
เง�่อนไขควรรู�ของสัญญาเพ��มเติม  
CashLink (UDR)

สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย 
(Pre-existing Condition) 
 บร�ษัทฯ จะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี  สําหรับ
โรคเร�้อรัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน)  ท่ียัง
มิได�รกัษาให�หายก�อนวนัท่ีสัญญาเพ��มเติมน้ีเร��มมีผลคุ�มครองเป�นครัง้แรก
หร�อวันท่ีบร�ษัทฯ อนุมัติให�เพ� �มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมนี้
สําหรับผลประโยชน�ในส�วนท่ีเพ��ม เว�นแต�

 1) ผู�เอาประกนัภยัได�แถลงให�บร�ษัทฯ ทราบและบร�ษัทฯ ยนิยอมรบั
  ความเส่ียงภยัโดยไม�มีเง�อ่นไขยกเว�นความคุ�มครองดงักล�าว หร�อ
 2) โรคเร�้อรัง การบาดเจ็บ หร�อการป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) 
  น้ัน ไม�ปรากฏอาการ ไม�ได�รับการตรวจรักษา หร�อว�นิจฉัยโดย
  แพทย�หร�อไม�ได�พบหร�อปร�กษาแพทย� ในระยะห�าป� (5 ป�) ก�อน
  วันท่ีสัญญาเพ��มเติมเร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก และในช�วง
  เวลาสามป� (3 ป�) ต้ังแต�วันท่ีสัญญาเพ��มเติมน้ีเร��มมีผลคุ�มครอง
  เป�นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period)

 บร�ษัทฯ จะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี สําหรับ
การป�วยใดๆ ท่ีเกิดข�น้ในระยะเวลา 30 วนั นับแต�วนัเร��มมีผลคุ�มครอง
ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี หร�อวันท่ีบร�ษัทฯ อนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�
ของสัญญาเพ��มเติมน้ีสําหรบัผลประโยชน�ในส�วนท่ีเพ��ม หร�อการป�วย
ดังต�อไปน้ีท่ีเกิดข�้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครอง
ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี หร�อวันท่ีบร�ษัทฯ อนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�
ของสญัญาเพ��มเตมินี ้แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้นภายหลัง ซึ่งได�แก�

• เนื้องอก ถุงนํ้า หร�อมะเร็งทุกชนิด  • นิ�วทุกชนิด
• การตัดทอนซิล หร�ออดีนอยด�     •  ร�ดสีดวงทวาร
• ไส�เลื่อนทุกชนิด                   • เส�นเลือดขอดที่ขา
• ต�อเนื้อ หร�อต�อกระจก                  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

ตัวอย�างเหตุการณ�

เน่ืองจาก คุณแมค ทํางานเป�นพนักงานบร�ษัท มีภาระ
ค�าใช�จ�ายท่ีจะต�องดูแลบุตร คุณแมค จ�งมองหาแบบ
ประกันท่ีจะช�วยบรรเทาภาระค�าใช�จ�าย เพ�่อให�ม่ันใจ
ว�าในกรณีท่ีคุณแมค เจ็บป�วยจนไม�สามารถทํางานได� 
ครอบครวัของเขาจะไม�ขาดรายได� คณุแมค จ�งตัดสินใจ
ซื้อความคุ�มครองสัญญาหลัก iLink และแนบสัญญา
เพ��มเติม CashLink (UDR) ด�วยจํานวนเง�นค�าชดเชย 
2,000 บาทต�อวนั

คุณแมค อายุ 30 ป�
อาชีพ : พนักงานบร�ษัท

ในกรณีที่ คุณแมค เจ็บป�วยปวดท�องเป�นไส�ติ�ง ทําให�ต�องเข�ารับการผ�าตัด
และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน
ความคุ�มครอง : คุณแมค จะได�รบัจาํนวนเง�นค�าชดเชยกรณเีข�ารบัการผ�าตัด
เป�น 2.5 เท�า คิดเป�นจํานวนเง�น 5,000 บาทต�อวัน ดังน้ันผลประโยชน�ท่ีคุณ
แมคจะได�รับสําหรับการเข�าพักรักษาตัวในคร้ังน้ีรวมท้ังสิ�น 15,000 บาท 

แคชลิงค� (CashLink)

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

สัญญาเพ��มเติม

      พกัรกัษาตัวไม�ขาดรายได� คุ�มครอง
ต�อเนื่อง 365 วัน ด�วย 6 แผน ท่ีคุณ
สามารถเลือกได�ตามความต�องการ

        สบายใจ
     ขาดงาน
 ไม�ขาดเง�น

คําเตอืน : ข�อมูลน้ีเป�นเพ�ยงข�อมูลเบือ้งต�นเพ�อ่ประกอบการนําเสนอเท�าน้ัน ผู�ซือ้ควร
ทําความเข�าใจรายละเอยีดความคุ�มครองและเง�อ่นไขก�อนตัดสินใจทําประกันภยัทุกครัง้



สบายใจ ขาดงาน ไม�ขาดเง�น แม�เจบ็ป�วยนอน
โรงพยาบาล ก็ไร�กังวลมีเง�นชดเชยรายวัน
พร�อมช�วยคุณแบ�งเบาภาระค�าใช�จ�าย 

CashLink

CashLink (UDR) 
คือ สัญญาเพ��มเติมท่ีให�ความคุ �มครองค�าชดเชย
รายวันจากการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 
365 วันต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

• ผู�ขอเอาประกนัควรศกึษาทําความเข�าใจในเอกสารเสนอขายก�อนตัดสนิใจทําประกัน
• เมือ่ได�รบักรมธรรม�แล�ว โปรดศกึษารายละเอียดข�อกําหนดและเง�อ่นไขความคุ�มครองทีร่ะบุในกรมธรรม�
• ค�าการประกันภยัของสัญญาเพ��มเติมน้ี ไม�สามารถนาํไปใช�สิทธิหักลดหย�อนภาษเีง�นได�บุคคลธรรมดาตามประกาศ
   อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเง�นได� ฉบับที่ 383

 เพราะทุกวันน้ีเราต�องเผชิญกับหลายสิ�งท่ีไม�แน�นอน 
การเจ็บป�วยก็เป�นสิ�งหน่ึงที่ไม�มีใครคาดคิด เม่ือเกิดเหตุข�้น 
คณุจาํเป�นต�องแบกรบัค�ารกัษาพยาบาล และหากต�องรกัษาตัว
ยาวนานค�าใช�จ�ายก็เพ��มมากข�้น ทําให�คุณต�องขาดรายได� 
กลายเป�นความกังวลใจในที่สุด เติมเต็มความอุ�นใจให�กับ
คณุได�ในวนัน้ี ด�วยสัญญาเพ��มเติมสุขภาพ CashLink (UDR) 
พักรักษาตัวไม�ขาดรายได� คุ�มครองต�อเน่ือง 365 วัน 

 ด�วย 6 แผนความคุ�มครองท่ีคุณสามารถเลือกได�
ตามความต�องการ

คุ�มครอง

เพราะเราคุ �มครองและดูแลคุณเพ�่อให�
คุณสบายใจ แม�ขาดรายได� ช�วยแบ�งเบา
ภาระค�าใช�จ�ายระหว�างนอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

ค�าชดเชยรายวันจากการเข�าพักรักษาตัว 
ตามแผนท่ีเลือกต้ังแต� แผน 500 - แผน 5000 ชดเชย
สูงสุด 365 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

มากกว�า

* รวมถึงการผ�าตัด และหัตถการท่ีไม�ต�องพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Case) โดยบร�ษัทฯ 
 จะจ�ายสูงสุดไม�เกิน 1 วันต�อการเข�าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ด�วยค�าชดเชยรายวัน

เม่ือเข�าพักรักษาตัวใน
ห�อง ICU สูงสุด 15 วัน 
ต�อการเข�าพกัรกัษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

เม่ือเข�ารับการผ�าตัด และ
หัตถการ สูงสุด 5 วัน ต�อ
การเข�าพกัรกัษาตัวครัง้ใด
ครัง้หน่ึง และไม�เกนิ 15 วนั 
ต�อป�กรมธรรม�*

500 5000เร��มต�น
ที่แผน

แผน
สูงสุด

เง�อ่นไขการรบัประกันและแผนความคุ�มครอง

อายุรับประกัน 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาชําระเบี้ย

ครบอายุ 75 ป�

ครบอายุ 75 ป�

ระยะเวลา
ที่ไม�คุ�มครอง

6 - 65 ป�

30 วัน
(120 วัน สําหรับ 8 โรค ดังต�อไปนี้ เนื้องอก ถุงนํ้า หร�อมะเร็งทุกชนิด, 

ร�ดสีดวงทวาร, ไส�เลื่อนทุกชนิด, ต�อเนื้อ หร�อต�อกระจก, 

การตัดทอนซิล หร�ออดีนอยด�, นิ�วทุกชนิด, เส�นเลือดขอดที่ขา

และเยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่)

ผลประโยชน� และแผนความคุ�มครอง

1. กรณีผู�ป�วยใน

2. กรณีเข�าพักในห�อง 
 ICU

ผลประโยชน�
แผน
500

แผน
1000

แผน
2000

แผน
3000

แผน
4000

แผน
5000

500

1,000

1,250

1,000

2,000

2,500

2,000

4,000

5,000

3,000

6,000

7,500

4,000

8,000

10,000

5,000

10,000

12,500

3. กรณีเข�ารับการ
 ผ�าตัดและหัตถการ 
       (สูงสุด 5 วัน ต�อการเข�าพัก

รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และ
ไม�เกิน 15 วนั ต�อป�กรมธรรม�) **

(สูงสุด 15 วัน ต�อการเข�าพัก
รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

(สูงสุด 365 วัน ต�อการเข�าพัก
รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

** บร�ษัทฯ จะสงวนสิทธิไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติมนี้เม่ือครบรอบป�กรมธรรม� หากผู�เอาประกันภัยเร�ยกร�อง
    ผลประโยชน�ค�าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันทุกบร�ษัทเกินกว�ารายได�
    ที่แท�จร�ง

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

X2 เท�า X2.5เท�า


