
หมวดที่

SMART BRONZE SILVER GOLD DIAMOND PLATINUM

ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติม และบันทึกสลักหลัง ฯ

ผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 3 ล�านบาท 10 ล�านบาท 15 ล�านบาท 25 ล�านบาท 70 ล�านบาท 100 ล�านบาท

ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและ
ส�วนประกอบของโลหิต ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด 
และค�าเวชภัณฑ� ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าห�องผู�ป�วยว�กฤติ จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) 

ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษาต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

การผ�าตดัใหญ�ท่ีไม�ต�องเข�าพกัรักษาตวัเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย

หมวดย�อยที่ 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต 
และค�าบร�การทางการพยาบาล 

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือดและค�าเวชภัณฑ�

หมวดย�อยที่ 2.4 ค�ายาและค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สําหรับกลับบ�าน 

หมวดย�อยที่ 4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทําหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.3 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทย�ทําศัลยกรรมและหัตถการ 
(รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)

หมวดย�อยที่ 4.4 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย� (Doctor Fee)

หมวดย�อยที่ 4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดย�อยที่ 6.1 ค�าบร�การทางการแพทย� เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน
ก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยที่ 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั้ง สําหรับการรักษา
พยาบาลต�อเนื่องภายใน30 วัน หลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งนั้น  
(ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย)

1. ผลประโยชน�กรณีผู�ป�วยใน

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง ก�อนและหลงัการเข�าพกั
รกัษาตวัเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารกัษาพยาบาลผู�ป�วยนอกท่ีต�อเน่ืองเก่ียวข�องโดยตรง หลังการ
เข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง 
ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั้ง

ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟ�หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเร�้อรัง โดยการล�างไตผ�านทาง
เส�นเลือด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย
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สูงสุด 2 ครั้ง ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *
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สูงสุด 15 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง

ตามที่จ�ายจร�ง ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อป�

ไม�คุ�มครอง

2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดที่ 3. ผลประโยชน�อื่น ๆ
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ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีร�วม
รักษา เวชศาสตร�นิวเคลียร�รักษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�
ประกันภัย

ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน 

ค�ารกัษาพยาบาล โดยการผ�าตดัเลก็

ค�าพยาบาลพ�เศษในโรงพยาบาลและ/หร�อที่บ�าน หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

ค�าทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 7 วัน)

ค�าศัลยกรรมในช�องปาก

ภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลงัการคลอดบุตร (12MWP**)

ค�าปร�กษาแพทย�และยารวมถึงใบสั่งยาสําหรับผู�ป�วยนอกต�อ
รอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ากายภาพบําบัดสําหรับผู�ป�วยนอก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาโดยแพทย�ทางเลือก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าตรวจรักษาทางทันตกรรม ****  ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาด�านจ�ตเวชสําหรับกรณีผู�ป�วยในและผู�ป�วยนอก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าหออภิบาลทารกแรกเกิด

ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

ค�ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ�และ�คลอดบุตร (12MWP **) 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าดูแลรักษาสายตา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

ค�าฉีดวัคซีน ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาพยาบาล และการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท�าย 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย ***** (12MWP**)

ค�าตรวจสขุภาพประจําป� (12MWP **) ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย
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ตามที่จ�ายจร�ง *

ตามที่จ�ายจร�ง *

12,000 
    บาท ***

60,000 
    บาท ***

6,000 
    บาท ***

ผลประโยชน�เพ��มเติม สําหรับแผน Diamond และ Platinum

หมายเหตุ : *            บร�ษัทฯ จะจ�ายผลประโยชน� ตามที่จ�ายจร�งโดยไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

                **       12MWP (12 months wating period ) หมายถึง ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง 12 เดือน      
                ***     ผลประโยชน�สูงสุดของความคุ�มครองหมวดที่ 18 รวมกับความคุ�มครองหมวดที่ 19     
                ****   บร�ษัทฯ จะชดเชยเป�นจํานวนร�อยละ 80 ของค�ารักษาพยาบาลที่เกิดข�้นจร�ง แต�ไม�เกินผลประโยชน�ตามที่ระบุไว�ในหน�าตารางผลประโยชน�

                ***** ผลประโยชน�นี้ จํากัดใช�ได� 1 ครั้ง ในช�วงชีว�ตของผู�เอาประกันภัย


