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เง่ือนไขการรับประกนัภยั 
1.  ผูข้อเอาประกนัภยัจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอายรุะหว่าง 15 - 70 ปีบริบูรณ์  
2.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงพิการ และไม่มีโรคประจ าตวัและผา่นการพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด 
3.  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการปรับเบ้ียประกนัภยั แผนประกนัภยัในปีต่ออาย ุโดยการพิจารณาจากอายผุูเ้อาประกนัภยั และประวติัการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
4.  ผูเ้อาประกนัภยัทุกรายตอ้งกรอกใบค าขอเอาประกนัภยั โดยการพิจารณารับประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของบริษทัฯ 

 

    

ไม่คุ้มครองกรณดีังนี ้
1. การเจบ็ป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วนั (Waiting Period) หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัคร้ังแรก 
2. การเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี เน้ืองอก ถุงน ้าดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เล่ือนทุกชนิด ตอ้เน้ือหรือตอ้กระจก การตดัทอลซิลหรืออดีนอยด ์น่ิวทุกชนิด 

เส้นเลือดขอดท่ีขา เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 120 วนั (Waiting Period) หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัคร้ังแรก 
3. การบาดเจบ็/เจบ็ป่วย/โรคเร้ือรัง ท่ีเป็นมาก่อนการท าประกนัภยั และยงัรักษาไม่หายก่อนกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัคร้ังแรก  

และการรักษาท่ีไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย ์
* ผลประโยชน์และความคุม้ครองเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขกรมธรรม ์

        
 

 
  

    

 
     

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 500,000 500,000 350,000 350,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 100,000 100,000 50,000 50,000

- คา่ห้องผูป่้วยปกติ 6,000 6,000 4,000 4,000
- คา่ห้องผูป่้วยหนัก ICU/CCU 12,000 12,000 8,000 8,000
(จ านวนวนัคุม้ครองของคา่ห้องผูป่้วยปกติและคา่ห้องผูป่้วยหนัก รวมสูงสุดไมเ่กิน 365 วนั)

 คา่รักษาพยาบาลทัว่ไป (รวมคา่ใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองภายใน 30 วนัหลงัออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- คา่รักษาพยาบาลอุบติัเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากการบาดเจบ็ภายในเวลา 24 ชม.หลงัเกิดอุบติัเหตุ รวมการรักษาต่อเน่ืองภายใน 15 วนั 6,000 6,000 4,000 4,000
- คา่บริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

- คา่แพทยผ์า่ตดัและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- คา่ปรึกษาทางการผา่ตดั กรณีมีการผา่ตดั (รวมอยูใ่นคา่แพทยผ์า่ตดัและหัตถการ) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

- คา่ดูแลโดยแพทยเ์จา้ของไข ้1 คร้ัง / วนั (รวมสูงสุดไมเ่กิน 365 วนั) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- คา่แพทยท่ี์ปรึกษาทางการผา่ตดั กรณีไมมี่การผา่ตดั (รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาลทัว่ไป) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

คา่รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (1 คร้ังต่อวนั สูงสุด 30 คร้ังต่อปี) 2,000 1,000 900 500

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทพุพลภาพถาวรจากอุบติัเหตุ (อ.บ. 2)

(ขยายความคุม้ครองถึงการขบัข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต)์
10,000 10,000 10,000 10,000

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
ค่าเบีย้ประกนัภยัรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

รายละเอยีดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)
Comfort

ค่าธรรมเนียมแพทย์ส าหรับการรักษาโดยการผ่าตัด

ค่าแพทย์เยีย่มไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค

2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

3. Personal Accident

ช่วงอายุ (ปี)
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เง่ือนไขการรับประกนัภยั 
1.  ผูข้อเอาประกนัภยัจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอายรุะหว่าง 15 - 70 ปีบริบูรณ์  
2.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงพิการ และไม่มีโรคประจ าตวัและผา่นการพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด 
3.  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการปรับเบ้ียประกนัภยั แผนประกนัภยัในปีต่ออาย ุโดยการพิจารณาจากอายผุูเ้อาประกนัภยั และประวติัการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
4.  ผูเ้อาประกนัภยัทุกรายตอ้งกรอกใบค าขอเอาประกนัภยั โดยการพิจารณารับประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของบริษทัฯ 
ไม่คุ้มครองกรณดีังนี ้
1. การเจบ็ป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วนั (Waiting Period) หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัคร้ังแรก 
2. การเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี เน้ืองอก ถุงน ้าดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เล่ือนทุกชนิด ตอ้เน้ือหรือตอ้กระจก การตดัทอลซิลหรืออดีนอยด ์น่ิวทุกชนิด 
    เส้นเลือดขอดท่ีขา เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 120 วนั (Waiting Period) หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัคร้ังแรก 
3. การบาดเจบ็/เจบ็ป่วย/โรคเร้ือรัง ท่ีเป็นมาก่อนการท าประกนัภยั และยงัรักษาไม่หายก่อนกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัคร้ังแรก  
    และการรักษาท่ีไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย ์
* ผลประโยชน์และความคุม้ครองเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 600,000 600,000 400,000 400,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 120,000 120,000 65,000 65,000

- คา่ห้องผูป่้วยปกติ 7,000 7,000 4,500 4,500
- คา่ห้องผูป่้วยหนัก ICU/CCU 14,000 14,000 9,000 9,000
(จ านวนวนัคุม้ครองของคา่ห้องผูป่้วยปกติและคา่ห้องผูป่้วยหนัก รวมสูงสุดไมเ่กิน 365 วนั)
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวนั) 1,000 1,000 1,500 1,500

 คา่รักษาพยาบาลทัว่ไป (รวมคา่ใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองภายใน 30 วนัหลงัออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- คา่รักษาพยาบาลอุบติัเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากการบาดเจบ็ภายในเวลา 24 ชม.หลงัเกิดอุบติัเหตุ รวมการรักษาต่อเน่ืองภายใน 15 วนั 7,000 7,000 4,500 4,000
- คา่บริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

- คา่แพทยผ์า่ตดัและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- คา่ปรึกษาทางการผา่ตดั กรณีมีการผา่ตดั (รวมอยูใ่นคา่แพทยผ์า่ตดัและหัตถการ) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

- คา่ดูแลโดยแพทยเ์จา้ของไข ้1 คร้ัง / วนั (รวมสูงสุดไมเ่กิน 365 วนั) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- คา่แพทยท่ี์ปรึกษาทางการผา่ตดั กรณีไมมี่การผา่ตดั (รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาลทัว่ไป) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

คา่รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (1 คร้ังต่อวนั สูงสุด 30 คร้ังต่อปี) 2,000 1,000 900 500

- ห้องผูป่้วยปกติ 500 500 300 300

- ห้องผูป่้วยหนัก ICU/CCU 1,000 1,000 600 600

(จ านวนวนัคุม้ครองของห้องผูป่้วยปกติและคา่ห้องผูป่้วยหนัก รวมสูงสุดไมเ่กิน 90 วนั)

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทพุพลภาพถาวรจากอุบติัเหตุ (อ.บ. 2)

(ขยายความคุม้ครองถึงการขบัข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต)์
10,000 10,000 10,000 10,000

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
ค่าเบีย้ประกนัภยัรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

รายละเอยีดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)
Support

4. Personal Accident

ช่วงอายุ (ปี)

3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอบัุติเหตุ (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมแพทย์ส าหรับการรักษาโดยการผ่าตัด

ค่าแพทย์เยีย่มไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค

2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)


