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

คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

ค่าห้องสูงสุด 12,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน

คุ้มครองเพิ่มเติมค่าใข้จ่ายอีก 80% ส�าหรับ
ส่วนเกินค่ารักษาผู้ป่วยใน

การันตีต่ออายุตลอดชีพ*

เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม 
หรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

* หากผู้เอาประกันภัยสมัครและท�าประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุ
กรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ



รายละเอียด
ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 300,000 400,000 500,000 600,000 1,000,000 5,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน

หมวดที่ 1

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*

ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) 1,400 2,500 4,000 5,000 8,000 12,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก - ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*) 2,800 5,000 8,000 10,000 16,000 24,000

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิฉัยหรือบ�าบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย 

16,000 30,000 40,000 50,000 80,000 200,000
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบ�าบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล 

2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ 

2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) ส�าหรับกลับบ้าน

หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 300 600 900 1,200 1,800 4,500

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องท�าหัตถการ

22,000 40,000 50,000 70,000 100,000 250,000
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท�าศัลยกรรมและหัตถการ ส�าหรับแพทย์ท�าศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) 

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 150,000 200,000 250,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) รวมอยู่ภายใต้หมวด 4

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีต่อเน่ืองเก่ียวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง*

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
รวมอยู่ภายใต้หมวด 2

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งส�าหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 2,200 4,000 5,000 7,000 10,000 25,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* รวมอยู่ภายใต้หมวด 2
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบ�าบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 10,000 10,000 15,000 15,000 25,000 50,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบ�าบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

300,000 400,000 500,000 600,000 1,000,000 5,000,000
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบ�าบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบ�าบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000 / ต่อเที่ยว
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก รวมอยู่ภายใต้หมวด 4

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
การรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพ่ิมเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน** สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่บ้าน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) 500 / วัน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)**** 20,000 40,000 60,000 100,000 100,000 100,000

ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)

แผนคลาสสิค 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500
แผนพลัส 500 800 1,200 2,000 2,500 3,000
แผนดีลักซ์ 600 1,000 1,500 2,500 3,000 3,500

 ตัวอย่างเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง

ตารางผลประโยชน์

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

หมายเหตุ
- คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางเอ็ทน่าจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน ทั้งน้ี ยกเว้นค่าผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะ และค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ที่ให้
ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาภายในประเทศไทยเท่านั้น

- ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองส�าหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมา
แล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และส�าหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
90 วัน

 รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี หากผู้เอาประกันภัยสมัครและท�าประกัน
ก่อนอาย ุ60 ปีบรบิรูณ์ และมกีารต่ออายกุรมธรรม์อย่างต่อเนือ่ง จะได้รับสิทธิใ์น
การต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัย สมัคร และท�าประกันหลัง 
อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

 ผู้เอาประกันภัยอายุต�่ากว่า 10 ปี ต้องสมัครร่วมกับผู้ปกครอง

 ส�าหรับสมาชิกที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผล
ประโยชน์สูงสุดส�าหรับการรักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินวงเงิน 30 ล้านบาท หรือ
ผลประโยชน์สูงสุดส�าหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องไม่เกิน 1 ล้าน
บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

 ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี

 เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

• สภาพท่ีเป็นมาก่อนเอาประกันภยั รวมถึงอาการ โรค ภาวะแทรกซ้อนทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์
กับสภาพท่ีเป็นมาก่อนเอาประกันภยั

• ค่ารกัษาพยาบาลจากการป่วยท่ีเกิดข้ึน
- ภายใน 30 วันแรก นบัจากวันท่ีกรมธรรม์มผีลบงัคบั หรอื
- การป่วยดังต่อไปนีท่ี้เกดิขึน้ในระยะเวลา 120 วนันบัแต่วนัทีค่วามคุม้ครองเริม่มผีล

บงัคับ ได้แก่ เนือ้งอก ถุงน�า้ หรอืมะเรง็ทุกชนิด, รดิสดีวงทวาร, ไส้เลือ่นทกุชนดิ, 
ต้อเนือ้ หรอืต้อกระจก, การตดัทอนซลิ หรอือดนีอยด์, นิว่ทกุชนดิ, เส้นเลือดขอดทีข่า 
และเย่ือบโุพรงมดลกูเจรญิผดิที่ 

• ค่ารกัษาพยาบาลท่ีเกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ท�าร้ายร่างกายตนเอง
• โรคภมูคุ้ิมกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรอื โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
• การตรวจรกัษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลอืก
• การตรวจสขุภาพท่ัวไปหรอืการเข้าพักรักษาตัวหรือการร้องขอการผ่าตดั การพกัฟ้ืน

ในโรงพยาบาล ท่ีไม่ใช่ความจ�าเป็นทางการแพทย์ หรอืไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

หมายเหตุ
• เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
• ผูข้อเอาประกนัภยัต้องท�าความเข้าใจในรายละเอยีดความคุม้ครอง เงือ่นไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ
ท�าประกันภัยทุกครั้ง 

• การน�าส่งเบีย้ประกนัภยัเป็นหน้าทีข่องผูเ้อาประกนัภยั การช�าระเบีย้ประกนัภัยผ่านตัวแทนประกนัภัยหรอื
นายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

• แมกซ์แคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ในกรณทีีค่วามคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัใดมลีกัษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการคว�า่บาตร
ทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ 
หรือสหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและส้ินผล เช่น บริษัทไม่สามารถจ่ายเงิน
ส�าหรับการให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว�่าบาตรจากสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากส�านกังานควบคุมสนิทรพัย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control 
- OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions.

ความคุ้มครองสูติกรรม*** (ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองสูติกรรมแผนใดแผนหนึ่งเพิ่มเติมได้) 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 (อบ.2) 

PA 200 200,000
PA 400 400,000
PA 900 (ส�าหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น) 900,000

การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละครั้ง และให้รวมถึงการ
เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อน
ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
ยกเว้นหมวด 1, 4.5, 7, 9, 10, 11, 12
ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องส�ารองจ่ายล่วงหน้า
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
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