
FAQ 
 

1. เพราะเหตใุดจงึมีการปรับเปลีย่นเง่ือนไขการเป็นลกูค้าเพรสทีจใหม่ 

ตอบ เนื่องจากบริษัทฯ เหน็ความส าคัญกับลกูค้าที่ซือ้ประกันสุขภาพ ซึง่มจี านวนมากขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบั

สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ จงึอยากเป็นสว่นหนึง่ในการสนบัสนนุให้คนไทยมีประกนั

สขุภาพเพื่อดแูลตนเอง ซึง่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ววา่ การซือ้ประกนัสขุภาพท่ีจ่ายเบีย้ประกนัรวมตัง้แต ่60,000 

บาทขึน้ไปนัน้ เหมาะสมกบัการได้รับสถานะการเป็นลกูค้าเพรสทจี 

 

2. กรณีลกูค้าเพรสทีจตามเง่ือนไขเดิม ช าระเบีย้ประกนัไมต่รงเวลาท าให้กรมธรรม์ขาดอาย ุภายหลงัได้ช าระเบีย้

เพื่อตอ่อายตุามเง่ือนไขหลงัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ซึง่เป็นวนัเร่ิมใช้เง่ือนไขใหมข่องการเป็นลกูค้าเพรสทีจ 
ลูกค้าจะได้รับสิทธ์ิการเป็นเพรสทีจหรือไม่ และเป็นไปตามเงื่อนไขใด 
ตอบ เมื่อช าระเบีย้ตอ่อายแุล้วจะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจตามเง่ือนไขเดิม  
 

3. กรณีลกูค้าเพรสทีจ มีกรมธรรม์ฉบบัเดียว และ กรมธรรม์ครบอายสุญัญาเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

หลงัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ได้ซือ้กรมธรรม์ใหมเ่บีย้ประกนัรวมตอ่ปี 300,000 บาทตอ่ปีจะได้รับสถานะเป็น
เพรสทีจหรือไม ่
ตอบ  ไม่ได้รับสถานะเพรสทีจ เนื่องจากเงื่อนไขใหม่ ลกูค้าจะต้องซือ้ประกนัตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

 สญัญาเพิ่มเติม เบีย้ประกนัตอ่ปีรวม ตัง้แต ่60,000 บาทขึน้ไป (ทัง้เบีย้ประกนัภยัปีแรก และเบีย้

ประกนัภยัปีตอ่อาย)ุ หรือ 

 สญัญาหลกั เบีย้ประกนัตอ่ปีรวมตัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป (ทัง้เบีย้ประกนัภยัปีแรก และเบีย้
ประกนัภยัปีตอ่อาย)ุ  
 

4. กรณีที่ลกูค้าเพรสทีจตามเงื่อนไขเดิมยกเลิกสัญญาเพิ่มเตมิท าให้เบีย้ประกนัลดลงต ่ากวา่ 300,000 บาท 

และหลงัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ได้ซือ้กรมธรรม์หลกั หรือ สญัญาเพ่ิมเตมิใหม ่จะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจ
หรือไม ่
ตอบ จะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจ ต่อเมื่อซือ้กรมธรรม์หลัก หรือสัญญาเพิ่มเติม เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่
เท่านัน้ 
 

5. ลกูค้าปัจจบุนัท่ีไม่ได้มีสถานะเพรสทีจก่อนวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 จะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจอยา่งไร 

ตอบ ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2564 เป็นต้นไป หากลกูค้าปัจจบุนัท่ีไมไ่ด้เป็นเพรสทีจ ซือ้กรมธรรม์หลกั หรือ 
สญัญาเพิ่มเติม เป็นไปตามเง่ือนไขใหม ่จะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจ 
 

 

 

 

 

 

 

บมจ.อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ 
Allianz Ayudhya Assurance PCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



6. กรณีลกูค้าปัจจบุนัท่ีไม่ได้มีสถานะเพรสทีจ มีสญัญาเพิม่เติมกอ่นวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 เบีย้ประกนั 35,000 
บาท และได้ซือ้สญัญาเพิม่เติมเพิ่มอีก 25,000 บาท หลงัจากวนัที่ 1 สงิหาคม 2564 รวมเบีย้ประกนัสญัญา
เพิ่มเติม 60,000 บาท จะได้รับสทิธ์ิการเป็นลกูค้าเพรสทีจหรือไม ่
ตอบ ไมไ่ด้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจ เน่ืองจากตามเง่ือนไขใหม ่การซือ้สญัญาเพ่ิมเตมิจะต้องมีเบีย้ประกนั  
60,000 บาทขึน้ไป การพิจารณาเบีย้ประกนัจะไม่นับรวมกบักรมธรรม์ที่ซือ้ก่อนหน้าการประกาศใช้เง่ือนไขใหม ่
 

7. กรณีลกูค้าปัจจบุนัมกีรมธรรม์หลกัที่ยงัมีผลบงัคบัก่อนวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ช าระเบีย้ 100,000 บาท หลงัจาก
วนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ได้ซือ้กรมธรรม์หลกัฉบบัใหมเ่บีย้ประกนั 900,000 บาท จะได้รับสทิธ์ิเป็นเพรสทีจหรือไม ่
ตอบ ไม่ได้รับสิทธ์ิการเป็นเพรสทีจ เนื่องจากตามเง่ือนไขใหม ่การซือ้กรมธรรม์หลกัจะต้องมีเบีย้ประกนั  
1,000,000 บาทขึน้ไป การพิจารณาเบีย้ประกนัจะไม่นับรวมกบักรมธรรม์ที่ซือ้ก่อนหน้าการประกาศใช้เง่ือนไข
ใหม ่
 

8. กรณีลกูค้าเพรสทีจปัจจบุนัช าระเบีย้ประกนั 9,500,000 บาท หลงัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ได้ซือ้กรมธรรม์

สญัญาหลกัเพิ่ม 1 ฉบบั เบีย้ประกนั 500,000 บาท จะได้รับการปรับสถานะการเป็นเพรสทีจระดบัไดมอนด์ 

หรือไม ่

ตอบ ลกูค้ายงัคงมีสถานะเพรสทจีระดบั Executive แตจ่ะไม่ได้รับการปรับสถานะเป็นไดมอนด์เนื่องจาก
ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ได้ใช้เง่ือนไขการเป็นลกูค้าเพรสทีจใหมแ่ล้ว 
 

9. กรณีลกูค้าปัจจบุนัซือ้กรมธรรม์ใหม ่สญัญาหลกั 200,000 บาท สญัญาเพิ่มเติม 60,000 บาท ตัง้แตว่นัท่ี 1 

สงิหาคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจหรือไม ่

ตอบ ได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจตามเง่ือนไขใหม ่เน่ืองจากซือ้สญัญาเพ่ิมเตมิ 60,000 บาท 
 

10. กรณีลกูค้าเพรสทีจตามเง่ือนไขเดิม ซือ้สญัญาเพิ่มเติม 60,000 บาท หลงัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 จะได้รับ

สทิธิพิเศษของขวญัวนัเกิด 2 สทิธ์ิ หรือไม ่

ตอบ ลกูค้าจะได้รับสทิธ์ิ การเป็นเพรสทีจ และ สทิธิพิเศษของขวญัวนัเกิดเพียง 1 สทิธ์ิ ตามเง่ือนไขการเป็นเพรส
ทีจเดมิ หากกรมธรรม์ที่อนมุตัิก่อนวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 สิน้สดุผลบงัคบั และ กรมธรรม์ที่ซือ้หลงัวนัท่ี 1 
สงิหาคม 2564 ยงัคงช าระเบีย้ประกนัตามเง่ือนไขอยู ่ลกูค้าก็จะยงัคงได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจ และ ได้รับสทิธิ
พิเศษตามเง่ือนไข 
 

11. ส าหรับลกูค้าเพรสทีจตามเง่ือนไขเก่า แผน Executive กบั Diamond จะถกูยกเลกิเลยหรือไม ่ 
ตอบ ไมย่กเลกิ ลกูค้าเพรสทีจตามเง่ือนไขเก่า ยงัคงได้รับสทิธ์ิเหมอืนเดิมทกุประการตามระดบั Classic 
Executive และ Diamond จนกวา่กรมธรรม์จะสิน้สดุผลบงัคบั แต่ หลงัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ที่มีการ
ประกาศเง่ือนไขใหมจ่ะไมม่ีการแบง่กลุม่ Classic Executive และ Diamond จะแบง่กลุม่ลกูค้าเพรสทีจจาก
ประเภทแผนประกนัท่ีซือ้ (สญัญาหลกั หรือ สญัญาเพิ่มเติม) 
 



 
 

12. หลงัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ลกูค้าเพรสทีจเกา่กลุม่ Executive กบั Diamond จะต้องค านวณเบีย้ประกนัรวม
ใหมห่รือไม ่
ตอบ  ลกูค้าเพรสทีจเดิมจะรับสทิธ์ิเหมือนเดิมไมต้่องค านวณเบีย้ประกนัรวมใหม ่เว้นแตว่า่ ลกูค้าจะไมช่ าระเบีย้
ประกนัตามเง่ือนไข ท าให้กรมธรรม์ขาดอาย ุหรือ มีการยกเลกิสญัญาเพิ่มเตมิตวัใดตวัหนึง่ที่ท าให้เบีย้ประกนั
รวมไมถ่งึตามระดงัที่ก าหนด 
ตัวอย่าง คณุ อล ิลกูค้าเพรสทจีระดบั Diamond มีกรมธรรม์รวม 10 กรมธรรม์ เบีย้ประกนัรวม 10,000,000 
เดือนมิถนุายน 2564 กรมธรรม์ ครบอายสุญัญาไป 1 ฉบบั ท าให้เบีย้ประกนัรวมของคณุอล ิลดลงเหลอื 
8,000,000 บาท ลกูค้ายงัคงเป็นเพรสทีจ อยู ่แตจ่ะปรับระดบัจาก Diamond เป็น Executive  
 

13. กรณีลกูค้าอาย ุ50ปี เพศหญิง กอ่น 1 สงิหาคม 2564 ซือ้ ประกนัแผน ปลดลอ็ก ความคุ้มครอง 3,000,000 บาท 
ช าระเบีย้ 40,538 บาท 6 ปีถดัมา อาย ุ56 ปี ท าให้จ่ายเบีย้สขุภาพเพิ่มขึน้เป็น 67,177 บาท ลกูค้าทา่นนีจ้ะได้รับ
การปรับสถานะเป็นลกูค้าเพรสทจีโดยอตัโนมตัิหรือไม ่
ตอบ ลกูค้าจะไม่ได้รับการปรับสถานะเป็นเพรสทีจ เนื่องจากเง่ือนไขใหมจ่ะพิจารณาจากวนัท่ีกรมธรรม์
อนมุตัิ ถ้ากรมธรรม์อนมุตัิก่อนวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ลกูค้ายงัไมเ่ข้าเง่ือนไขการเป็น Prestige ตามเง่ือนไขใหม ่
แม้วา่อีก 6 ปีจะจ่ายเบีย้ถึง 60,000 บาทก็ตาม แต ่ถ้ากรมธรรม์ลกูค้าอนมุตัิหลงั หลงัวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 เบีย้
ปีแรก จ่ายอยู ่40,538 บาท อีก 6 ปี เบีย้ปรับตามอาย ุลกูค้าจา่ยเบีย้ 67,177 บาท ลกูค้าจะเป็นเพรสทีจ 
 

14. กรณีลกูค้าเปลีย่นแผนความคุ้มครองของสญัญาเพิ่มเตมิฉบบัเดมิเป็นแผนท่ีความคุ้มครองสงูขึน้เพื่อให้เบีย้
ประกนัรวมสญัญาเพิ่มเติมถึง 60,000 บาทจะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจหรือไม ่
ตอบ จะได้รับสทิธ์ิการเป็นเพรสทีจตอ่เมื่อวนัอนมุตัิสญัญาเพ่ิมเตมิท่ีมีการเปลีย่นแปลงเร่ิมตัง้แต ่1 สงิหาคม 
2564 เป็นต้นไป 
 

15. กรณีลกูค้าจ่ายเบีย้รายเดือน จะได้รับสทิธ์ิการเป็น Prestige เลย หรือ ต้องรอให้ครบเดือนที่เบีย้ประกนัจะครบ
ตามเง่ือนไข 
ตอบ ได้รับสทิธ์ิหลงัจากกรมธรรม์อนมุตัิ เน่ืองจากระบบจะค านวณเบีย้รายปีให้เลย 

 
16. ลกูค้า My Frist Class เรียกวา่  Health Prestige จะได้รับสทิธิพิเศษ ของขวญัวนัเกิด และกระเช้าเยี่ยมไข้ แต่

ไมไ่ด้ แพจเกจตรวจสขุภาพ อยากได้ แพจเกจตรวจสขุภาพ ด้วยได้หรือไม ่ท าไมไมไ่ด้ 
ตอบ เนื่องจากแผนประกนั My First Class มีผลประโยชน์เร่ืองการตรวจสขุภาพ และ วคัซีนอยูแ่ล้ว จึงไมไ่ด้รับ
สทิธ์ิ โปรแกรมตรวจสขุภาพ แตห่ากลกูค้ามกีรมธรรม์อ่ืนๆ เบีย้ประกนัสญัญาเพ่ิมเตมิรวมกนั 60,000 บาท หรือ
มีสญัญาหลกัรวมกนั 1,000,000 บาท ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2564 เป็นต้นไป ก็จะได้รับสทิธิพิเศษ โปรแกรม
ตรวจสขุภาพตามเง่ือนไขการเป็นลกูค้าเพรสทีจคะ่ 

 
 


