
 

 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2565 

 
เดินทางได้อย่างสบายใจ เจ็บป่วยที่ไหน มีผู้ ช่วยทุกเวลา ทั่วโลก 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ต่างประเทศ 

Hotline 02 569 0223 
 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านสุขภาพของลูกค้าคนส าคัญ  
จึงได้มอบหมายให้ Euro Center ในฐานะศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอา
ประกันภยักรณีได้รับบาดเจ็บหรือป่วยขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศ เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการด้านสขุภาพได้อย่างทนัท่วงที
และสะดวกย่ิงขึน้ ครอบคลมุบริการดงันี ้  

1. บริการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ 

ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะประสานงานและติดต่อสถานพยาบาลเมื่อท่านจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเป็น
ผู้ป่วยใน (IPD) โดยบริษัท ฯ จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ 

2. บริการประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ 

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินขัน้วิกฤต และมีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องอพยพ
เคล่ือนย้าย (Evacuation) จากจุดเกิดเหตุไปยงัสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล ศูนย์ช่วยหลือ ฯ 
จะให้บริการประสานงานในการจดัเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสม รวมทัง้บุคลากรและเคร่ืองมือทางการแพทย์ส าหรับ
การเคล่ือนย้าย โดยบริษัท ฯ จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ 

3. บริการประสานงานเพื่อส่งตัวผู้ ป่วยกลับภูมิล าเนากรณีฉุกเฉินทางการแพทย์  

กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศพ านักหลัก และแพทย์ของ
ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ ได้ให้ความเห็นว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่มีไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ผู้เอาประกันภยัอาจจะได้รับสิทธิ
ในการส่งตัวกลับ (Repatriation) โดยศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อส่งตัวผู้ป่วยกลับไป
ยงัประเทศพ านกัหลกั เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป ทัง้นี ้ผู้เอาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเอง 

4. บริการประสานงานการเดินทางของผู้ปกครองเพื่อไปพบผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยอายุต ่ากว่า 18 ปี หากแพทย์ของศูนย์ช่วยเหลือ ฯ ให้ความเห็นว่ามีความจ าเ ป็นทาง
การแพทย์ที่จะต้องมีผู้ปกครองที่บรรลนุิติภาวะติดตามผู้เอาประกันภยัในขณะที่ท าการเคล่ือนย้ายหรือเข้ารับการรักษา
เป็นผู้ป่วยใน ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะประสานงานเก่ียวกับการเดินทางให้แก่ผู้ปกครอง อาทิ การจดัการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ที่พัก และเอกสารในการด าเนินการต่าง ๆ เป็นต้น ทัง้นี  ้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเอง 



 

 

 

 

5. บริการประสานงานกรณีเสียชีวิตขณะเดินทางในต่างประเทศ  

ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะให้ค าแนะน าและช่วยประสานงานในการเตรียมการน าร่างกลบัมายงัประเทศที่เป็นถ่ินพ านักหลัก 
หรือประเทศบ้านเกิด รวมทัง้ช่วยเหลือในการจัดการเร่ืองเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ญาติของผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเอง 

6. บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการต่อวีซ่าหรือการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันวีซ่า กรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน 

ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะให้ค าแนะน าและช่วยประสานงานในการเตรียมเอกสารและการด าเนินการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การต่ออายุวีซ่าหรือการเปล่ียนแปลงจ านวนวันวีซ่า กรณีที่ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและยังไม่สามารถ
เดินทางกลบัประเทศถ่ินพ านกัหลกัได้   

7. บริการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน กรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะให้ค าแนะน าและช่วยประสานงานในการจัดการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน วัน
เดินทาง กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและยงัไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศถ่ินพ านักหลักได้ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิด
เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ จึงได้ประสานงานกับศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ที่มีเครือข่าย
สถานพยาบาลอยู่ทั่วทุกมุมโลกไว้คอยบริการท่าน โดยบริษัท ฯ พร้อมจะให้การดูแลและคุ้มครองท่านอย่างดีที่สุดตาม
ผลประโยชน์และความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ทัง้นี ้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน ส่วนของค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ส าหรับบริการที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของกรมธรรม์ อาทิ ค่าเดินทาง บัตรโดยสาร ค่าที่พัก ค่าบุคลากรทาง
การแพทย์ของบริการเสริม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมการยกเลิกการใช้บริการใด ๆ โดยศูนย์ช่วยเหลือ ฯ 
จะแจ้งรายละเอียด รวมทัง้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เอาประกันภยัเพื่อการตดัสินใจก่อนด าเนินการ 

หมายเหตุ: บริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาลกรณี
ฉุกเฉิน หรือกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึน้กะทนัหัน สงูสดุไม่เกินจ านวนวันต่อการเดินทางครัง้ใดครัง้หนึ่งเมื่ออยู่นอก
อาณาเขตความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม  
ส าหรับแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกที่  

พร้อมเข้าถึงทีมแพทย์ชัน้น าได้ทุกมุมโลก 

Hotline 02 569 0223 

 
 ส าหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกอาณาเขตความคุ้มครองต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมเสมือนมีผู้ช่วยคอยติดตามดูแลท่าน ให้ท่านได้อุ่นใจและได้รับความสะดวกเมื่อต้องเดินทางไปประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกภายใต้อาณาเขตความคุ้มครองที่ท่านเลือก ครอบคลุมความช่วยเหลือหลักที่จ าเป็น โดยผลประโยชน์และ
ความคุ้มครองส าหรับบริการเหล่านีจ้ะเป็นไปตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลภายใต้กรมธรรม์ 

• บริการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในทั่วไป 

ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านกรณีเจ็บป่วยและมีความ
จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตามแผนการรักษาที่วางไว้ขณะพ านกัอยู่ต่างประเทศ  

• บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล (Guarantee Of Payment-GOP)  

ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะประสานกับบริษัทฯ โดยตรง เพื่อรับประกันการช าระเงินล่วงหน้ากับสถานพยาบาลใน
ต่างประเทศ กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์ 
เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกแม้ยามอยู่ไกลบ้าน  

• บริการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก 

ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ จะประสานงานให้ท่ านเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และจะ
ประสานงานเก่ียวกับเอกสารต่าง ๆ ให้ท่านน ากลับมาเรียกร้องสินไหมกับบริษัท ฯ ได้โดยสะดวก ทัง้นี ้ ผู้เอา
ประกันภยัจะต้องส ารองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไปก่อน 

• บริการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการวางแผนการรักษาในต่างประเทศ  
กรณีที่ท่านต้องการค าแนะน าหรือข้อมูลส าหรับวางแผนรักษาพยาบาล รวมถึงการตรวจวินิจฉัย การบ าบดั 
หรือการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ในต่างประเทศ ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ สามารถให้ค าแนะน าแก่ท่านเก่ียวกับ
สถานพยาบาล แพทย์ เวลาท าการ เพื่อให้ท่านวางแผนการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด ทัง้นี ้ ไม่รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การปรึกษาแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) และบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากกรมธรรม์หรือตามที่บริษัท ฯ ได้ระบุไว้  

• บริการให้ข้อมลูเก่ียวกับสถานพยาบาล แพทย์ และคลินิก 

• บริการข้อมลูเพื่อติดต่อสถานทูตและสถานกงสลุ 

 



 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. บริการนีม้อบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ทุกแผนภายใต้แบบประกันสุขภาพ iHealthy Ultra, iHealthy, iChild, Perfect 

Health Solution และ Complete Health Solution เท่านัน้  

2. ส าหรับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ บริการนีจ้ะไม่ครอบคลมุในกรณีต่อไปนี ้

2.1. การเจ็บป่วยที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือไม่ได้ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เดินทางหรือท างานต่อได้ โดยค าวินิจฉัยของแพทย์ถือเป็นที่สดุ 

2.2. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมทัง้ภาวะแทรกซ้อน) 
อาการ หรือภาวะความผิดปกติตามที่ได้ระบุไว้ใน “ข้อยกเว้นทัว่ไป” ของกรมธรรม์ อาทิ 

• การบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาอาชีพ หรือจากการกระโดดร่มจากที่สูง กระโดดหน้าผา การขบัเคร่ืองบิน
หรือเรียนขบัเคร่ืองบินที่ไม่ได้จดทะเบียน ศิลปะการต่อสู้  ปีนผาอิสระ ไต่เขาโดยใช้หรือไม่ใช้เชือก การด าน า้
ลึกมากกว่า 10 เมตร การเดินเขาที่ความสูงมากกว่า 2,500 เมตร กีฬากระโดดจากสะพานหรือหน้าผาสูง 
(บนัจีจ้มัป์) การปีนหุบเขา การเล่นเคร่ืองร่อน ร่มร่อน เคร่ืองบินเบาขนาดเล็กส าหรับนัง่ได้ 1 - 2 คน   กระโดด
ร่มชูชีพ การปีนถ า้ สกีผาดโผน หรือกีฬาฤดูหนาวอื่น ๆ ที่เล่นบนลู่ที่ไม่ได้เตรียมไว้ให้ 

• สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มี
การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนดัหยุดงาน 
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุ
ให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอยัการศึก 

• การก่อการร้าย ที่เกิดจากการกระท าซึ่งใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือที่เก่ียวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด 
ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทัง้เพื่อต้องการส่งผลให้
รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

3. บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ต่างประเทศเป็นบริการเสริมของบริษัทฯ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่
ไม่สามารถให้การบริการนีห้รือเกิดความล่าช้าในการให้บริการ เว้นแต่การไม่สามารถให้บริการ หรือความล่าช้าจะเกิด
จากความละเลยของบริษัท ฯ หรือศูนย์ช่วยเหลือ ฯ 

4. บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยงัประเทศ หรือบริเวณที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
ต่าง ๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แนะน าให้หลีกเล่ียง หรือห้ามการเดินทาง ไม่ว่าจะโดยเหตุผลใด 

5. บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้เอาประกันภยัในระหว่างการเคล่ือนย้าย ยกเว้นจะมีสาเหตุ
จากความละเลยของบริษัท ฯ หรือบุคคลอื่นที่ด าเนินการในนามของบริษัท ฯ 

 



 

 

 

 

6.  บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล (Guarantee of Payment - GOP) ให้บริการเฉพาะกรณี
ผู้ป่วยใน (IPD) ภายใต้อาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์เท่านัน้  โดยบริษัทจะส ารองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ตามที่โรงพยาบาลเรียกเก็บและไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลภายใต้กรมธรรม์ 
โดยไม่รวม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไปหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในกรมธรรม์ และการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ทัง้นี ้ในบางกรณีผู้เอาประกันภัยอาจจ าเป็นต้องส ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อนตาม
การพิจารณาของบริษัทฯ  

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยกเลิกการบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ในต่างประเทศ 
รวมถึงบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากความคุ้มครองและผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมี
ข้อโต้แย้ง ค าตดัสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิน้สดุ 

 

 
 
 

 

 

 

 


