
ความคุมครอง ผลประโยชน (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3

คำเตือน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขาย เมื่อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม

กรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อุนใจรักษ  V-Total Care

โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยท่ียังมิไดรักษาใหหาย
กอนวันทำสัญญาประกันภัย  
การเจ็บปวยใดๆท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period)
หลังจากท่ีกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนคร้ังแรก 
การเจ็บปวยดังตอไปน� ้เน�อ้งอก ถุงน้ำ  หรือมะเร็งทุกชนิด,
ริดสีดวงทวาร, ไสเล่ือนทุกชนิด, ตอเน�อ้หรือตอกระจก, 
การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดท่ีขา,
เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน
(Waiting Period) หลังจากท่ีกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ
เปนคร้ังแรก

1.

2.

3.

ขอยกเวนที่สำคัญ 

ความคุมครองสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ�ง      
ก. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือขาย BDMS**
ข. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ (นอกเครือขาย BDMS)

1. คาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลและคาบริการโรงพยาบาลตอวัน      
   - คาหองผูปวยปกติ (สูงสุดไมเกิน 365 วันตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหนึ�ง) 
   - คาหองผูปวยหนัก (สูงสุดไมเกิน 15 วันตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหนึ�ง) 
 ทั้งน�้ บริษัทจะคุมครองคาหองผูปวยปกติและคาหองผูปวยหนักรวมไมเกิน 365 วัน ตอ การเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ�ง
2. คารักษาพยาบาลและคาบริการทั่วไป      
  2.1 คารักษาพยาบาลทั�วไป
   2.1.1 คายาผูปวยกลับบาน 
   2.1.2 คาบริการรถพยาบาล 
 2.2 คารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เน��องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั�วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการรักษาตอเน��อง
  ภายใน 31วันหลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
  2.3 คาธรรมเน�ยมแพทย (Doctor Fee)      
  2.3.1 คาธรรมเน�ยมแพทยผาตัด สำหรับแพทยหรือคณะแพทย ผูชวยศัลยแพทยหรือแพทยที่ทำการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทย
   2.3.2 คาธรรมเน�ยมแพทยวิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
   2.3.3 คาแพทยเยี่ยมไข หรือคาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
     
-  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพ ถาวรจากอุบัติเหตุทั�วไป อ.บ.2 
(รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกายและอุบัติเหตุ ขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต)

ในระหวางระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเอาประกันภัยไมมีการเรียกรอง คาทดแทนใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยน�้ 
บริษัทจะใหสวนลดเบี้ยประกันภัยในปตออายุ

ผลประโยชนการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (อ.บ.2) 

   การใหสวนลดเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดี ในปตออายุ
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10% ของเบ้ียประกันภัยปตออายุ

บริษัทฯ จะจายผลประโยชนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไมเกินจำนวนเงินที่ระบุและไมเกินความคุมครองสูงสุดตอการ
เขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ�งสำหรับผลประโยชนดังตอไปน�้ 

ความคุมครอง
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7,910 19,78011,870
5,780 14,4408,670
4,650 11,6206,970

5,080 12,6907,620
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ความคุมครองเลือกซื้อเพิ่มเติม เทานั้น 
(ไมสามารถซื้อแผนประกันภัย OPD อยางเดียวได)

แผน 1 แผน 2 แผน 3

การรักษาพยาบาลผูปวยนอก
(สูงสุดไมเกิน 30 คร้ังตอป)

เบ้ียประกันภัย/คน/ป (รวมอากรแสตมป)ชวงอายุ (ป)

การรักษาพยาบาลที่ไมไดอยูรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยนอก) 

 คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ผูเอาประกันภัยมีอายุ 10 ป - 60 ปบริบูรณ (สามารถตออายุไดสูงสุดถึงอายุ 80 ปบริบูรณ)
เบ้ียประกันภัยจะปรับเพิ�มข้ึนตามชวงอายุ 
ผูเอาประกันภัยตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีสวนใดสวนหนึ�งพิการ และไมมีโรคประจำตัว
ผูเอาประกันภัยตองกรอกใบคำขอเอาประกันภัย  และผานเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ความคุมครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุมครองทันที นับจากวันท่ีกรมธรรมมีผลบังคับคร้ังแรก
ความคุมครองการเจ็บปวยใดๆ จะมีผลคุมครองเม่ือพน 30 วันนับจากวันท่ีกรมธรรมมีผลบังคับคร้ังแรก
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเบ้ียประกันภัยเพิ�มเติม เน��องจากความเส่ียงทางดานสุขภาพ
ของผูเอาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยจะเริ�มมีผลคุมครอง เม่ือบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย

   กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ
รพ.กรุงเทพ รพ.หัวใจกรุงเทพ รพ.วัฒโนสถ
รพ.กรุงเทพไชนาทาวน รพ.กรุงเทพหัวหิน รพ.กรุงเทพพระประแดง
รพ.กรุงเทพสนามจันทร รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพระยอง
รพ.กรุงเทพจันทบุรี รพ.กรุงเทพตราด รพ.กรุงเทพราชสีมา 
รพ.กรุงเทพปากชอง รพ.กรุงเทพอุดร รพ.กรุงเทพขอนแกน
รพ.กรุงเทพพิษณุโลก รพ.เด็กรัตนเวช รพ.กรุงเทพเชียงใหม
รพ.กรุงเทพสมุย รพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.กรุงเทพหาดใหญ
รพ.กรุงเทพสนามจันทร 

**รายชื่อโรงพยาบาลในเครืือขาย BDMS    กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร
รพ.สมิติเวช ศรีราชา รพ.สมิติเวช ธนบุรี
รพ.สมิติเวช ชลบุรี 
   กลุมโรงพยาบาลรอยัล
Royal Angkor International
Royal Phnom Penh

   กลุมโรงพยาบาลพญาไท 
รพ.พญาไท 1 รพ.พญาไท ศรีราชา
รพ.พญาไท 2 รพ.พญาไท นวมินทร
รพ.พญาไท 3
   กลุมโรงพยาบาลทองถิ�น
รพ.เทพากร รพ.สิริโรจน
รพ.เมืองเพชร รพ.ศรีระยอง
รพ.ดีบุก รพ.เมืองราช   กลุมโรงพยาบาลเปาโล

รพ.เปาโล พหลโยธิน รพ.เปาโล สมุทรปราการ
รพ.เปาโล โชคชัย 4 รพ.เปาโล รังสิต

กลุมโรงพยาบาล บีเอ็นเอช
รพ.บีเอ็นเอช

18,380
16,370
15,370
18,380
27,410
36,450
45,490

23,900
21,090
22,590
27,110
35,140
46,190
56,230

19,580
18,580
17,570
19,580
29,620
40,670

49,700

*หมายเหตุ : - รายละเอียดความคุมครองเปนไปตามเง่ือนไขของกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุสวนบุคคล “อุนใจรักษ”       
 - สิทธิประโยชนตางๆ เปนไปตามเง่ือนไขของบริษัท
  - เอกสารฉบับน�เ้ผยแพรเฉพาะลูกคา หรือ สมาชิกของ บมจ. วิริยะประกันภัย

ศูนยลูกคาสัมพันธ 0-2239-1557  แผนกรับประกันภัยสุขภาพ 0-2129-7654-55
ติดตอสอบถาม


