
แครเอนีแวร

คุมครองสุขภาพคณุทกุที ่ทุกเวลา

Aetna.co.th



จุดเดนแผนแครเอนีแวร

สิทธิประโยชนเพิ่มเติม

คุมครองทั่วโลก (ยกเวนสหรัฐอเมริกา) รับคำแนะนำดานสุขภาพจากแพทย
ผูเชี่ยวชาญผานบริการโทรเวช*

เลือกซื้อความคุมครองผูปวยนอกเพิ่มเติม
ซึ่งครอบคลุมคายาที่สั่งโดยบริการโทรเวช*

คาหองสูงสุด 7,000 บาท
คุมครอง 365 วัน

ทางเลือกความรับผิดสวนแรก
(Deductlble options)

ไมตองสำรองจาย กับ
สถานพยาบาลในเครือขาย
กวา 490 แหงทั่วประเทศ**

ไมตองซื้อพวงประกันชีวิต การันตีตออายุตลอดชีพ*** เบี้ยประกันลดหยอนภาษีได
สูงสุดถึง 25,000 บาท****

*เฉพาะผูใหบริการการแพทยทางไกล (Telemedicine) ภายในเครือขายของบริษัทเทานั้น โดยติดตอใชบริการไดที่ 02 677 0999
**ทานอาจตองสำรองจาย ในกรณีที่บริษัทตองตรวจสอบสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
***หากผูขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันกอนอายุ 60 ปบริบรูณ และมีการตออายุกรมธรรมอยางตอเนื่อง จะไดรับสิทธิ์ในการตออายุกรมธรรมตลอดชีพ แตหากผูขอเอา
ประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปบริบูรณจะไดรับสิทธิ์ในการตออายุกรมธรรมจนถึงอายุ 70 ป
****การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเปนไปตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร



รายละเอียด
ผลประโยชน (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3

ความคุมครองสูงสุดตอการพักรักษาเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*

ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

หมวดที่ 1

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล

ค่าห้องผู้ป่วยทั่วไป (สูงสุดต่อวัน)

ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต - ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และไม่เกิน 15 วัน)

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (ผู้ป่วยใน)

ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว)

ผลประโยชนเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**

ความคุมครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 
ครอบคลุมค่ายาที่สั่งโดยบริการโทรเวช
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80% ของจำนวนเงินที่ตองจายจริง

1,000

1,000

500 / 1,000 / 2,000

ความรับผิดสวนแรก***

ทางเลือกความรับผิดส่วนแรกต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 10,000 / 20,000 / 30,000

หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

บริการโทรเวช (Telemedicine) รับคำแนะนำดานสุขภาพจากแพทยผูเชี่ยวชาญ
ผานบริการโทรเวช

ตารางผลประโยชน

หมายเหตุ :
*การพักรักษาเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวย
ใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแตละครั้ง และใหรวมถึงการ เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวย
ใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไมวากี่ครั้งก็ตาม ดวยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการปวยเดียวกัน และยังรักษาไมหาย รวมถึงภาวะแทรกซอน ที่เกี่ยวของ หรือ
ตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลครั้งสุดทาย ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด
**ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุมครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
(คุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
***ความรับผิดสวนแรกพิจารณาเฉพาะผลประโยชนในหมวดที่ 1-3 เทานั้น ไมรวมถึงความคุมครองผูปวยนอก, อุบัติเหตุสวนบุคคล (อ.บ.2) และบริการโทรเวช โดยบริษัทฯ จะจาย
ผลประโยชนเฉพาะสวนที่เกินจำนวนความรับผิดสวนแรก

เงื่อนไขการรับประกันภัย
   รับประกันภัยตั้งแตอายุ 15 วัน - 65 ป หากผูขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันกอนอายุ 60 ปบริบูรณ และมีการตออายุกรมธรรมอยางตอเนื่องจะไดรับสิทธิ์ในการ
   ตออายุกรมธรรมตลอดชีพ แตหากผูขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปบริบูรณจะไดรับสิทธิ์ในการตออายุกรมธรรมจนถึงอายุ 70 ป
   ผูขอเอาประกันภัยอายุต่ำกวา 10 ป ตองสมัครรวมกับบิดา หรือมารดา
   ผูขอเอาประกันภัยสามารถมีกรมธรรมประกันภัยกับเอ็ทนาที่มีความรับผิดสวนแรกไดเพียงกรมธรรมเดียว
   ผูขอเอาประกันภัยสามารถเลือกความรับผิดสวนแรกไดครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรมประกันภัย
   สำหรับผูเอาประกันภัยที่ถือกรมธรรมประกันภัยกับเอ็ทนามากกวาหนึ่งกรมธรรม ผลประโยชนสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลจะตองไมเกินวงเงิน 30 ลานบาท หรือ
   ผลประโยชนสูงสุดสำหรับ การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลจะตองไมเกิน 1 ลานบาทตอคน โดยนับรวมทุกกรมธรรมที่มีผลบังคับอยูกับบริษัท
   ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปตอป
   เงื่อนไขการรับประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไขบริษัท



ชื่อและนามสกุลของผูเอาประกันภัย

วัน/เดือน/ป :       เวลา

ชองทางการชำระเบี้ยฯ

งวดการชำระเบี้ย      จำนวนเบี้ยที่ตองชำระ

สอบถามขอมูลแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม โปรดติดตอ

ชื่อ        นามสกุล

เลขที่ใบอนุญาตประกันวินาศภัย

เบอรโทร             อีเมล

Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited

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

CA-BR-TH-01

ตัวอยางเงื่อนไขที่ไมคุมครอง
   โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) อาการ หรือความผิดปกติที่เปนมากอนทำประกันภัย
   (Pre-existing Condition)
   คารักษาพยาบาลจากการปวยที่เกิดขึ้น
      ภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรมมีผลบังคับ หรือ
      การปวยดังตอไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับแตวันที่ความคุมครองเริ่มมีผลบังคับ ไดแก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็ง
      ทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไสเลื่อนทุกชนิด, ตอเนื้อ หรือตอ กระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด, นิ่วทุกชนิด, เสนเลือด
      ขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่

หมายเหตุ
-  เอกสารฉบับนี้มิใชสวนหนึ่งสวนใดของสัญญาประกันภัย
-  ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อไดรับ 
   กรมธรรมประกันภัยแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม
-  การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผานตัวแทนประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย
   เปนเพียงการใหบริการเทานั้น
-  แครเอนีแวร เปนชื่อทางการตลาดของ กรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล (Top-Up)
-  ในกรณีที่ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเปนการฝาฝนตอมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ หรือ
   การคา (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป ความคุมครองดังกลาว
   จะตกเปนโมฆะและสิ้นผล เชน บริษัทไมสามารถจายเงินสำหรับการใหบริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจาก
   สหรัฐอเมริกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพยในตางประเทศ (Office of Foreign 
   Assets Control - OFAC) ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดในเว็บไซต www.treasury.gov/resource-center/sanctions
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