุรกิจ:   สร้างความคุ้มครองทางการเงินด้วยการประกันชีวิต
ก่อตั้ง:    วันที่ 12 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น  500 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน  1,355 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น    •  บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    •  กลุ่มแอกซ่า
สาขา            6 สาขา
สำานักงานใหญ่ และสาขา 6 แห่ง ได้แก่

• สาขาเชียงใหม่  โทร. 0 5208 8378
• สาขาขอนแก่น  โทร. 0 4305 8918
• สาขาชลบุรี                โทร. 0 3311 7400 
• สาขาสงขลา (หาดใหญ่)  โทร. 0 7489 8929
• สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7796 9829
• สาขาพิษณุโลก  โทร. 0 5505 3648 

สำานักงานตัวแทน   134 แห่ง
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์   โทร. 1159 เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
                                             
(ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2563)
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บริการรับชำาระเบี้ยประกันภัย 

ชำ�ระผ่�นตัวแทน

 รับชำาระได้ทั้งเงินสดและเช็ค ซึ่งตัวแทนจะต้องออกใบรับเงินชั่วคราวทั้งปีแรก และปีต่ออายุ ให้กับลูกค้าทันทีที่รับชำาระเงินค่าเบี้ย
ประกันมาจากลูกค้า และใบรับเงินชั่วคราวที่ออกให้กับลูกค้า ณ วันนั้นจะต้องเป็นใบรับเงินชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ

ชำ�ระท�งไปรษณีย์

 ชำาระทางไปรษณีย์ โดยแนบ “ใบแจ้งการชำาระเบี้ยประกันภัย” แล้วส่งไปยังบริษัท ฯ พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชำาระ
ได้ตามวิธีต่อไปนี้คือ (โปรดอย่าแนบเงินสด)

• ชำาระเป็นเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า  
“หรือผู้ถือ” พร้อมระบุ หมายเลขกรมธรรม์ และ ชื่อผู้เอาประกันไว้ที่ด้านหลังเช็ค

• ชำาระเป็นธนาณัติระบุชื่อผู้รับในนาม “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)” และสั่งจ่าย ป.ณ.นานาเหนือ
 กรุงเทพ ฯ

• ชำาระเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)”

ชำ�ระผ่�นแอปพลิเคชัน หรือ เค�น์เตอร์ของธน�ค�ร

 สามารถเลือกชำาระผ่านบริการของธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 วิธีที่ 1 
 เลือกชำาระผ่านแอปพลิเคชัน (Mobile / Internet Application) ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ด (Barcode) หรือ คิวอาร์โค้ด  
(QR Code) ของกรมธรรม์ท่ีต้องการชำาระ ดังท่ีปรากฏในแบบฟอร์มใบแจ้งการชำาระเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัท ฯ ส่งมาให้ท่าน หรือแอปพลิเคชัน 
MyAXA Life เพื่อทำารายการชำาระด้วยตนเอง
 วิธีที่ 2 
 สามารถเลือกชำาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งการชำาระเบ้ียประกัน
ภัยที่บริษัท ฯ ส่งมาให้ท่าน หรือแสดงบาร์โค้ด (Barcode) หรือ คิวอาร์โค้ด (QR Code) ของกรมธรรม์ที่ต้องการชำาระดังที่ปรากฏใน
แอปพลิเคชัน MyAXA Life หรือใช้แบบฟอร์ม ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ (Bill Payment) ของธนาคารเพื่อเข้าบัญชี  
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขกรมธรรม์ ลงในใบนำาฝากทุกครั้ง ซึ่งท่านสามารถ
นำาไปชำาระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารสาขาที่ท่านสะดวก โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ  รับชำาระเป็น

• ชำาระเป็นเงินสด ได้ทั้งกรณีเบี้ยปีแรก และปีต่ออายุ
• ชำาระเป็นเช็ค ได้ทั้งเบี้ยปีแรก และปีต่ออายุ (ยกเว้นเบี้ยปีต่ออายุที่มีใบแจ้งการชำาระเงิน (AC07142) ทางธนาคาร รับเฉพาะ

เงินสดเท่านั้น) หรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อม
และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

แบบฟอร์มชำ�ระค่�บริก�ร และรหัสบริก�รของแต่ละธน�ค�รที่รับชำ�ระ
 ธน�ค�รกรุงไทย
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบนำาฝากเพื่อชำาระค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุ Com.code 6056 โดยขอรับ
ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
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 ธน�ค�รกรุงเทพ
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุ Service code AXA โดยขอรับได้ที่ ธนาคาร
กรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ
 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุ Com.code 0622 โดยขอรับได้ที่ ธนาคารไทย
พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 ธน�ค�รกสิกรไทย
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุเลขที่บัญชี 709-1-03217-6 โดยขอรับได้ที่ 
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุเลขที่บัญชี 001-0-15133-6 (payment sys.) 
โดยขอรับได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
 ธน�ค�รธนช�ต
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุ Service code 0618 โดยขอรับได้ที่ ธนาคาร
ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 ธน�ค�รทห�รไทย
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุ com.code 668 service code 0154 โดย
ขอรับได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.)
 ใช้แบบฟอร์ม “ใบรับชำาระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ” (Bill Payment) ระบุ Service code : AXA1 โดยขอรับได้ที่ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 

ชำ�ระผ่�นเครื่อง A.T.M. 

 ชำาระผ่านเครื่อง A.T.M. ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย โดยทำารายการชำาระค่าบริการ เลือกการชำาระค่าเบี้ยประกันภัย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) หรือ ทำารายการชำาระค่าบริการ โดยใช้บาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงในแบบฟอร์มใบแจ้งการชำาระเบี้ยประกัน
ภัยที่บริษัท ฯ ส่งมาให้ท่าน หรือ จากในแอปพลิเคชัน MyAXA Life ทำารายการชำาระด้วยตนเอง ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (A.T.M.) และระบุ เลข
ที่อ้างอิง 1 (Ref.no.1) เป็น หมายเลขกรมธรรม์ เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.no.2) ระบุประเภทการชำาระเงิน เป็น “02” สำาหรับเบี้ยประกันภัยปีต่อ
อายุ หรือ “05” สำาหรับคืนเงินกู้อัตโนมัติ (APL) หรือเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ และโปรดเก็บสลิปยืนยันการทำารายการไว้เป็นหลักฐาน
 

ชำ�ระผ่�นบัตรเครดิต

 ชำาระผ่านบัตรเครดิตรายครั้ง รับชำาระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น VISA หรือ MASTER CARD หรือ JCB CARD  
สามารถชำาระบัตรเครดิตแทนกันได้เฉพาะ บิดา มารดา บุตร หรือ สามี-ภรรยา เท่านั้น

วิธีที่ 1   ชำาระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ เมื่อสมัครกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน Advisor Zone
วิธีที่ 2   ชำาระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยระบบ Quickpay สำาหรับเบี้ยปีแรก เมื่อสมัครกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติแล้ว  

(สถานะกรมธรรม์ เป็น 04 หรือ 06) โดยลูกค้าสามารถขอลิงก์เพื่อชำาระได้ทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159
วิธีที่ 3   ชำาระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยระบบ Quickpay สำาหรับเบี้ยปีต่ออายุ โดยลูกค้าสามารถขอลิงก์เพื่อชำาระได้ทาง

 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159
วิธีที่ 4   ชำาระผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ที่สำานักงานใหญ่ สำานักงานสาขา สำานักงานตัวแทน หรือ

เครื่อง mPOS ของตัวแทน
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วิธีที่ 5   กรอกรายละเอียดใน “หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินชำาระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต” (ท่านสามารถติดต่อ
ตัวแทนของท่านเพื่อแจ้งการชำาระเบี้ย ฯ ผ่านบัตรเครดิต)
•  กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตให้ชัดเจน และครบถ้วน
• ลงชื่อในหนังสือยินยอม ฯ ให้ตรงตามลายเซ็นหลังบัตรเครดิต
• แนบสำาเนาบัตรเครดิต 1 ฉบับ
• ส่งหนังสือยินยอม ฯ ท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อยครบถ้วน 1 ฉบับ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมายังบริษัท ฯ  

ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ : แผนกรับชำาระเบี้ยประกันภัย เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 
ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02 030 9000-9499

ชำ�ระค่�เบี้ยประกันอัตโนมัติผ่�นบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร

 สามารถเลือกสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
สำาหรับชำาระค่าเบี้ยประกันภัยงวดปีต่ออายุ กับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย หรือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 วิธีที่ 1 
 สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (A.T.M.) ด้วยตัวเอง และไม่ต้องนำาส่งเอกสารให้บริษัท ฯ 
โดยระบุให้ยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (Ref1.) ด้วย เลขที่
กรมธรรม์ และระบุเลขที่อ้างอิง 2 (Ref2.) ด้วย เลขที่บัตรประชาชน และโปรดเก็บสลิปยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน

 วิธีที่ 2 
 กรอกแบบฟอร์มขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเลขท่ีบัญชีธนาคารและ
ลายเซ็นเจ้าของบัญชีทุกครั้ง (สามารถขอแบบฟอร์ม การหักบัญชีธนาคาร ได้ที่สำานักงานใหญ่ สาขา หรือสำานักงานตัวแทนทุก
แห่ง หรือ ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ฯ จากเว็บไซต์ของบริษัท ฯ) พร้อมแนบเอกสารที่เป็นลายเซ็นสด อย่างละ 2 ฉบับ ดังนี้

• หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (DA/CCPA Form)
• สำาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก กรณีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่มีสมุดบัญชีหน้าแรกสามารถใช้ 

statement หรือใบสรุปรายการเดินบัญชี ย้อนหลังที่มีชื่อ และเลขบัญชีแทนได้
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาหนังสือเดินทาง กรณีชาวต่างชาติ

 กรณีผู้เอาประกันประสงค์ขอสมัคร หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง การชำาระเบี้ยประกันโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการ
ชำาระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติด้วยวิธีที่ 2 ผู้เอาประกันต้องแจ้งบริษัท ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุความประสงค์ในแบบฟอร์ม
คำาขอใช้บริการ แนบเอกสารข้างต้น และลงลายมือชื่อเหมือนที่เคยให้ไว้กับบริษัท ฯ อย่างละ 2 ชุด ส่งเอกสารมาที่แผนกบริการผู้
ถือกรมธรรม์ 

เงื่อนไขบังคับเฉพ�ะสำ�หรับก�รขอชำ�ระค่�เบี้ยประกัน โดยหักบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รอัตโนมัติ

1. เจ้าของบัญชี ต้องเป็นผู้ขอเอาประกัน ฯ หรือผู้ชำาระเบี้ยของผู้เยาว์ หรือเจ้าของกิจการ (กรณีขอทำาประกันบุคคลสำาคัญ) 
เท่านั้น

2. หากเจ้าของบัญชีเป็นผู้รับประโยชน์ และมิได้เป็นผู้ชำาระเบ้ียตามกรมธรรม์ สามารถชำาระค่า เบ้ียประกันให้กับผู้ขอเอาประกัน ฯ  
ได้ เฉพาะผู้ที่เป็น บิดา-มารดา-บุตร / สามี-ภรรยา เท่านั้น 

3. บริษัท ฯ ไม่ รับชำาระค่าเบี้ยประกันด้วยบัญชีของบุคคลที่ 3 หรือตัวแทน (ยกเว้นกรมธรรม์ ที่ตัวแทนเป็นผู้ขอเอาประกัน  
ผู้ชำาระเบี้ย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอเอาประกันตามเงื่อนไขข้างต้น)
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4. การขอชำาระค่าเบี้ยประกันโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และครบถ้วนตามข้อกำาหนด
ข้างต้น จะถือว่าบริษัท ฯ ยังมิได้รับการชำาระค่าเบี้ยประกัน จนกว่าท่านจะดำาเนินการยื่นเอกสารตามที่แจ้งไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์เท่านั้น โดยจะต้องนำาส่งเอกสารเข้ามาใหม่ทั้งหมด

5. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติให้ครบถ้วน มิเช่นนั้น ทางธนาคารจะปฏิเสธการ
พิจารณา

6. หากเอกสารมีการแก้ไขต้องขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำากับด้วยลายเซ็นเจ้าของบัญชีทุกครั้ง
7. หากเอกสารส่งมาไม่ครบถ้วนตามที่แจ้งไปข้างต้น บริษัท ฯ จำาเป็นต้องดำาเนินการปฏิเสธ คำาร้องดังกล่าว
8. เอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีธนาคารและลายเซ็นเจ้าของบัญชี จะใช้เวลา 1 เดือน เพื่อให้ธนาคารอนุมัติ

ระบบหักบัญชีให้กับลูกค้า หากพบว่าธนาคารยังไม่อนุมัติ ก็จะไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากลูกค้าได้จนกว่าธนาคารจะ
ดำาเนินการเสร็จสิ้น 

9. กรณีที่ธนาคารตรวจสอบแล้วไม่อนุมัติ จะต้องดำาเนินการยื่นเอกสารใหม่ตามที่แจ้งไว้ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เท่านั้น โดยจะ
ต้องนำาส่งเอกสารเข้ามาใหม่ทั้งหมด 

ชำ�ระค่�เบี้ยประกันอัตโนมัติผ่�นบัตรเครดิต

 รับชำาระสำาหรับชำาระค่าเบี้ยประกันภัยงวดปีค่าอายุ ด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น VISA หรือ MASTER CARD หรือ JCB 
CARD 
 การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต สามารถขอแบบฟอร์มการหักค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตได้ท่ี
สำานักงานใหญ่ สาขา หรือสำานักงานตัวแทนทุกแห่ง หรือ ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ฯ  จากเว็บไซต์ของบริษัท ฯ พร้อมแนบเอกสารที่เป็น 
ลายเซ็นสด อย่างละ 1 ฉบับ ส่งเอกสารมาที่แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์ ดังนี้

• หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (DA/CCPA Form)
• สำาเนาบัตรเครดิต

 กรณีชำาระเบี้ยแทน บริษัท ฯ รับชำาระเบี้ยแทนได้เฉพาะ บิดา-มารดา / สามี ภรรยา หรือบุตร

ก�รชำ�ระโดยก�รหักบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รอัตโนมัติ และก�รชำ�ระโดยก�รหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ 

         ธนาคารจะตัดบัญชี / บัตรเครดิต เมื่อ ถึงวันกำาหนดการชำาระ และในกรณีที่จำานวนเงินในบัญชี / บัตรเครดิตไม่เพียงพอ
สำาหรับการเรียกเก็บเบ้ียประกันในรอบดังกล่าว บริษัท ฯ จะทำาการส่งข้อมูลให้ธนาคารทำาการเรียกเก็บเบ้ีย ประกันอีกครั้ง
จนกว่ากรมธรรม์จะขาดผลบังคับ หากตรงกับวันหยุดจะตัดชำาระในวันทำาการถัดไป
หมายเหตุ :

• กรุณาสำารองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร / บัตรเครดิตของท่านให้เพียงพอกับการชำาระเบี้ยประกันภัย ก่อนวันที่
บริษัท ฯ ดำาเนินการเรียกเก็บอย่างน้อย 2 วันทำาการ

• การขอยกเลิกหักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคาร / ผ่านบัตรเครดิต เอกสารยกเลิกจะต้องถึงบริษัท ฯ ก่อนวันที่ครบ
กำาหนดชำาระอย่างน้อย 7 วันทำาการ

• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์สำาาหรับงวดชำาระรายเดือน ให้เลือกใช้วิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ หรือ หัก
บัตรเครดิตอัตโนมัติ เท่านั้น (ยกเว้น งวดชำาระราย 3 เดือน 6 เดือน รายปี สามารถเปลี่ยนชำาระโดยช่อง ทางอื่นได้
ตามปกติ )
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ชำ�ระเบี้ยประกันผ่�นจุดบริก�รรับชำ�ระอื่น ๆ

 โดยลูกค้าสามารถนำาใบแจ้งชำาระเบี้ย ฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) แสดงไว้ ชำาระด้วยเงินสด ณ จุดบริการชำาระ ดังนี้
• ชำาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ชำาระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง
• ชำาระผ่านเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส ชำาระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
• ชำาระผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ชำาระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
• ชำาระผ่านเคาน์เตอร์ เอ็มเพย์ สเตชั่น (mPAY Station) ชำาระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
• ชำาระผ่านตู้ทรูมันนี่ (True Money Kiosk) ชำาระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง

ชำ�ระเบี้ยประกันภัยปีต่ออ�ยุ ผ่�นบริก�ร LINE Pay

 ช่องทางรับชำาระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) โดย “Rabbit LINE Pay” 
สามารถนำาใบแจ้งชำาระเบี้ย ฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) สแกนเพื่อชำาระเบี้ย ฯ ปีต่อ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน LINE ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดย LINE ผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ “Rabbit LINE Pay” รับชำาระค่าเบี้ยประกันภัยปี
ต่อ ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ

2.  รับหลักฐานการชำาระเงินเป็นข้อความในแอปพลิเคชัน LINE หลังจากทำารายการชำาระเสร็จสิ้น สามารถชำาระได้ไม่จำากัด
จำานวนครั้งภายในวัน

ชำ�ระเบี้ยประกันภัยปีต่ออ�ยุ ผ่�นแอปพลิเคชัน True Money Wallet

1. สามารถทำารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ True Money Wallet โดยฟังก์ชั่น 
Scan & Pay

2. รับชำาระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ ครั้งละไม่เกิน 90,000 บาท ต่อ 1 รายการ โดยใช้ใบแจ้งยอดชำาระ ฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) 
เท่านั้น

3. รับหลักฐานในรูปแบบสลิป (e-Slip) ทุกครั้งที่ชำาระค่าเบี้ย ฯ

ชำ�ระเบี้ยประกันภัยปีต่ออ�ยุ ผ่�นแอปพลิเคชัน mPAY
 
 บริการรับชำาระเบี้ยผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ “mPAY Wallet” สามารถชำาระเบี้ยปีต่ออายุได้ โดยใช้ใบแจ้งชำาระเบี้ย ฯ 
ที่มีบาร์โค้ด สแกนเพื่อชำาระเบี้ยได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ

 ก�รชำ�ระเบี้ยประกันภัยต�มข้�งต้น เมื่อบริษัท ฯ ได้รับเงินและบันทึกเข้�ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ จะส่งข้อคว�ม
ก�รรับชำ�ระเบี้ย ผ่�นท�งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ ข้อคว�ม (SMS) ให้ลูกค้� ด้วย Email Address หรือหม�ยเลข
โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท ฯ ห�กภ�ยใน 4 วันทำ�ก�รหลังก�รชำ�ระ ท่�นมิได้รับข้อคว�มก�รรับชำ�ระเบี้ยจ�กบริษัท ฯ โปรด
ติดต่อไปยังศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ โทร 1159
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บริการสำาหรับผู้ถือกรมธรรม์

 กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นสัญญาท่ีให้ความคุ้มครองกับผู้ถือกรมธรรม์ในระยะยาว เม่ือท่านเป็นผู้ถือกรมธรรม์ของ บริษัท
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) แล้ว บริษัท ฯ ให้สัญญาที่จะส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถ
รักษากรมธรรม์ให้มีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง โดยการชำาระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงวันครบกำาหนดหรือภายในระยะเวลา ผ่อนผันการชำาระเบี้ย
ประกันภัย
 หากท่านมิได้ชำาระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาผ่อนผันการชำาระเบี้ยประกันภัย (31วัน) บริษัท ฯ จะนำาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มี
อยู่ในขณะนั้น หลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ชำาระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม เพื่อให้
กรมธรรม์ของท่านมีผลบังคับต่อเนื่อง (ยกเว้นกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ บริษัท ฯ จะถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อชำาระ
ค่าการประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ฯ)
 หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ (กรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์) ไม่เพียงพอ จะทำาให้กรมธรรม์ขาด
อายุ ซึ่งท่านสามารถต่ออายุได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันท่ีกรมธรรม์ขาดอายุ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ หรือผู้ให้บริการของ
ท่าน เพ่ือให้บริษัท ฯ พิจารณาในการต่ออายุกรมธรรม์ นอกจากการต่ออายุแล้ว ท่านสามารถดำาเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ให้
เหมาะสมกับความต้องการของท่านในแต่ละช่วงเวลา เช่น การเปล่ียนแปลงงวดการชำาระเบ้ีย ฯ การขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม ฯ หรือการ
ขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ โดยโอนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นการประกันหนี้กู้ยืมได้ โดยบริษัท ฯ คิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี

ก�รเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์

 การดำาเนินการเมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

ประเภท ข้อกำาหนด / วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการดำาเนินการ

เปลี่ยนที่อยู่ • แจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร
• แจ้งผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159

• ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• สำาเนาบัตรประชาชน

เปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ผู้เอาประกัน
ผู้ชำาระเบี้ยประกัน
หรือผู้รับประโยชน์)

• สามารถดำาเนินการได้ตลอดโดยแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• สำาเนาบัตรประชาชน
• หลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล  

จากทางราชการ

เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ • สามารถดำาเนินการได้ตลอดโดยแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับประโยชน์ใหม่ต้องเป็น
บุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับผู้เอาประกันทาง
สายโลหิต ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา

• ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• สำาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน  

และผู้รับประโยชน์ใหม่
• สำาเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ใหม่  

ซึ่งสามารถสืบความสัมพันธ์ได้
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ประเภท ข้อกำาหนด / วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการดำาเนินการ

เปลี่ยนงวด
การชำาระเบี้ย
ประกันภัย

• สามารถดำาเนินการได้เมื่อตรงรอบปีกรมธรรม์ • ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• สำาเนาบัตรประชาชน
• เบี้ยประกันภัยของงวดการชำาระใหม่
• กรณีเปลี่ยนงวดเป็นรายเดือน ต้องแนบหนังสือ

ยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ และสำาเนา
สมุดบัญชีหน้าแรกหรือสำาเนาบัตรเครดิต

ต่ออายุกรมธรรม์ • สามารถดำาเนินการได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์
ขาดอายุโดยแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมชำาระเบี้ยประกันภัย ชำาระคืนหนี้สินใด ๆ ที่
มีอยู่ตามกรมธรรม์

• ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• หนังสือรับรองสุขภาพ หรือตรวจสุขภาพตาม

เงื่อนไข

การกู้ยืมเงิน  
ตามกรมธรรม์

• สามารถดำาเนินการได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ
และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว  และผู้เอา
ประกันยังไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ ใช้เงิน
สำาเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

• สัญญากู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
• สำาเนาบัตรประชาชน
• สำาเนาสมุดบัญชีหน้าแรก

การเปลี่ยนเป็น 
กรมธรรม์  
ใช้เงินสำาเร็จ

• สามารถดำาเนินการได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ 
และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

• ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• สำาเนาบัตรประชาชน

การแปลงเป็น  
การประกันภัย  
แบบขยายเวลา

• สามารถดำาเนินการได้ขณะที่ กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ
และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เว้นแต่ กรมธรรม์ที่เป็น
ภัยต่ำากว่ามาตรฐาน

• ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• สำาเนาบัตรประชาชน

การเวนคืน 
กรมธรรม์

• สามารถดำาเนินการได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ
และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้วและผู้เอา
ประกันยังไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำาเร็จ
หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

• ใบคำาขอเวนคืนกรมธรรม์
• สำาเนาบัตรประชาชน
• สำาเนาสมุดบัญชีหน้าแรก

สิทธิในการ 
ขอยกเลิกกรมธรรม์

• สามารถดำาเนินการได้ภายใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
กรมธรรม์จากบริษัท ฯ

• บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจ
สุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัท ฯ ฉบับ
ละ 500 บาท

• กรณีผู้เอาประกันใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมแล้วจะไม่มี
สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้

• ใบคำาขอเปลี่ยนแปลง
• สำาเนาบัตรประชาชน
• สำาเนาสมุดบัญชีหน้าแรก
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เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว บริษัท ฯ  
พร้อมท่ีจะดูแลท่านตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้การพิจารณาสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอให้ท่าน 
ผู้เอาประกันภัยหรือ ผู้รับประโยชน์ นำาส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วนตามรายละเอียดด้านล่างน้ี และเพื่อความ
สะดวก และรวดเร็วในการรับค่าสินไหมทดแทน กรุณาแจ้งเลขท่ีบัญชีธนาคารของท่านมาพร้อมกับเอกสารเรียกร้องสินไหม หรือหาก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159

ประเภทและเอกส�รประกอบก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน 

1. สินไหมมรณกรรม (ผู้เอ�ประกันภัย / ผู้ชำ�ระเบี้ยประกันภัย)

เอกสารที่ต้องการ
กรณีเสียชีวิต

ด้วยโรค / เจ็บป่วย
กรณีเสียชีวิต

โดยผิดธรรมชาติ

1.   กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกัน P P

2.   ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ฟอร์มบริษัท)  
ของผู้รับประโยชน์ทุกคน

P P

3.   สำาเนามรณบัตร (รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์) P P

4.   สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำาหน่าย “ตาย”  
(รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)

P P

5.   สำาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย  
(รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)

P P

6.   สำาเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน  
(รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)

P P

7. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน  
(รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)

P P

8.   ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล P P

9.   สำาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน P P

10. สำาเนาบันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับการรับรองสำาเนาถูกต้อง 
จากพนักงานสอบสวน

P P

11.  สำาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ P P

12. ใบมอบอำานาจในการเปิดเผยประวัติที่ลงนามโดยทายาทโดยธรรม  
(ฟอร์มบริษัท)

P P

13.  สำาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล * *

P จำาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา      X ไม่จำาเป็นต้องนำาส่ง       * ใช้ประกอบการพิจารณาบางกรณี  
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2. สินไหมโรคร้�ยแรงและโรคมะเร็ง/ทุพพลภ�พสิ้นเชิงถ�วร/สัญญ�เพิ่มเติมอุบัติเหตุคุ้มครองก�รเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ  
    (ผู้เอ�ประกันภัย)

เอกสารที่ต้องการ

กรณี  
เจ็บป่วย  
จากโรค

 มะเร็ง หรือ
โรค

ร้ายแรง

กรณี
 ทุพพลภาพ 
สิ้นเชิง ถาวร

ค่าสินไหม
 ทดแทน เพิ่ม
เติม อุบัติเหตุ 
และสูญเสีย

อวัยวะ

1.   ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)
• สำาหรับผู้เอาประกันภัย
• สำาหรับแพทย์ (ด้านหลังใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

P P P

2.   สำาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย  
(รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

P P P

3.   สำาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้เอาประกันภัย P P P

4.   ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / ผลเอ็กซเรย์ / ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  
(CT Scan) / ผลเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) / ผลการตรวจชิ้นเนื้อ /  
ผลทางพยาธิวิทยา

P X X

5.   ประวัติการรักษา หรือเอกสารทางการแพทย์ที่จำาเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค * * *

6.   รูปถ่าย / ผลอ่านฟิล์ม X-ray, CT, MRI * P P

7.   รายงานทางการแพทย์รับรองความทุพพลภาพ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ /  
ตรวจตา (รายงานออกโดยจักษุแพทย์)

* P P

8.   บันทึกประจำาวันขณะเกิดเหตุ (ข้อไป-ข้อกลับ) * * *

9.   ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (เพื่อให้การพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
กรุณาแนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

X X P

10. ใบมอบอำานาจในการเปิดเผยประวัติ (ฟอร์มบริษัท) P P P
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3. สินไหมสุขภ�พ

เอกสารที่ต้องการ
ผลประโยชน์

ค่ารักษา
พยาบาล

ผลประโยชน์
ค่าชดเชยราย

วัน

1.   ใบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท) ที่เซ็นมาทั้ง  2 ส่วน
• สำาหรับผู้เอาประกันเซ็น
• สำาหรับแพทย์ (ด้านหลังใบเรียกร้องสินไหม) 

            หรือ
ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ ที่ระบุอาการ การวินิจฉัย การรักษา    
(กรณีสำาเนาต้องมีตราประทับรับรองจากโรงพยาบาล)

P P

2.   ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากสถานพยาบาล และใบแจกแจงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล P *

3.  สำาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้เอาประกัน หรือผู้ถือกรมธรรม์ (กรณีผู้เยาว์)  
(กรณีมิได้แสดงความประสงค์ขอรับผลประโยช์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร DCA  
และกรณีไม่มีแบบยื่นเคลมครั้งแรก)

P P

4.   หนังสือมอบอำานาจในการเปิดเผยประวัติการตรวจรักษา (ฟอร์มบริษัท) และสำาเนาบัตรประชาชน
ของผู้เอาประกันภัย หรือ(กรณีผู้เยาว์) ผู้ถือกรมธรรม์ (รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย) 
อย่างละ 2 ชุด (กรณีที่เคลมภายใน 2 ปี)

* *

5.   ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / ผลเอ็กซเรย์ / ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)  
ผลเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) / ผลการตรวจชิ้นเนื้อ / ผลทางพยาธิวิทยา

* X

ประวัติการรักษาพยาบาลที่เข้ารับการรักษาพยาบาล * *

6.   ใบสั่งยาฉบับจริง หรือกรณีใช้สำาเนาต้องมีข้อความระบุว่าซื้อยาเอง และลงนามรับรองโดยแพทย์
หรือเภสัชกร และต้องการส่งเบิกใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของสถานพยาบาลหรือร้านยาฉบับจริง
โดยจะต้องมีข้อมูล 
1) ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของสถานพยาบาลหรือร้านยา
2) ชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภัย
3) วันที่ใช้บริการ
4) รายละเอียดราคาค่าใช้จ่าย
5) ชื่อ-สกุล และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ของแพทย์หรือเภสัชกร

***ใบเสร็จรับเงินจากร้านยาเฉพาะแผนสุขภาพที่ร่วมรายการ***

P X

Pจำาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา        X ไม่จำาเป็นต้องนำาส่ง         *ใช้ประกอบการพิจารณาในบางกรณ ี

 บริษัท ฯ จะจ่�ยเงินค่�ไหมสินไหมทดแทนภ�ยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ครบถ้วน  
แต่ไม่เกิน 90 วัน ในกรณีที่ต้องมีก�รตรวจสอบเพิ่มเติม (ทั้งนี้ก�รพิจ�รณ�จ่�ยสินไหมเป็นไปต�มเงื่อนไขของกรมธรรม์)
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ยกระดับการบริการ

ค่�รักษ�พย�บ�ลแบบไม่ต้องสำ�รองจ่�ย (Cashless Service)

 เพิ่มความสะดวกมากขึ้น กับบริการแบบไม่ต้องสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล
เครือข่าย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ท่ัวประเทศ หมดกังวลกับเร่ืองการเงิน และประหยัดเวลาในการเรียกร้องสินไหมทดแทน  
เพยีงแสดงบัตรผู้ถอืกรมธรรม์พรอ้มบัตรประจำาตัวประชาชน หรอืบัตรท่ีออกโดยราชการทีมี่รปูถา่ย ย่ืนให้เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลเครอืขา่ย 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ก่อนเข้ารับการรักษา

หมายเหตุ : การใช้บริการแบบไม่ต้องสำารองจ่ายจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และการพิจารณาโดยบริษัท ฯ

เงื่อนไขก�รใช้บริก�ร

การบริการแบบไม่ต้องสำารองจ่าย 
Cashless Service

การใช้บริการ

สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ รายสามัญ 
Perfect Health Solution และ iHealthy

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ผู้ป่วยใน ใช้บริการได้สำาหรับการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น
หลังจาก 90 วัน นับจากที่กรมธรรม์อนุมัติ

ใช้บริการได้ทันที

ผู้ป่วยนอก ใช้บริการได้สำาหรับการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น
หลังจาก 90 วัน นับจากที่กรมธรรม์อนุมัติ

ใช้บริการได้ทันที

• กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ ลูกค้า จะต้องเป็นผู้ชำาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน
สิทธิให้กับโรงพยาบาล

• ภายหลังที่ใช้บริการแบบไม่ต้องสำารองจ่ายแล้ว และบริษัท ฯ ตรวจสอบพบว่าการ เจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้น  
ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัท ฯ จำาเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้าต่อไป

• สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงพยาบาลเครือข่ายกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เท่านั้น
• กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบไม่ต้องสำารองจ่ายได้นั้น ลูกค้าสามารถส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ฯ ได้ตามปกติ

 โดยกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้อง สินไหม ฯ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมายังฝ่ายสินไหม
สุขภาพ เพื่อพิจารณาสินไหมให้ท่านต่อไป

• กรมธรรม์ที่มีข้อยกเว้นเฉพาะรายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะไม่สามารถใช้บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำารองจ่ายได้ ทั้งน้ี 
ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อยกเว้น ดังกล่าวได้จากเล่มกรมธรรม์ที่บริษัท ฯ ออกให้

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่าย  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ได้จาก www.krungthai-axa.co.th 
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บริก�รที่ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พ “กรุงไทย-แอกซ่� แคร์คุณกว่�ใคร”

 ท่ีปรึกษาด้านสุขภาพสำาหรับลูกค้าท่ีต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยทีมพยาบาลจะให้บริการแนะนำาข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ เช่น ทางเลือกในการรักษาพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมประสานงานด้านต่าง ๆ  อีกทั้ง
รับปรึกษาเมื่อท่านมีความกังวล เรื่องค่ารักษาพยาบาลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการบริการ และ 
การรักษาที่รวดเร็ว เพราะกรุงไทย-แอกซ่า คือ Health Partner ของคุณ

เงื่อนไขก�รให้บริก�ร:

1.  ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์สัญญาสุขภาพ และกรมธรรม์ ดังกล่าว ที่ยังมีผลบังคับ
2.  ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มีอาการหรือได้รับการวินิจฉัยโรคดังนี้ โรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง 

เช่น เบาหวานหรือความดันที่ควบคุมไม่ได้ ไทรอยด์ และโรคมะเร็ง ในกลุ่มของมะเร็งเต้านม มะเร็งโพรงจมูก  
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งมดลูก และมะเร็งปากมดลูก 

หมายเหตุ :

• เป็นบริการให้คำาแนะนำา ประสานงาน และเสนอทางเลือกในการให้บริการกลุ่มโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง  
และโรคมะเร็ง

• การรับบริการ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทีม “แคร์คุณกว่าใคร” ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
• สามารถติดต่อได้ในวันทำาการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00น
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
• บริการนี้ไม่ได้เป็นการให้บริการเรื่องสินไหม หากต้องการสอบถามเรื่องสินไหมกรุณา ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  

โทร. 1159 กด 2
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ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

ติดต่อศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

 ให้บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ได้แก่
• รายละเอียดแบบประกัน
• การชำาระเบี้ยประกัน
• การหักค่าเบี้ยอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต
• การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์
• การต่ออายุกรมธรรม์
• การกู้เงินตามกรมธรรม์
• เงินจ่ายคืนประจำาปี / เงินปันผล / เงินบำาานาญ
• กรมธรรม์ควบการลงทุน (Unit Link)
• แนะนำาบริการ หรือ แจ้งไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ
• ให้ข้อมูลสินไหมประกันชีวิต และโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ

แอปพลิเคชัน MyAXA Life 

 สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้ว เข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดของท่านได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวท่านเอง ปลอดภัย  
และทำาให้ชีวิตของท่านสะดวก ง่าย รวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย

ให้บริก�รชำ�ระค่�เบี้ยผ่�นบัตรเครดิตด้วยตนเอง (Quick  Pay) 

 เพียงท่านโทร แจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ท่านจะได้รับลิ้งค์ผ่านอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถชำาระ
เบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย และเป็นส่วนตัว

บริก�รรับประกันโทรกลับ (Guarantee Call Back)

 บริษัท ฯ ทราบว่าทุกนาทีของลูกค้าน้ันมีค่าและเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดทุกการติดต่อ เราจึงเพิ่มการบริการไปอีกขั้นกับ
บริการรับประกันโทรกลับ หากท่านไม่สะดวกที่จะรอสาย เพียงฝากเบอร์ติดต่อไว้ เรารับประกันการติดต่อกลับท่านใน ระยะเวลาตามที่ได้
ประกาศในระบบอัตโนมัติ

ให้บริก�รสอบถ�มข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่�นท�งอีเมล : 
customer.care@krungthai-axa.co.th
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ข้อมูลทันใจ ใส่ใจทุกบริก�รด้วย SMS ทันใจ

 ไม่พลาดข่าวสาร ข้อมูลสำาคัญด้วยบริการ SMS ทันใจ ซึ่งท่านจะได้รับข้อความ แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมดี ๆ  
ของบริษัท ฯ ได้อย่างรวดเร็ว เพียงท่านแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือในใบสมัครทำาประกัน หรือกรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ติดต่อมาที่ 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159 เพื่อบันทึกข้อมูลของท่าน เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการท่านด้วยความยินดี

ตัวอย่างประเภทการบริการ SMS ทันใจ

• แจ้งผลการเรียกเก็บเบี้ยประกันอัตโนมัติ
• แจ้งวันครบกำาหนดชำาระเบี้ยประกันภัย
• แจ้งการรับชำาระเบี้ยประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์
• การส่งรายงานผลการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์
• แจ้งผลการอนุมัติต่ออายุกรมธรรม์
• แจ้งผลการพิจารณาสินไหม
• แจ้งสิทธิพิเศษ และกิจกรรมเพื่อผู้ถือกรมธรรม์
• แจ้งการอนุมัติคืนเงิน
• แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมสำาหรับคำาร้องขอเงินคืน
• แจ้งผลการตัดบัตรเครดิตไม่ผ่าน
• แจ้งผลตรวจสอบลายเซ็นไม่ผ่าน
• แจ้งให้ชำาระเบี้ยเนื่องจากเอกสารการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ  อยู่ระหว่างการตรวจสอบลายเซ็น
• แจ้งให้ชำาระเบี้ยเนื่องจากเลยกำาหนดชำาระ 5 วัน
• แจ้งหนังสือรับรองการชำาระเบี้ย

หมายเหตุ : ประเภทการให้บริการ SMS อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
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บริการพิเศษอื่น ๆ  เพื่อลูกค้าคนสำาคัญ 

ยินดีต้อนรับสม�ชิกใหม่คนสำ�คัญ (Welcome Call)

 ลูกค้าทุกท่านคือคนสำาคัญของเรา เพื่อให้ม่ันใจในสิทธิความคุ้มครองและการส่งมอบกรมธรรม์ท่ีถูกต้อง และตรงเวลา  
ทางบริษัท ฯ จะทำาการติดต่อท่าน เพ่ือยินดีต้อนรับลูกค้าท่านใหม่ท่ีเลือกเราให้เป็นผู้ดูแลมอบความคุ้มครอง พร้อมสิทธิประโยชน์ให้
กับท่านและบุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่จะแจ้งสิทธิประโยชน์ที่สำาคัญต่าง ๆ  ของกรมธรรม์ให้ทราบ พร้อมรับฟังคำาแนะนำา ติชม เพื่อการ
พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

วิดีโอต้อนรับสม�ชิกใหม่คนสำ�คัญ (Welcome Video)

 เพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับว่า แบบประกันที่ท่านได้รับตรงกับความต้องการของท่าน ทางบริษัท ฯ จึงเพิ่มบริการจัดส่งวิดีโอ
ส่วนบุคคลให้กับท่าน เพื่อให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลกรมธรรม์ และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์เบื้องต้น อีกทั้งท่านยังสามารถ
บันทึก Video เก็บไว้ เพื่อดูในภายหลังได้อีกทางหนึ่ง

บริก�รโทรแจ้งเตือนชำ�ระเบี้ยประกัน (Premium Reminder)

 เพื่อสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องของท่าน ทางบริษัท ฯ จึงเพิ่มการ บริการโทรแจ้งเตือนชำาระเบี้ยประกัน ซึ่ง
ท่านจะได้รับทราบรายละเอียดการชำาระเบี้ยประกัน หรือ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ  เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
 

บริก�รม�ยด์ พลัส เซอร์วิส (Mind plus Service)

 พิเศษยิ่งขึ้น สำาหรับลูกค้าคนสำาคัญของเรา ขอแนะนำา มายด์ พลัส เซอร์วิส (Mind plus Service) ซึ่งเป็นบริการเพิ่มเติมในรูปแบบ
ครบวงจรผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1159 กรณีผู้เอาประกันมีความประสงค์ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์  
ใช้สิทธิ กู้เงินตามกรมธรรม์ การขอเบิกถอนเงินปันผล เงินจ่ายคืนสะสม และอื่น ๆ  เจ้าหน้าที่ของเรา พร้อมให้คำาแนะนำา และบริการแก่ท่าน
ทุกขั้นตอนโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาที่สำานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท ฯ

ข้อเสนอแนะจ�กท่�นเพื่อก�รบริก�รที่ดียิ่งขึ้น (Voice of Customer)
 
 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และคำาติชมต่าง ๆ  จากลูกค้าทุกท่านเพื่อนำาไป
ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถแสดงข้อเสนอแนะ หรือติชมมายังบริษัท ฯ ได้ที่

• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 โทรสาร 0 2030 4899
• อีเมล : customer.care@krungthai-axa.co.th  
• ร่วมประเมินความพึงพอใจ ผ่านแบบสำารวจความคิดเห็นด้านการบริการ ซึ่งท่านจะได้รับทาง SMS หรือ Email หลังได้รับ

บริการจากบริษัท ฯ เรียบร้อยแล้ว
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ศูนย์บริก�รครบวงจร (One Stop Services)

 บริการให้คำาปรึกษา รับชำาระค่าเบี้ยประกัน รับเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ ขอเบิกถอนเงินปันผลหรือเงินจ่ายคืนสะสม
การขอกู้เงินในกรมธรรม์ การเรียกร้องสินไหมทดแทน ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ในแบบประกันชีวิตควบการลงทุน เจ้าหน้าที่ยินดีให้
บริการ และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน ที่สำานักงานใหญ่ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1 เวลาทำาการ วันจันทร์ - ศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำ�นักง�นส�ข� (Krungthai-AXA Branch Offices)

 บริการให้คำาปรึกษา รับชำาระค่าเบี้ยประกัน รับเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ ขอเบิกถอน เงินปันผลหรือเงินจ่ายคืน
สะสม การขอกู้เงินในกรมธรรม์ การเรียกร้องสินไหมทดแทน เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการ และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน ที่สำานักงาน
สาขาทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เวลาทำาการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ยกเว้นวัน
หยุดนักขัตฤกษ์

• ส�ข�เชียงใหม่   
อาคาร ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ เลขที่ 108 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

• ส�ข�ขอนแก่น  
เลขที่ 381/35 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

• ส�ข�ชลบุรี       
เลขที่ 39/4 หมู่ 3 ห้วยกะปิ อำาเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

• ส�ข�ห�ดใหญ่   
อาคารเรดาห์ กรุ๊ป ชั้น 2 ยูนิต A-B เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

• ส�ข�สุร�ษฎร์ธ�นี  
อาคาร พีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 91/1 ม.1  ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

• ส�ข�พิษณุโลก     
เลขที่ 99/11 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก  65000

บริก�รโอนเงินผลประโยชน์ต�มกรมธรรม์เข้�บัญชี (Direct Credit Account Service: DCA)

 บริการโอนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เข้าบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น 
• เงินปันผล/เงินบำานาญ
• เงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ 
• เงินเวนคืน/ส่วนต่างมูลค่าเวนคืน เงินเกินจากการชำาระเบี้ยประกัน 
• เงินยกเลิกกรมธรรม์
• เงินจากการถอนมูลค่ากรมธรรม์ 
• เงินสินไหมชดเชย 
• เงินครบกำาหนดสัญญา 
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