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บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิส ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2677 0000 โทรสาร. 0 2230 6500

 ตัวอย่างเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

 รับประกันภัยต้ังแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและท�าประกัน
ก่อนอายุ 61 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเน่ือง จะได้รับสิทธิ์ใน 
การต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และท�าประกันหลัง 
อายุ 61 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

 ผู้ขอเอาประกันภัยอายุต�่ากว่า 10 ปี ต้องสมัครร่วมกับบิดา มารดา

 ส�าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์  
ผลประโยชน์สูงสุดส�าหรับการรักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินวงเงิน 30 ล้านบาท หรือ 
ผลประโยชน์สงูสดุส�าหรบัการประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคลจะต้องไม่เกนิ 1 ล้านบาทต่อคน 
โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

 ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี

 เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

• บรษิทัฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำาหรบัผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ในระหว่างระยะเวลา 1 ปีแรก 
นับจากวันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ สำาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย 
(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่ เป็นมาก่อนทำาประกันภัย 
(Pre-existing Condition) ส่วนผลประโยชน์การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) จะไม่ได้รับความคุ ้มครอง สำาหรับโรคเรื้อรัง 
การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นมา
ก่อนทำาประกันภัย (Pre-existing Condition) โดยไม่คำานึงถึงระยะเวลาดัง
กล่าวข้างต้น

• ค่ารกัษาพยาบาลจากการป่วยทีเ่กดิขึน้
- ภายใน 30 วนัแรก นบัจากวนัทีก่รมธรรม์มีผลบังคับ หรอื
- การป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่ความคุ้มครองเริ่มมี 

ผลบงัคบั ได้แก่ เนือ้งอก ถงุนำา้ หรือมะเรง็ทุกชนดิ, รดิสดีวงทวาร, ไส้เลือ่นทกุชนดิ, 
ต้อเนือ้ หรอืต้อกระจก, การตัดทอนซลิ หรอือดนีอยด์, นิว่ทกุชนดิ, เส้นเลอืดขอดทีข่า 
และเยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิที่ 

• ค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากการพยายามฆ่าตวัตาย ทำาร้ายร่างกายตนเอง
• โรคภมูคิุม้กนับกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรอื โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์
• การตรวจรกัษาทีไ่ม่ใช่แผนปัจจบุนั รวมถึงแพทย์ทางเลอืก
• การตรวจสุขภาพทั่วไปหรือการร้องขอเข้าพักรักษาตัวหรือการร้องขอการผ่าตัด  

การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำาเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง 
การแพทย์

หมายเหตุ
• เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
• ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง 

• การนำสง่เบีย้ประกนัภัยเปน็หน้าทีข่องผูเ้อาประกนัภยั การชำระเบีย้ประกนัภยัผา่นตวัแทนประกนัภยัหรอื
นายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

• เอ็มพลอยยีแคร์พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(Worksite)

ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการควำ่าบาตร
ทางเศรษฐกจิหรอืการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา สหประชาชาติ หรอื
สหภาพยโุรป ความคุ้มครองดงักล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิน้ผล เช่น บรษิทัไม่สามารถจ่ายเงนิสำาหรบัการให้
บรกิารดแูลสขุภาพในประเทศทีถ่กูควำา่บาตรจากสหรัฐอเมรกิา เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อกัษร
จากสำานักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions.



จุดเด่นแผนเอ็มพลอยยีแคร์พลัส

พิเศษ! ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบ 
ผูป่้วยในและผู้ป่วยนอก (ไม่รวมการรกัษาพยาบาล 
ที่มีค่าใช้จ่ายสูง) สำาหรับโรคหรือสภาพที่เป็น
มาก่อนทำประกันภัย เฉพาะสมาชกิเมือ่ถอืกรมธรรม์
เกนิ 1 ปี

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน

คุ้มครองเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายอีก 80% สำาหรับ
ส่วนเกินค่ารักษาผู้ป่วยใน

คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)

เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรือ
อุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

อุ่นใจด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า
490 แห่งทั่วประเทศไทย

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

การันตีต่ออายุตลอดชีพ*

รับคำาแนะนำาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ผ่านบริการวีเฮลท์**

หมายเหตุ:
หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 61 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุ
กรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ�ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ
บริการวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อน
ตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษา
รายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

*

**

รายละเอียด
ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 400,000 500,000 600,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน

หมวดที่ 1
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) 2,000 3,000 5,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก - ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*) 4,000 6,000 10,000

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิฉัยหรือบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย 

20,000 30,000 50,000
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำาหรับกลับบ้าน

หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 800 1,000 1,500

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำาหัตถการ

20,000 30,000 50,000
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำาศัลยกรรมและหัตถการ สำาหรับแพทย์ทำาศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 200,000 250,000 300,000

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) รวมอยู่ภายใต้หมวด 4
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีต่อเน่ืองเก่ียวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง*

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
รวมอยู่ภายใต้หมวด 2

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำาหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการ
เข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวดท่ี 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 2,500 3,500 5,500
หมวดท่ี 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดคร้ังหนึ่ง* รวมอยู่ภายใต้หมวด 2
หมวดท่ี 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 10,000 15,000 15,000
หมวดท่ี 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

400,000 500,000 600,000
หมวดท่ี 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำาบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำาบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดท่ี 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว) 2,000
หมวดท่ี 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก รวมอยู่ภายใต้หมวด 4

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
การรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายผลประโยชน์เพ่ิมเติมให้อีก 
80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณี

ผู้ป่วยใน** สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่บ้าน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) 500
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)*** 100,000

ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติม
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
แผนคลาสสิค 1,000

แผนพลัส 1,500

แผนดีลักซ์ 2,500

การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้อง
เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละครั้ง และให้รวมถึงการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษา
ด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บ
หรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันด้วย
ยกเว้นหมวด 1, 4.5, 7, 9, 10, 11, 12
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร 
สิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำารองจ่ายล่วงหน้า

*

**
***

****

หมายเหตุ
- คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางเอ็ทน่าจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บ 

จากอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาภายในประเทศไทยเท่านั้น
- ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำาหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า  

280 วัน และสำาหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ความคุ้มครองสูติกรรม**** (ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองสูติกรรมแผนใดแผนหนึ่งเพิ่มเติมได้) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจ และการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย 40,000 60,000 90,000 120,000
การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน 80,000 120,000 180,000 240,000
การแท้งบุตร 20,000 30,000 45,000 60,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
PA 200 200,000

PA 400 400,000

PA 900 (สำาหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น) 900,000


