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ປະກັນສຸຂະພາບ



ປະກັນສຸຂະພາບ
... ແມ່ນປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ການຄຸມ້ກັນທ່ານໃນຍາມເຈັບປວ່ຍຈາກພະຍາດ ຫຼື ຈາກອຸປະຕິເຫດດ້ວຍວງົເງິນສູງ ບໍ່ວ່າຈະເປນັການປິ້ນປວົແບບ
ນອນໂຮງໝໍ (IPD*) ຫຼື ການປິ່ນປົວແບບບໍ່ນອນໂຮວໝ ໍ(OPD**).

ປະກັນສຸຂະພາບ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ 
✓ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜນ IPD ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 269,000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສຳລັບແຜນ OPD ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 328,000 ກີບ.
✓ ທ່ານສາມາດເລຼືອກເຂົ້າປິ່ນປວົໄດ້ທຸກໂຮງໝໍທົ່ວໂລກ.
✓ ທ່ານສາມາດເລຼືອກວົງເງນິ ແລະຂອບເຂດການຄຸມ້ກັນໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງເຖິງ 25 ທາງເລຼືອກ.
✓ ທ່ານສາມາດເຂົ້າປິ່ນປວົໄດ້ທຸກໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນກິເຄຼືອຂ່າຍ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຫາຍກວ່າ 240 ແຫ່ງ ທັງໃນ

ສປປລາວ ແລະ ປະເທດໄທໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກອ່ນ ໃນຂອບເຂດວງົເງນິຄຸ້ມກັນທີ່ລະບຸໄວໃ້ນສັນຍາປະກັນໄພ.
✓ ທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການປິ່ນປວົ ດັ່ງນີ້:

❖ ກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ (IPD*)
➢ ຄຸ້ມກັນຄ່າປິ່ນປົວ,ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ສູງສຸດເຖິງ140,862,000 ກີບ/ການເຈັບປ່ວຍ 1ຄັ້ງ.
➢ ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມກັນລວມມ:ີ

- ຄ່າຫ້ອງ ແລະ ຄ່າອາຫານ ສູງສຸດ 90 ວັນ/ການເຈັບປ່ວຍ ດ້ວຍວງົເງນິ ສູງສຸດ 865,000 ກີບ/ວັນ.
- ຄ່າຜ່າຕັດ ແລະ ວາງຢາສະຫົບ ສູງສຸດ 25,951,000ກີບ (ຖ້າມີ).
- ເພີ່ມການຄຸ້ມກັນ ຄ່າຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ຄ່າສ່ອງລັງສີ.

❖ ກໍລະນີບໍ່ນອນໂຮງໝໍ (OPD**)
➢ ຄຸ້ມກັນຄ່າກວດພະຍາດ,ຄ່າປິ່ນປົວແລະ ຄ່າຢາ ສູງສຸດ 433,000 ກີບ/ວັນ
➢ ເບີກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ ສູງສຸດ 30 ວັນ.

ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອບເຂດການຄຸ້ມກັນ (ກີບ)

ແຜນ 0 ແຜນ 1 ແຜນ 2 ແຜນ 3 ແຜນ 4

30 ວັນ/ປີ
(ລວມທັງຄ່າກວດ, ຄ່າຢາ, ຄ່າສ່ອງລັງສີ 
ແລະ ອື່ນໆ)

87,000 173,000 260,000 346,000 433,000

* ຜູ້ປ ່ວຍໃນ (IPD): ໝາຍເຖງິຜູທ້ີ່ຕອ້ງໄດເ້ຂ ົ້ານອນໂຮງໝໍ ເພ ື່ອທຳການປ ິ່ນປວົຕາມຄວາມຈຳເປນັທາງການແພດເປນັເວລາຕ ໍ່ເນ ື່ອງບ ໍ່ໜອ້ຍກວ່າ6 ຊ ົ່ວໂມງ.
** ຜູປ້ວ່ຍນອກ (OPD ): ໝາຍ ເຖງິຜູທ້ີ່ຕອ້ ງໄດຮ້ບັການກວດ ແລະ ປ ິ່ນປວົຕາມຄວາມຈຳເປນັທາງການແພດໃນພະແນກຜູປ້ວ່ຍນອກຫຼື ຫອ້ງສກຸ ເສນີຂອງໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລນີກິ
ຕະຫອດຈນົຜູປ້ວ່ຍໄດຮ້ບັການຜ່າຕດັນອ້ຍ ໂດຍບ ໍ່ມຂີ ໍ້ບ ົ່ງຊ ີ້ທາງການແພດທີ່ຕອ້ງເຂ ົ້າປ ິ່ນປວົຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ໃນຖານະຜູ້ຜວ່ຍໃນຂອງໂຮງໝໍ.

ຜົນປະໂຫຍ
ຂອບເຂດການຄ ຸ້ມກັນ (ກີບ)

ແຜນ 0 ແຜນ 1 ແຜນ 2 ແຜນ 3 ແຜນ 4

ການປິ່ນປົວແບບນອນໂຮງໝໍ (IPD*)
- ຄ່າຫ້ອງ/ຄ່າອາຫານ, ສູງສຸດ 90 ວັນ
- ຄ່າຫ້ອງຜູ້ຜ່ວຍໜັກ, ສູງສຸດ 7 ວັນ
- ຄ່າປິ່ນປົວ
- ຄ່າຜ່າຕັດ
- ຄ່າຫ້ອງຜ່າຕັດ
- ຄ່າວາງຢາລະຫົບ
- ຄ່າຫ້ອງທົດລອງ
- ຄ່າປຶກສາແພດ, ສູງສຸດ 90 ວັນ
- ຄ່າປິ່ນປົວຈາກອຸປະຕິເຫດ

18,021,000
86,000

173,000
1,298,000
2,163,000

216,000
216,000
753,000

52,000
346,000

28,112,000
108,000
216,000

1,514,000
7,569,000

757,000
761,000
753,000
65,000

432,000

51,246,000
237,000
476,000

3,460,000
9,731,000

973,000
977,000
753,000
130,000
649,000

93,027,000
519,000

1,038,000
4,325,000

14,056,000
1,406,000
1,406,000

753,000
216,000

1,298,000

140,862,000
865,000

1,730,000
8,650,000

21,625,000
2,163,000
2,163,000

753,000
216,000

2,163,000



ແຜ ່ນພບັນ ີ້ໃຊສ້ະເພາະເປນັຄ ູມ່ ຼືການຂາຍເທ ົ່ານ ັ້ນ.

ປະກັນສຸຂະພາບ ແບບເປັນກຸ່ມ

ປະກັນສຸຂະພາບຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອນັສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເພີ່ມທາງເລຼືອກໃຫ້ແກ່ທ່ານຫາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍການປະກນັສຸຂະພາບແບບເປນັກຸມ່
ສຳລັບບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານທີ່ມີພະນກັງານຫາຍຄນົ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ການດູແລຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປວົຂອງພະນກັງານໃນກລໍະນເີຈັບປ່ວຍ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ເພີ່ມວຽກໃດ ໃໆຫ້ຝ່າຍບກຸຄະລາກອນເລີຍ.

ປະກັນສ ຂະພາບແບບເປັນກ ຸ່ມ ໃຫຸ້ຜນົປະໂຫບດດັ່ງນີນ :

✓ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບລິໍສັດໃນການຜິ່ນປວົ
ພະນັກງານ.

✓ ເພີ່ມຄວາມອຸ່ນໃຈ ແລະ ເປັນຂວນັກຳລັງໃຈໃຫ້
ພະນັກງານເຮັດວຽກຢ່າງສະບາຍໃຈ.

✓ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສອກອົບອຸນ່ ແລະ ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່
ດີ ລະຫວ່າງ ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ.

ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍເຄຼືອຂ່າຍ
ປະຈຸບັນ, ປະກັນສຸຂະພາບຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ເພີ່ມການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບ ໂດຍສາມາດເຂົ້າ
ປິ່ນປວົໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນກິ ທີ່ເປັນເຄຼືອຂ່າຍ ຂອງບລິໍສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຫາຍກວ່າ 240 ແຫ່ງທັງໃນ ສປປລາວ ແລະ ປະເທດ
ໄທ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ອນໃນຂອບເຂດວງົເງິນຄຸ້ມກນັທີ່ລະບໄຸວ້ໃນສັນຍາປະກັນໄພ.

ໂຮງໝໍເຄຼືອຂ່າຍຂອງ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ
ໂຮງໝໍ ແລະ ຄລີນິກໃນ ສປປລາວ ລວມມີທັງໝົດ 19 ແຫ່ງ:

ໂຮງໝໍ ລາວ-ຫວຽດ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 353493, 020 5557 457
ໂຮງໝໍ ນະຄອນຫວງແກຣນ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 030 9288889, 020 5540115
ໂຮງໝໍ ຫ ັກໄຊ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 030 5138287, 020 55498009
ໂຮງໝໍ ຮ ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 99440010, 0309966999
ຄລີນິກ ແມ່ຂອງ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 222879
ສູນການແພດຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 214150
ອາລົງກອນ ໂພລີຄລີນິກ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 55511119
ຄລີນິກ ເວດສະພົງ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 254648-9
ຄລີນິກ ວຽງຈັນ-ສາກົນ  
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 316760, 030 9210973
ຄລີນິກ ໂພນທັນໃຕ້
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 453009, 020 77272272

ໂຮງໝໍເຄຼືອຂ່າຍໃນປະເທດໄທ ລວມມີຫາຍກ່ວາ 300 ແຫ່ງ:
ສະແກນ QR ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດ

ສູນການແພດບົ່ງມະຕິພະຍາດສາກົນ 
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 252870, 020 59674298
ຄລີນິກ ແມ່ຂອງ ສ່ວນບຸກຄົນ (ທ່າງອນ) 
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 54299946, 030 5559557
ຄລີນິກ ດຣ ອຳພອນ ສີດາບູດ
ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ໂທ: 020 55629048, 020 56500296
ຄລີນິກ ມິດຕະພາບ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 02055993099, 02052239215
ໂຮງໝໍ ເອກນາລິນ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 59597966
ໂຮງໝໍ ໄຊມັງກອນ
ເມຼືອງ ໄຊ , ແຂວງ ອ ຸດົມໄຊ, ໂທ: 020 56289999
ໂຮງໝໍ ນານາຊາດ-ສະຫວັນນະເຂດ
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ໂທ: 041 210159, 214459
ໂຮງໝໍ ທັນສະໄໝ ສະຫວັນນະເຂດ-ຮ່າໂນ້ຍ
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ໂທ: 020 95258128, 020 97882888
ໂຮງໝໍສ າກົນ ປາກເຊ-ທັງຮ ົວ ຈຳປາສັກ
ນະຄອນປາກເຊ , ໂທ: 020 29268301



ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດໃກ້ບ້ານທ່ານ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ

ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕູ້ ປ. ນ. 4223, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457, (021) 21 5903
ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, 021 222 222, 020 5524 4222
E-mai: agl@agl-allianz.com
www. azlaos.com
fb: allianzinsurancelaos
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ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ
My Insurance App. ໄດ້ທີ່

mailto:agl@agl-allianz.com
https://apps.apple.com/la/app/my-insurance-azla/id1233607021
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aglallianz.aglmobile&hl=en
https://apps.apple.com/la/app/my-insurance-azla/id1233607021
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aglallianz.aglmobile&hl=en

