
 รัับปรัะกัันภััยตัั้�งแต่ั้อายุ 15 วััน - 65 ปี หากัผู้้�ขอเอาปรัะกัันภััยสมััครัและทำำาปรัะกััน
ก่ัอนอายุ 60 ปีบริับ้รัณ์์ และมีักัารัต่ั้ออายุกัรัมัธรัรัม์ัอย่างต่ั้อเน่�อง จะได้�รัับสิทำธิ�ใน 
กัารัต่ั้ออายุกัรัมัธรัรัมัต์ั้ลอด้ชีีพ แตั้ห่ากัผู้้�ขอเอาปรัะกัันภััย สมััครั และทำำาปรัะกัันหลัง อายุ 
60 ปีบริับ้รัณ์์จะได้�รัับสิทำธิ�ในกัารัต่ั้ออายุกัรัมัธรัรัม์ัจนถึึงอายุ 70 ปี

 ผู้้�ขอเอาปรัะกัันภััยอายุตั้ำ�ากัว่ัา 20 ปี ตั้�องสมััครัร่ัวัมักัับบิด้า หร่ัอมัารัด้า

 สำาหรัับผู้้�เอาปรัะกัันภััยทีำ�ถ่ึอกัรัมัธรัรัม์ัปรัะกัันภััยกัับเอ็ทำน่ามัากักัว่ัาหนึ�งกัรัมัธรัรัม์ั  
ผู้ลปรัะโยชีน์ส้งสุด้สำาหรัับกัารัรัักัษาพยาบาลจะตั้�องไม่ัเกิันวังเงิน 30 ล�านบาทำ หร่ัอ 
ผู้ลปรัะโยชีน์ส้งสุด้สำาหรัับกัารัปรัะกัันอุบัติั้เหตุั้ส่วันบุคคลจะตั้�องไม่ัเกิัน 1 ล�านบาทำต่ั้อคน 
โด้ยนับรัวัมัทุำกักัรัมัธรัรัม์ัทีำ�มีัผู้ลบังคับอย่้กัับบริัษัทำ

 รัะยะเวัลาเอาปรัะกัันภััย: ปีต่ั้อปี

 เง่�อนไขกัารัรัับปรัะกัันภััยเป็นไปตั้ามัเง่�อนไขบริัษัทำ

ประกัันสุุขภาพ เข้าใจง่่าย จ่ายตามจริง่
คุุ้้มคุ้รอง่สูุง่สุุุด 750,000 บาทต่อปีกัรมธรรม์

Aetna.co.th

แผนเบสิกแคร์

BasicCare-BR-TH-01

Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited

สอบถามข้้อมูลแผนประกัันสุข้ภาพเพ่�มเต่ิม โปรดต่ิดต่ิอ

ช่ื่�อ  ......................................... นามสกุัล ............................................................

เลข้ท่ี่�ใบอนุญาติประกัันว่ินาศภัย  ............................................................................

เบอร์โที่ร  ................................. อ่เมล  .................................................................

ชื่่�อและนามสกัุลข้องผู้เอาประกัันภัย ...............................................................................

วิัน/เด่อน/ปี :  ...................................................  เวิลา :  .............................................

ชื่่องที่างกัารชื่ำาระเบ่้ยฯ ...............................................................................................

งวิดกัารชื่ำาระเบ่้ย  ......................................................................................................

จำานวินเบ่้ยที่่�ติ้องชื่ำาระ  ................................................................................................

บร่ษัที่ เอ็ที่น่า ประกัันสุข้ภาพ (ประเที่ศไที่ย) จำากััด (มหาชื่น)
เลข้ที่่� 98 อาคารสาที่ร สแควิร์ ออฟฟิศ ที่าวิเวิอร์ ชื่ั้น 14-15 
ถนนสาที่รเหน่อ แข้วิงส่ลม เข้ติบางรักั กัรุงเที่พฯ 10500
โที่ร. 0 2677 0000 โที่รสาร. 0 2230 6500

 เง่�อนไข้กัารรับประกัันภัย

หมายเหตุิ
• เอกัสารฉบับน้่ม่ใช่ื่ส่วินหน่�งส่วินใดข้องสัญญาประกัันภัย
• ผู้ข้อเอาประกัันภัยควิรที่ำาควิามเข้้าใจในรายละเอ่ยดควิามคุ้มครองและเง่�อนไข้ก่ัอนตัิดส่นใจที่ำาประกัันภัย
ทุี่กัคร้ัง และเม่�อได้รับกัรมธรรม์ประกัันภัยแล้วิ โปรดศ่กัษารายละเอ่ยดข้้อกัำาหนด และเง่�อนไข้ในกัรมธรรม์

• กัารนำาส่งเบ้่ยประกัันภัยเป็นหน้าท่ี่�ข้องผู้เอาประกัันภัย กัารชื่ำาระเบ้่ยประกัันภัยผ่านตัิวิแที่นประกัันภัยหร่อ
นายหน้าประกัันภัยเป็นเพ่ยงกัารให้บร่กัารเท่ี่าน้ัน

• เบส่กัแคร์ เป็นช่ื่�อที่างกัารติลาดข้อง กัรมธรรม์ประกัันภัยสุข้ภาพและอุบัต่ิเหตุิส่วินบุคคล (จ่ายผลประโยชื่น์
สูงสุดต่ิอรอบปีกัรมธรรม์)

ในกัรณ่ีท่ี่�ควิามคุ้มครองติามกัรมธรรม์ประกัันภัยฉบับใดม่ลักัษณีะเป็นกัารฝ่่าฝื่นต่ิอมาติรกัารควิำ�าบาติร
ที่างเศรษฐก่ัจหร่อกัารค้า (economic or trade sanction) ข้องประเที่ศสหรัฐอเมร่กัา สหประชื่าชื่าต่ิ หร่อ
สหภาพยุโรป ควิามคุ้มครองดังกัล่าวิจะติกัเป็นโมฆะและส้่นผล เช่ื่น บร่ษัที่ไม่สามารถจ่ายเง่นสำาหรับกัารให้
บร่กัารดูแลสุข้ภาพในประเที่ศท่ี่�ถูกัควิำ�าบาติรจากัสหรัฐอเมร่กัา เว้ินแต่ิจะได้รับอนุญาติเป็นลายลักัษณ์ีอักัษร
จากัสำานักังานควิบคุมส่นที่รัพย์ในต่ิางประเที่ศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศ่กัษา
ข้้อมูลเพ่�มเต่ิมได้ในเว็ิบไซต์ิ www.treasury.gov/resource-center/sanctions

 ตัวอย่าง่เง่่�อนไขท่�ไม่คุุ้้มคุ้รอง่
• โรคเร้่อรัง กัารบาดเจ็บหร่อกัารป่วิย (รวิมถ่งภาวิะแที่รกัซ้อน) อากัาร หร่อควิามผ่ดปกัต่ิ

ท่ี่�เป็นมาก่ัอนที่ำาประกัันภัย (Pre-existing Condition) จะไม่ได้รับควิามคุ้มครอง
• ค่ารักัษาพยาบาลจากักัารป่วิยท่ี่�เก่ัดข้่้น

- ภายใน 30 วัินแรกั นับจากัวัินท่ี่�กัรมธรรม์ม่ผลบังคับ หร่อ
- กัารป่วิยดังต่ิอไปน้่ท่ี่�เก่ัดข้่้นในระยะเวิลา 120 วัินนับแต่ิวัินท่ี่�ควิามคุ้มครองเร่�มม่ผล

บังคับ ได้แก่ั เน้่องอกั ถุงนำา้ หร่อมะเร็งทุี่กัชื่น่ด, ร่ดส่ดวิงที่วิาร, ไส้เล่�อนทุี่กัชื่น่ด, 
ต้ิอเน้่อ หร่อต้ิอกัระจกั, กัารตัิดที่อนซ่ล หร่ออด่นอยด์, น่�วิทุี่กัชื่น่ด, เส้นเล่อดข้อดท่ี่�ข้า 
และเย่�อบุโพรงมดลูกัเจร่ญผ่ดท่ี่� 

• ไม่คุ้มครองกัารรักัษาพยาบาลท่ี่�เก่ัดข้่้นในต่ิางประเที่ศ และกัารรักัษาพยาบาลในประเที่ศไที่ย 
สำาหรับโรงพยาบาล หร่อสถานพยาบาล หร่อคล่น่กั ในเคร่อข่้ายข้อง โรงพยาบาลท่ี่�
กัำาหนด เช่ื่น โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์, โรงพยาบาลบ่เอ็นเอชื่, โรงพยาบาลสม่ต่ิเวิชื่ 
(สุขุ้มว่ิที่), โรงพยาบาลกัรุงเที่พ (ศูนย์ว่ิจัย) และโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง ซ่�งท่ี่าน
สามารถศ่กัษารายละเอ่ยดเพ่�มเต่ิมได้ท่ี่� www.aetna.co.th/individual-health- 
insurance/basic-care



จุดเด่นแผนเบสุิกัแคุ้ร์

เข้้าใจง่าย คุ้มครองค่ารักัษาพยาบาล
ติามค่าใช้ื่จ่ายท่ี่�เก่ัดข้่้นจร่ง*

คุ้มครองสูงสุด 750,000 บาที่ต่ิอปีกัรมธรรม์

ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาที่ คุ้มครอง 365 วัิน

เล่อกัซ้่อควิามคุ้มครองผู้ป่วิยนอกั หร่อ
อุบัต่ิเหตุิเพ่�มเต่ิมได้

ไม่ต้ิองสำารองจ่าย กัับสถานพยาบาล 
ในเคร่อข่้ายทัี่�วิประเที่ศ**

ไม่ต้ิองซ้่อพ่วิงประกัันช่ื่ว่ิติ

กัารันต่ิต่ิออายุติลอดช่ื่พ***

รับคำาแนะนำาด้านสุข้ภาพจากัแพที่ย์ผู้เช่ื่�ยวิชื่าญ 
ผ่านบร่กัารว่ิเฮลท์ี่****

หมายเหตุิ :
* กัารจ่ายติามจร่ง ไม่เก่ันวิงเง่นสูงสุดข้องแผนประกัันภัย

** ในสถานพยาบาลท่ี่�ได้รับควิามคุ้มครอง และท่ี่านอาจต้ิองสำารองจ่าย 
ในกัรณ่ีท่ี่�บร่ษัที่ต้ิองติรวิจสภาพท่ี่�เป็นมาก่ัอนกัารเอาประกัันภัย

*** หากัผู้ข้อเอาประกัันภัยสมัครและที่ำาประกัันกั่อนอายุ 60 ปีบร่บรูณ์ี และ 
ม่กัารต่ิออายุกัรมธรรม์อย่างต่ิอเน่�อง จะได้รับส่ที่ธ่�ในกัารต่ิออายุกัรมธรรม์
ติลอดช่ื่พ

**** บร่กัารว่ิเฮลท์ี่ให้บร่กัารโดยบร่ษัที่ เอ็ที่น่า เซอร์ว่ิสเซส (ประเที่ศไที่ย) จำากััด

รายละเอ่ยด
ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3
ควิามคุ้มครองสูงสุดต่ิอรอบปีกัรมธรรม์ประกัันภัย 350,000 550,000 750,000

1. ผลประโยชน์กัรณ่ีผู้ป่วยใน

หมวิดท่ี่� 1

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบร่กัารในโรงพยาบาล

ค่าห้องผู้ป่วิยทัี่�วิไป (สูงสุดต่ิอวัิน) 2,000 3,000 4,000

ค่าห้องผู้ป่วิยว่ิกัฤติ - ไอ.ซ่.ยู (สูงสุดต่ิอวัิน และ 15 วัิน) 4,000 6,000 8,000

หมวิดท่ี่� 2 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อกัารติรวิจว่ิน่ฉัยหร่อบำาบัดรักัษา ค่าบร่กัารโลห่ติและส่วินประกัอบข้องโลห่ติ ค่าบร่กัารที่างกัารพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารที่างหลอดเล่อด และค่าเวิชื่ภัณีฑ์์

2.1 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อกัารติรวิจว่ิน่จฉัย 

จ่ายติามจร่ง*

2.2 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อกัารบำาบัดรักัษา ค่าบร่กัารโลห่ติและส่วินประกัอบข้องโลห่ติ และค่าบร่กัารที่างกัารพยาบาล

2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารที่างหลอดเล่อด และค่าเวิชื่ภัณีฑ์์

2.4 ค่ายา และค่าเวิชื่ภัณีฑ์์ส้่นเปล่อง (เวิชื่ภัณีฑ์์ 1) สำาหรับกัลับบ้าน

หมวิดท่ี่� 3 ค่าผู้ประกัอบว่ิชื่าช่ื่พเวิชื่กัรรม (แพที่ย์) ติรวิจรักัษา

หมวิดท่ี่� 4 ค่ารักัษาพยาบาลโดยกัารผ่าตัิด (ศัลยกัรรม) และหัติถกัาร

4.1 ค่าห้องผ่าตัิด และค่าห้องที่ำาหัติถกัาร

จ่ายติามจร่ง*

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารที่างหลอดเล่อด ค่าเวิชื่ภัณีฑ์์ และค่าอุปกัรณ์ีกัารผ่าตัิดและหัติถกัาร

4.3 ค่าผู้ประกัอบว่ิชื่าช่ื่พเวิชื่กัรรม ที่ำาศัลยกัรรมและหัติถกัาร สำาหรับแพที่ย์ที่ำาศัลยกัรรม และหัติถกัาร (รวิมแพที่ย์ผู้ช่ื่วิยผ่าตัิด) (Doctor Fee) 

4.4 ค่าผู้ประกัอบว่ิชื่าช่ื่พเวิชื่กัรรม ว่ิสัญญ่แพที่ย์ (Doctor Fee)

4.5 ค่ารักัษาพยาบาลโดยกัารผ่าตัิดเปล่�ยนอวัิยวิะ

หมวิดท่ี่� 5 กัารผ่าตัิดใหญ่ท่ี่�ไม่ต้ิองเข้้าพักัรักัษาตัิวิเป็นผู้ป่วิยใน (Day Surgery)

2. ผลประโยชน์กัรณ่ีไม่ต้อง่เข้าพักัรักัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวิดท่ี่� 6 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อติรวิจว่ิน่จฉัยท่ี่�เก่ั�ยวิข้้องโดยติรงก่ัอนและหลังกัารเข้้าพักัรักัษาตัิวิเป็นผู้ป่วิยใน หร่อค่ารักัษาพยาบาลผู้ป่วิยนอกัท่ี่�ต่ิอเน่�องเก่ั�ยวิข้้องโดยติรงหลังกัารเข้้าพักัรักัษาตัิวิเป็นผู้ป่วิยใน 

6.1 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อกัารติรวิจว่ิน่จฉัยท่ี่�เก่ั�ยวิข้้องโดยติรงและเก่ัดข้่้นภายใน 30 วัิน ก่ัอนและหลังกัารเข้้าพักัรักัษาตัิวิเป็นผู้ป่วิยใน

จ่ายติามจร่ง*
6.2 ค่ารักัษาพยาบาลผู้ป่วิยนอกัหลังกัารเข้้าพักัรักัษาตัิวิเป็นผู้ป่วิยในต่ิอคร้ังสำาหรับกัารรักัษาพยาบาลต่ิอเน่�อง ภายใน 30 วัิน หลังจากัออกัจากักัาร 

เข้้าพักัรักัษาเป็นผู้ป่วิยในคร้ังน้ัน (ไม่รวิมค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อติรวิจว่ิน่จฉัย)

หมวิดท่ี่� 7 ค่ารักัษาพยาบาลกัารบาดเจ็บ กัรณ่ีผู้ป่วิยนอกั ภายใน 24 ชัื่�วิโมง ข้องกัารเก่ัดอุบัต่ิเหตุิต่ิอคร้ัง 

หมวิดท่ี่� 8 ค่าเวิชื่ศาสติร์ฟื�นฟู หลังกัารเข้้าพักัรักัษาตัิวิเป็นผู้ป่วิยในแต่ิละคร้ัง

หมวิดท่ี่� 9 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อกัารบำาบัดรักัษาโรคไติวิายเร้่อรัง โดยกัารล้างไติผ่านที่างเส้นเล่อด 10,000 15,000 20,000

หมวิดท่ี่� 10 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อกัารบำาบัดรักัษาโรคเน้่องอกัหร่อมะเร็ง โดยรังส่รักัษา รังส่ร่วิมรักัษา เวิชื่ศาสติร์น่วิเคล่ยร์รักัษา
จ่ายติามจร่ง*

หมวิดท่ี่� 11 ค่าบร่กัารที่างกัารแพที่ย์เพ่�อกัารบำาบัดรักัษาโรคมะเร็ง โดยเคม่บำาบัด

หมวิดท่ี่� 12 ค่าบร่กัารรถพยาบาลฉุกัเฉ่น (สูงสุดต่ิอเท่ี่�ยวิ) 1,000

หมวิดท่ี่� 13 ค่ารักัษาพยาบาล โดยกัารผ่าตัิดเล็กั จ่ายติามจร่ง*

ผลประโยชน์เพิ�มเติม 

1 ค่าใช้ื่จ่ายสำาหรับกัารดูแลโดยพยาบาลพ่เศษท่ี่�บ้าน (สูงสุดไม่เก่ัน 15 วัิน) 500

2 ค่าปร่กัษาแพที่ย์ผู้เช่ื่�ยวิชื่าญพ่เศษ จ่ายติามจร่ง*

3 ประกัันอุบัต่ิเหตุิส่วินบุคคล (อ.บ.2)** 100,000

คุ้วามคุุ้้มคุ้รอง่ท่�สุามารถเล่อกัซื้่�อเพิ�มเติม

คุ้วามคุุ้้มคุ้รอง่กัรณ่ีผู้ป่วยนอกั (สูุง่สุุดไม่เกิัน 1 คุ้รั�ง่ต่อวัน และไม่เกิัน 30 คุ้รั�ง่ต่อปี)

แผนคลาสส่ค 1,000

แผนพลัส 1,500

แผนด่ลักัซ์ 2,000

ประกัันอุบัติเหตุสุ่วนบุคุ้คุ้ล (อ.บ.2)**

PA 200 200,000

PA 400 400,000

PA 900 (สำาหรับช้ัื่นอาช่ื่พ 1 และ 2 เท่ี่าน้ัน) 900,000

* กัารจ่ายติามจร่ง ไม่เกั่นวิงเง่นสูงสุดข้องแผนประกัันภัย

** ประกัันอุบัติ่เหติุส่วินบุคคล (อ.บ.2) ค่อ ควิามคุ้มครองกัรณี่เส่ยชื่่วิ่ติ สูญเส่ยอวิัยวิะ สายติา กัารรับฟังเส่ยง กัารพูดออกัเส่ยง และทีุ่พพลภาพถาวิรส่้นเชื่่ง 
(คุ้มครองกัารข้ับข้่�หร่อโดยสารรถจักัรยานยนติ์ 50% ข้องจำานวินเง่นเอาประกัันภัย)


