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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

 รัับปรัะกัันภััยตัั้�งแตั้่อายุ 15 วััน - 65 ปี หากัผู้้�ขอเอาปรัะกัันภััยสมััครัและทำำาปรัะกััน

กั่อนอายุ 60 ปีบริับ้รัณ์์ และมีักัารัต่ั้ออายุกัรัมัธรัรัม์ัอย่างต่ั้อเน่�อง จะได้�รัับสิทำธิ�ใน 

กัารัตั้อ่อายกุัรัมัธรัรัม์ัตั้ลอด้ชีพี แตั้ห่ากัผู้้�ขอเอาปรัะกันัภัยั สมัคัรั และทำำาปรัะกันัหลงั อายุ 

60 ปีบรัิบ้รัณ์์จะได้�รัับสิทำธิ�ในกัารัตั้่ออายุกัรัมัธรัรัมั์จนถึึงอายุ 70 ปี

 ผู้้�ขอเอาปรัะกัันภััยอายุตั้ำ�ากัวั่า 10 ปี ตั้�องสมััครัรั่วัมักัับบิด้า หรั่อมัารัด้า

 ผู้้�ขอเอาปรัะกัันภััยสามัารัถึมีักัรัมัธรัรัมั์ปรัะกัันภััยกัับเอ็ทำน่าทำี�มีัควัามัรัับผิู้ด้ส่วันแรักัได้�

เพียงกัรัมัธรัรัมั์เด้ียวั

 สำาหรัับผู้้�เอาปรัะกัันภััยทำี�ถึ่อกัรัมัธรัรัมั์ปรัะกัันภััยกัับเอ็ทำน่ามัากักัวั่าหนึ�งกัรัมัธรัรัมั์  

ผู้ลปรัะโยชีน์ส้งสุด้สำาหรัับกัารัรัักัษาพยาบาลจะตั้�องไม่ัเกิันวังเงิน 30 ล�านบาทำ หรั่อ 

ผู้ลปรัะโยชีนส์ง้สดุ้สำาหรับักัารัปรัะกันัอบุตัั้เิหตั้สุว่ันบคุคลจะตั้�องไมัเ่กันิ 1 ล�านบาทำต่ั้อคน 

โด้ยนับรัวัมัทำุกักัรัมัธรัรัมั์ทำี�มัีผู้ลบังคับอย้่กัับบรัิษัทำ

 รัะยะเวัลาเอาปรัะกัันภััย: ปีตั้่อปี

 เง่�อนไขกัารัรัับปรัะกัันภััยเป็นไปตั้ามัเง่�อนไขบรัิษัทำ

 เง่�อนไข้กัารรับประกัันภัย

หมายเหติุ
• เอกัสารฉบับน่้ม่ใชื่่ส่วินหน่�งส่วินใดข้องสัญญาประกัันภัย
• ผูข้้อเอาประกันัภัยควิรที่ำควิามเข้า้ใจในรายละเอย่ดควิามคุม้ครองและเง่�อนไข้ก่ัอนติดัสน่ใจที่ำประกันัภัย
ที่กุัครัง้ และเม่�อไดร้บักัรมธรรมป์ระกันัภัยแลว้ิ โปรดศ่กัษารายละเอย่ดข้อ้กัำหนด และเง่�อนไข้ในกัรมธรรม์

• กัารนำสง่เบ่ย้ประกันัภยัเปน็หน้าที่่�ข้องผูเ้อาประกันัภยั กัารชื่ำระเบ่ย้ประกันัภยัผา่นติวัิแที่นประกันัภยัหรอ่
นายหน้าประกัันภัยเป็นเพ่ยงกัารให้บร่กัารเที่่านั้น

• แคร์พลัส เป็นชื่่�อที่างกัารติลาดข้อง กัรมธรรม์ประกัันภัยสุข้ภาพและอุบัติ่เหติุส่วินบุคคล (Top-Up)

ในกัรณ่ีที่่�ควิามคุ้มครองติามกัรมธรรม์ประกัันภัยฉบับใดม่ลักัษณีะเป็นกัารฝ่่าฝื่นต่ิอมาติรกัารควิ�ำบาติร
ที่างเศรษฐกัจ่หรอ่กัารค้า (economic or trade sanction) ข้องประเที่ศสหรัฐอเมรก่ัา สหประชื่าชื่าต่ิ หรอ่
สหภาพยโุรป ควิามคุม้ครองดังกัลา่วิจะติกัเปน็โมฆะและส่น้ผล เช่ื่น บรษั่ที่ไม่สามารถจา่ยเง่นสำหรบักัารให้
บรก่ัารดูแลสุข้ภาพในประเที่ศที่่�ถูกัควิ�ำบาติรจากัสหรัฐอเมรก่ัา เว้ินแต่ิจะได้รบัอนุญาติเป็นลายลักัษณ์ีอกััษร
จากัสำนักังานควิบคุมส่นที่รัพย์ในติ่างประเที่ศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศ่กัษา
ข้้อมูลเพ่�มเติ่มได้ในเวิ็บไซติ์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions

 ตััวอย่างเง่�อนไขท็่�ไม่ค้�มครอง
• โรคเร่อ้รัง กัารบาดเจบ็หรอ่กัารป่วิย (รวิมถ่งภาวิะแที่รกัซ้อน) อากัาร หรอ่ควิามผ่ดปกัต่ิ

ที่่�เป็นมาก่ัอนที่ำประกันัภยั (Pre-existing Condition) จะไม่ได้รับควิามคุ้มครอง
• ค่ารกััษาพยาบาลจากักัารป่วิยที่่�เกัด่ข้่น้

- ภายใน 30 วินัแรกั นบัจากัวินัที่่�กัรมธรรม์ม่ผลบงัคบั หรอ่
- กัารป่วิยดังต่ิอไปน่้ที่่�เกั่ดข้่้นในระยะเวิลา 120 วิันนับแต่ิวิันที่่�ควิามคุ้มครองเร่�มม่ผล

บังคับ ได้แก่ั เน่้องอกั ถุงน้ำ หร่อมะเร็งทีุ่กัชื่น่ด, ร่ดส่ดวิงที่วิาร, ไส้เล่�อนทีุ่กัชื่น่ด, 
ต้ิอเน่อ้ หรอ่ต้ิอกัระจกั, กัารตัิดที่อนซล่ หรอ่อดน่อยด์, น่�วิทุี่กัชื่นด่, เส้นเลอ่ดข้อดที่่�ข้า 
และเย่�อบโุพรงมดลกูัเจรญ่ผด่ที่่� 



จ้ด้เด้่นแผนแคร์พิ่ลััสุ

หมายเหติุ :

* ท่ี่านอาจต้ิองสำรองจ่าย ในกัรณีท่ี่่�บรษ่ทัี่ต้ิองติรวิจสอบสภาพที่่�เป็นมาก่ัอน 
กัารเอาประกัันภยั

** หากัผูข้้อเอาประกันัภยัสมคัรและที่ำประกัันกัอ่นอาย ุ60 ปีบร่บรณ์ูี และมก่ัาร
ติอ่อายกุัรมธรรมอ์ยา่งติอ่เน่�อง จะไดร้บัสท่ี่ธ่�ในกัารติอ่อายกุัรมธรรมต์ิลอด
ชื่่พ แติ่หากัผู้ข้อเอาประกัันภัย สมัคร และที่ำประกัันหลัง อายุ 60 ปีบร่บูรณี์
จะได้รับส่ที่ธ่�ในกัารติ่ออายุกัรมธรรม์จนถ่งอายุ 70 ปี

*** กัารใชื่้ส่ที่ธ่หักัลดหย่อนภาษ่เป็นไปติามหลักัเกัณีฑ์์ข้องกัรมสรรพากัร

คุ้มครองที่ั�วิโลกั (ยกัเวิ้นสหรัฐอเมร่กัา)

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาที่

ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาที่ คุ้มครอง 365 วิัน

Top-up ควิามคุ้มครองในราคาเบาๆ

ไม่ติ้องสำรองจ่าย กัับสถานพยาบาล
ในเคร่อข้่ายกัวิ่า 490 แห่งที่ั�วิประเที่ศ*

ไม่ติ้องซ่้อพ่วิงประกัันชื่่วิ่ติ

กัารันติ่ติ่ออายุติลอดชื่่พ**

เบ่้ยประกัันลดหย่อนภาษ่ได้สูงสุดถ่ง 
25,000 บาที่***

รายลัะเอ่ยด้
ผลัประโยชน์ (บาท็)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ควิามคุ้มครองสูงสุดติ่อกัารพักัรักัษาเป็นผู้ป่วิยในครั้งใดครั้งหน่�ง* 300,000 400,000 500,000 600,000

1. ผลัประโยชน์กัรณ่ผ้�ป่วยใน

หมวิดที่่� 1

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบร่กัารในโรงพยาบาล

ค่าห้องผู้ป่วิยที่ั�วิไป (สูงสุดติ่อวิัน) 1,000 2,000 3,000 4,000

ค่าห้องผูป่้วิยวิก่ัฤติ - ไอ.ซ.่ย ู(สงูสดุต่ิอวินั และไม่เกัน่ 15 วัิน) 2,000 4,000 6,000 8,000

หมวิดที่่� 2 ค่ารักัษาพยาบาลและค่าบร่กัารที่ั�วิไป (ผู้ป่วิยใน) 80% ข้องจำนวินเง่นที่่�ติ้องจ่ายจร่ง

หมวิดที่่� 3 ค่าบร่กัารรถพยาบาลฉุกัเฉ่น (สูงสุดติ่อเที่่�ยวิ) 1,000

ผลัประโยชน์เพิ่่�มเตั่ม

ประกัันอุบัติ่เหติุส่วินบุคคล (อ.บ.2)** 1,000

ความรับผ่ด้สุ่วนแรกั***

ควิามรับผ่ดส่วินแรกัติ่อกัารพักัรักัษาเป็นผู้ป่วิยในครั้้งใดครั้้งหน่��ง* 20,000

* กัารพักัรักัษาเป็นผู้ป่วิยในครั้งใดครั้งหน่�ง (Per Confinement) หมายถ่ง กัารเข้้าพักัรักัษาติัวิเป็นผู้ป่วิยใน หร่อกัารรักัษาด้วิยกัารผ่าติัดใหญ่ท่ี่�ไม่ติ้องเข้้าพักัรักัษา
ติัวิเป็นผู้ป่วิยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหร่อสถานพยาบาลแติ่ละครั้ง และให้รวิมถ่งกัาร เข้้าพักัรักัษาติัวิเป็นผู้ป่วิยใน หร่อกัารรักัษาด้วิยกัารผ่าตัิดใหญ่
ที่่�ไม่ติ้องเข้้าพักัรักัษาติัวิเป็นผู้ป่วิยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหร่อสถานพยาบาลไม่วิ่ากั่�ครั้งกั็ติาม ด้วิยเหตุิจากักัารบาดเจ็บหร่อกัารป่วิยเด่ยวิกััน และยังรักัษา
ไม่หาย รวิมถ่งภาวิะแที่รกัซ้อน ที่่�เก่ั�ยวิข้้อง หร่อติ่อเน่�องกััน ที่ั้งน่้ ภายในระยะเวิลา 90 วิัน นับแติ่วิันท่ี่�ออกัจากัโรงพยาบาลหร่อสถานพยาบาลคร้ังสุดที่้าย กั็ให้ถ่อวิ่า
เป็นกัารเข้้าพักัรักัษาติัวิครั้งเด่ยวิกัันด้วิย

** ประกัันอุบัติ่เหติุส่วินบุคคล (อ.บ.2) ค่อ ควิามคุ้มครองกัรณี่เส่ยช่ื่วิ่ติ สูญเส่ยอวิัยวิะ สายติา กัารรับฟังเส่ยง กัารพูดออกัเส่ยง และทุี่พพลภาพถาวิรส้่นเชื่่ง (คุ้มครอง
กัารข้ับข้่�หร่อโดยสารรถจักัรยานยนติ์ 50% ข้องจำนวินเง่นเอาประกัันภัย)

*** ควิามรับผ่ดส่วินแรกัพ่จารณีาเฉพาะผลประโยชื่น์ในหมวิดที่่� 1-3 เที่่าน้ัน ไม่รวิมถ่งอุบัต่ิเหตุิส่วินบุคคล (อ.บ.2) โดยบร่ษัที่ฯ จะจ่ายผลประโยชื่น์เฉพาะส่วินท่ี่�เกั่นจำนวิน
ควิามรับผ่ดส่วินแรกั

หมายเหตั้
คุ้มครองที่ั�วิโลกั ยกัเวิ้นสหรัฐอเมร่กัา อย่างไรกั็ติาม ที่างเอ็ที่น่าจะให้ควิามคุ้มครองค่ารักัษาพยาบาลท่ี่�เกั่ดข้่้นในประเที่ศสหรัฐอเมร่กัา เฉพาะกัารบาดเจ็บจากัอุบัต่ิเหตุิเที่่าน้ัน


