
คุณชายจ�งตัดสินใจซ้ือความคุ�มครองสัญญาหลัก 
iLink และสัญญาเพ��มเติม CriticalLink (UDR) 

จํานวนเง�นเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

คุณชาย อายุ 30 ป�
อาชีพ : ธุรกิจส�วนตัว
เป�นหัวหน�าครอบครัว
ดูแลภรรยาและลูกสาว

เนื่องจาก คุณชายเป�นหัวหน�าครอบครัวมีภาระหน�าที่
ท่ีจะต�องดูแลครอบครัวท่ีประกอบไปด�วยภรรยา และ
ลูกสาววัย 2 ขวบ แต�เน่ืองจากการใช�ชีว�ตในป�จจ�บัน
รวมท้ังป�ญหามลพ�ษต�าง ๆ คุณชายจ�งมีความกังวล
ต�อความเสีย่งทีจ่ะเป�นโรคร�ายจ�งมองหาความคุ�มครอง
โรคร�ายแรงเพ�่อรับมือหากเกิดเหตุไม�คาดฝ�น เพ�่อให�
ม่ันใจได�ว�าภาระค�าใช�จ�ายค�ารกัษาพยาบาลจะไม�กระทบ
กับความเป�นอยู�ของคนข�างหลัง

กรณตีวัอย�าง
คุณชาย เข�ารับการรักษาพยาบาลและได�รับการว�นิจฉัยด�วยโรคมะเร็ง
ระยะไม�ลุกลาม (โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น)

ความคุ�มครอง : สัญญาเพ��มเติม CriticalLink (UDR) จะจ�ายผลประโยชน�
เป�นเง�นก�อนเพ�่อใช�ในการรักษาตัวจํานวน 500,000 บาท

ต�อมา คุณชาย เข�ารับการรักษาพยาบาลและได�รับการว�นิจฉัยด�วย
โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (โรคร�ายแรงระยะรุนแรง)

ความคุ�มครอง : สัญญาเพ��มเติม CriticalLink (UDR) จะจ�ายผลประโยชน�
เป�นเง�นก�อนเพ�่อใช�ในการรักษาตัวจํานวน 500,000 บาท 
(1,000,000 – 500,000 ของผลประโยชน�โรคร�ายแรงระยะเร��มต�นที่จ�ายไปแล�ว)

เวลาผ�านไป 2 ป� นับจากวันท่ีได�รับผลประโยชน�โรคร�ายแรงระยะรุนแรง 
คุณชาย เข�ารับการรักษาพยาบาลและได�รับการว�นิจฉัยด�วยโรคมะเร็ง
ระยะลุกลาม

ความคุ�มครอง : สัญญาเพ��มเติม CriticalLink (UDR) จะจ�ายผลประโยชน�
เป�นเง�นก�อนเพ�อ่ใช�ในการรกัษาตวัจาํนวน 1,000,000 บาท รวมผลประโยชน�
ท้ังหมด 2,000,000 บาท (200% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย) หลังจากน้ัน
ความคุ�มครองภายใต�สัญญาเพ��มเตมิ CriticalLink (UDR) จ�งสิ�นสุดผลบงัคบั      

ตัวอย�างการจ�ายผลประโยชน�
ความคุ�มครอง

โรคร�ายแรง
ระยะเร��มต�น

ความคุ�มครอง
โรคร�ายแรง
ระยะรุนแรง

ความคุ�มครอง
เพ��มเติมพ�เศษ**

ความคุ�มครอง
โรคร�ายแรงระยะ

รุนแรงครั้งที่ 2 *, **

ผลประโยชน�
รวมผลประโยชน�

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

กรณีที่ 5

กรณีที่ 6

กรณีที่ 7

กรณีที่ 8

100%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

100%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

150%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

150%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

200%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

200%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

200%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

200%
ของจํานวนเง�น
เอาประกันภัย

แผลไหม�ฉกรรจ�
ชนิดรุนแรงปานกลาง 

(50%)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1
โรคมะเร็ง

ระยะไม�ลุกลาม
(50%)

ครั้งที่ 1
การใส�เคร�่อง
กระตุ�นหัวใจ 

(50%)

ไตวายเร�้อรัง
(100%)

ครั้งที่ 1

ตับวาย (50%)
ครั้งที่ 2

หักผลประโยชน�โรคร�ายแรง
ระยะเร��มต�นที่จ�ายไปแล�ว 50%

โรคหลอดเลือด
สมองแตกหร�ออุดตัน 

(100%)

ครั้งที่ 1

โรคมะเร็งระยะลุกลาม 
(50%)

ครั้งที่ 2

หักผลประโยชน�โรคร�ายแรง
ระยะเร��มต�นที่จ�ายไปแล�ว 50%

โรคหลอดเลือดสมอง
แตกหร�ออุดตัน 

(100%)

ครั้งที่ 1

แผลไหม�ฉกรรจ� 
(100%)

ครั้งที่ 1

โรคมะเร็งระยะ
ลุกลาม (50%)

ครั้งที่ 2

หักผลประโยชน�โรคร�ายแรง
ระยะเร��มต�นที่จ�ายไปแล�ว 50%

ครั้งที่ 2
การผ�าตัด

เส�นเลือดแดงใหญ�
เอออร�ต�า (50%)

รับเพ��ม

กรณีเป�น 3 โรคร�าย
แรงระยะรุนแรง 

(50%)

รับเพ��ม

กรณีเป�น 3 โรคร�าย
แรงระยะรุนแรง 

(50%)

รับเพ��ม

กรณีเป�น 3 โรคร�าย
แรงระยะรุนแรง 

(50%)

รับเพ��ม

กรณีเป�น 3 โรคร�าย
แรงระยะรุนแรง 

(50%)

รับเพ��ม

กรณีเป�น 3 โรคร�าย
แรงระยะรุนแรง 

(50%)

รับเพ��ม

กรณีเป�น 3 โรคร�าย
แรงระยะรุนแรง 

(50%)

ครั้งที่ 2

กล�ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันจากการ
ขาดเลือด (50%)

ครั้งที่ 2
โรคมะเร็ง

ระยะลุกลาม  
(50%)

ครั้งที่ 3
โรคมะเร็ง

ระยะลุกลาม  
(50%)

ครั้งที่ 3

กล�ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันจากการ
ขาดเลือด (50%)

การผ�าตัดตับ 
(50%)

ครั้งที่ 1

1) เมื่อบร�ษัทฯ ได�มีการจ�ายผลประโยชน�ตามความคุ�มครองข�อใดข�อหนึ่งข�างต�นไปแล�ว สัญญาเพ��มเติมนี้จะยังคงมีผลบังคับหากมูลค�ารับซื้อคืนหน�วยลงทุนเพ�ยงพอต�อการชําระค�าการประกันภัยสําหรับผลประโยชน�
 ตามความคุ�มครองที่เหลืออยู�ภายใต�สัญญาเพ��มเติมนี้ และเป�นไปตามข�อกําหนดและเง่ือนไขในกรมธรรม� ท้ังน้ี ผู�เอาประกันภัยควรชําระเบ้ียประกันภัยอย�างต�อเน่ืองเพ�่อความย่ังยืนของกรมธรรม�
2) สัญญาเพ��มเติมนี้จะสิ�นสุดลงเมื่อจ�ายผลประโยชน�ครบ 200% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย
* ระยะเวลาท่ีไม�คุ�มครอง 2 ป� นับต้ังแต�วนัท่ีได�รบัการว�นจิฉัยและหร�อยนืยันจากแพทย�ว�ามกีารป�วยด�วยโรคร�ายแรงระยะรนุแรงครัง้แรก โดยบร�ษทัฯ จะยกเว�นค�าการประกันภยัสําหรบัความคุ�มครองทีเ่หลืออยู�ของสัญญาเพ��มเตมินีใ้นช�วงระยะเวลาท่ีไม�
 คุ�มครองดงักล�าว เป�นจาํนวนท้ังสิ�น 24 เดอืน   ** โรคมะเรง็ระยะลุกลาม / กล�ามเน้ือหัวใจตายเฉยีบพลันจากการขาดเลือด /  โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�ออดุตนั

คร�ติคอลลิงค� (CriticalLink)

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

สัญญาเพ��มเติม

         จะหนักแค�ไหนก็อุ�นใจ ให�คุณใช�
ชวี�ตอย�างไร�กังวลด�วยความคุ�มครอง
โรคร�ายแรง

         สู�โรคร�าย 
     ถึงจะเป�นซํ้า
 ก็หายห�วง

ท้ังน้ี เป�นไปตามเง�่�อนไขความคุ�มครองท่ีระบุไว�ในกรมธรรม�

หักผลประโยชน�โรคร�ายแรง
ระยะเร��มต�นที่จ�ายไปแล�ว 50%



จะหนักแค�ไหนก็อุ�นใจให�คณุ
ใช�ชวี�ตอย�างไร�กังวล

CriticalLink 

CriticalLink (UDR)  
คือ สัญญาเพ��มเติมที่ให�ความคุ�มครองโรคร�ายแรง
ทั้งระยะเร��มต�นและระยะรุนแรง โดยมีความคุ�มครอง
สูงสุดถึง 200% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย 
ครอบคลุมโรคร�ายแรงถึง 70 โรค และคุ�มครองพ�เศษ 
สําหรับ 3 โรคร�ายแรง ได�แก� โรคมะเร็งระยะลุกลาม / 
กล�ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด / 
โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�ออุดตัน

 • ผู�ขอเอาประกันภยัควรศกึษาและทําความเข�าใจในเอกสารเสนอขายก�อนตัดสินใจทําประกนัภยั เมือ่ได�รบักรมธรรม�
   แล�วโปรดศึกษารายละเอียดข�อกําหนดและเง�่อนไขในกรมธรรม� 
• ข�อกําหนดและเง�่อนไขความคุ�มครองจะระบุไว�ในกรมธรรม�ประกันภัยที่ออกให�กับผู�เอาประกันภัย  
• ค�าการประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมน้ี สามารถนําไปใช�สิทธิหักลดหย�อนภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดาตามประกาศ
   อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเง�นได� 

 “โรคร�ายแรง” เป�นภัยใกล�ตวัทีห่ลายคนอาจมองข�าม ซึง่ใน
ป�จจ�บันมีป�จจัยมากมายท่ีเป�นตัวเร�งให�เกิดโรคร�ายแรงได�เรว็ข�น้
ไม�ว�าจะเป�นว�ถีชีว�ตท่ีเปล่ียนไป การใช�ชีว�ตแบบเร�งร�บ ป�ญหา
มลภาวะต�าง ๆ ความเคร�ยด สิ�งเหล�าน้ีล�วนเป�นป�จจัยสําคัญท่ี
เป�นตัวเร�งให�เร�่องท่ีคิดว�าไกลตัว ไม�ไกลตัวอีกต�อไป โดยเฉพาะ
3 โรคร�ายแรง ได�แก� มะเร็ง, กล�ามเน้ือหัวใจ, หลอดเลือดสมอง
ซึ่งมีแนวโน�มการเกิดของโรคสูงข�้นในแต�ละป� และยังมีโอกาสที่
จะกลับมาเป�นซํา้ รวมท้ังค�ารกัษาพยาบาลทีแ่พงข�น้ตามว�วฒันา
การทางการแพทย� ก็ยิ�งเพ��มความกงัวลใจ  เพราะคณุคงไม�อยาก
ใช�เง�นท่ีเก็บมาท้ังชีว�ต เพ�่อใช�เป�นค�ารักษาพยาบาล ตอบโจทย�
ทุกความกังวลใจ ป�ดทุกความเส่ียงได�ในวนัน้ี ด�วยความคุ�มครอง
จากสัญญาเพ��มเติม CriticalLink (UDR) 

รับผลประโยชน�เพ��มเติม หากตรวจพบ
โรคร�ายแรงระยะรุนแรง “ครั้งที่สอง” 
ที่เกิดจาก 3 โรคคุ�มครองพ�เศษ* 
เม่ือพ�นระยะเวลาท่ีไม�คุ�มครอง 2 ป� จากการตรวจพบโรค
ร�ายแรงระยะรุนแรงในครั้งแรก ให�ความคุ�มครองทั้งใน
กรณีรักษาตัวต�อเนื่อง หร�อเป�นการลุกลามจากครั้งแรก

ดูแลต�อเนื่อง

* โรคมะเรง็ระยะลุกลาม / กล�ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด /  โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�ออดุตัน

คุ�มครอง

คุ�มครองโรคร�ายแรง “ระยะเร��มต�นและระยะ
รุนแรงสูงสุด 70 โรค”

อุ�นใจ

รับผลประโยชน�เพ��มเติม “พ�เศษ”
หากตรวจพบ  3 โรคคุ�มครองพ�เศษ
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม 
 • กล�ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�ออุดตัน

เง�่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 

ระยะเวลาเอาประกันภยั

โรคร�ายแรง
ระยะรุนแรง

จํานวนโรคร�ายแรง

ความคุ�มครอง
เพ��มเติมพ�เศษ

(สําหรบัความคุ�มครอง 
3 โรคร�ายแรงระยะรนุแรง)

50% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย  
สําหรับ 3 โรคร�ายแรง* 

ครบอายุ 85 ป�

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง

เง�่อนไขอื่น ๆ 

60 วัน

ระยะเวลาชําระเบี้ยฯ 

จํานวนเง�น
เอาประกันภัย

โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น

ความคุ�มครองโรค
ร�ายแรงระยะรุนแรง

ครั้งที่สอง
(สําหรบัความคุ�มครอง 

3 โรคร�ายแรงระยะรนุแรง)

ครบอายุ 85 ป�

50% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

รวมผลประโยชน�
สูงสุด

200% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย 

50% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย  
สําหรบั 3 โรคร�ายแรง* มีระยะเวลาทีไ่ม�คุ�มครอง 
2 ป� นับตั้งแต�วันที่ได�รับการว�นิจฉัยและหร�อ

ยืนยันจากแพทย�ว�ามีการป�วยด�วย
โรคร�ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรก

(โดยบร�ษัทจะยกเว�นค�าการประกันภยัสําหรบัความคุ�มครองที่เหลืออยู� 
ของสัญญาเพ��มเติมน้ีในช�วงระยะเวลาท่ีไม�คุ�มครองดงักล�าว)

150,000 - 10,000,000 บาท 
(ไม�เกิน 5 เท�าของจํานวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาหลัก)

100% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย  
หักด�วยผลประโยชน�โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น

ที่จ�ายไปแล�ว (ถ�ามี)

1 เดือน – 70 ป�

โรคร�ายแรงระยะเร��มต�น 20 โรค 
และโรคร�ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค

ความคุ�มครอง

ข�อยกเว�นบางส�วนของ สัญญาเพ��มเติม 
CriticalLink (UDR)

เหตุผลดีดีที่ 
สัญญาเพ��มเติม CriticalLink (UDR)
จะทําให�คุณใช�ชีว�ตอย�างไร�กังวล

1. ความผิดปกติซึ่งแพทย�ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว�าเกี่ยวข�องกับ
    โรคร�ายแรงหร�อโรคร�ายแรงที่เกิดข�้นก�อนวันเร��มมีผลคุ�มครองตาม
    สัญญาเพ��มเติมน้ี หร�อก�อนวนัท่ีให�มีการต�ออายสุญัญาเม่ือสัญญา
    เพ��มเติมสิ�นผลบังคบั (Reinstatement) หร�อก�อนวนัทีบ่ร�ษัทอนมัุติ
    ให�เพ��มจํานวนเง�นเอาประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมนี้ แล�วแต�วันใด
    จะเกิดข�้นภายหลัง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีบร�ษัทอนุมัติให�เพ��มจํานวนเง�น
    เอาประกันภัย บร�ษัทฯ จะไม�คุ�มครองเฉพาะในส�วนของจํานวนเง�น
    เอาประกันภัยที่เพ��มข�้นเท�านั้น

2. การฆ�าตัวตาย หร�อการทําร�ายร�างกายตนเอง หร�อพยายามกระทํา
    เช�นว�านั้น

3. ผู�เอาประกันภยัปฏิเสธไม�ยอมรบัการรกัษา แนะนํา หร�อ ปฏิบัติตาม
    คําแนะนําของแพทย� 

4. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ�มกันบกพร�อง (HIV Positive) หร�อภาวะของ
    โรคภูมิคุ�มกันบกพร�อง (AIDS) ของผู�เอาประกันภัย ไม�ว�าจะทางตรง
    หร�อทางอ�อมก็ตาม

(เง�อ่นไขและขอัยกเว�นท้ังหมดจะเป�นไปตามที่ระบใุนกรมธรรม�)

นับต้ังแต�วนัเร��มมีผลคุ�มครอง หร�อวนัทีมี่การต�ออายสัุญญา
ครัง้สุดท�าย 

ทั้งนี้การพ�จารณารับประกันภัย
จะเป�นไปตามหลักเกณฑ�ของบร�ษัทฯ 

สัญญาเพ��มเติมนี้ต�องซื้อแนบท�ายกรมธรรม�
ประกันชีว�ต ที่เป�นกรมธรรม�ใหม�เท�านั้น


