
จุดเดนของผลประโยชนจากกรมธรรม (บาท)

- - - - - 300,000 300,000

การคลอดบุตร (ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง 280 วัน)
คาคลอด / คาตรวจเช็คกอนและหลังคลอด (สูงสุด 20 คร้ัง ตอป) /  
คาธรรมเนียมกุมารแพทย (สูงสุด 30 คร้ัง ตอป)

Bronze Silver Gold Platinum

ประเทศไทย

10,000,000

250,000

30,000,000

500,000

40,000,000

500,000

60,000,000 60,000,000

 ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

จายตามจริง ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป 

100,000,000 100,000,000

จายตามจริง ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป10,000 30,000 30,000

5,000 15,000 15,000 20,000 20,000 25,000 25,000

1,000 4,000 4,000 8,000 8,000 12,000 12,000

30,000 100,000 100,000 150,000 150,000 จายตามจริง
ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

- 15,000 15,000 30,000 30,000 40,000 40,000

- - - 4,000 4,000 5,000 5,000

- - - - -
50%

ของคาใชจายจริง
สูงสุดไมเกิน
100,000

50%
ของคาใชจายจริง

สูงสุดไมเกิน
100,000

- - - - -

80%
ของคาใชจายจริง

สูงสุดไมเกิน
100,000

80%
ของคาใชจายจริง

สูงสุดไมเกิน
100,000

- - - - - 32,000 32,000

-

- - - 10,000 10,000 30,000 30,000

1,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- - - จายตามจริง ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

เอเชีย ท่ัวโลกยกเวน
สหรัฐอเมริกา เอเชีย ท่ัวโลก เอเชีย ท่ัวโลก

จายตามจริง ไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอป 

- - - - - 64,000 64,000

คารักษาพยาบาลผูปวยใน (IPD)
คาหองและคาอาหาร (สูงสุดตอวัน)

คาหองผูปวยหนัก (ICU) (สูงสุดตอวัน) (ไมเกิน 180 วัน ตอป)

คารักษาพยาบาลท่ัวไป
คาผาตัด : คาหอง / แพทย / ศัลยกรรมเพ่ือการผาตัด / การปลูกถายอวัยวะ*
(1 คร้ังตลอดชีพ) *ในกรณีผูเอาประกันภัยเปนผูรับการปลูกถาย

เงินชดเชยพิเศษรายวัน (กรณีไมเบิกคารักษาจากกรมธรรม) (ตอวัน) 
(สูงสุดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง)

คารักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD) 
จำนวนเงิน OPD สูงสุด (ตอป) (สูงสุดไมเกิน 30 คร้ัง ตอป) 

คารักษาโดยการแพทยทางเลือก (ตอป) (สูงสุดไมเกิน 30 คร้ัง ตอป)

การฟนฟูสมรรถภาพหลังออกจากโรงพยาบาล
คาบริการเก่ียวกับการฟนฟู (ตอคร้ัง) (สูงสุด 40 คร้ัง ตอป)

คารักษาทันตกรรม
ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน (รักษาฟนพ้ืนฐาน) ตรวจฟน (ตอป)

จัดฟน (ตอป) (ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง 180 วัน)

คาแวนตาและคอนแทคเลนส (ตอป) (ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง 90 วัน)

คาตรวจสายตาประจำป

คารักษาดานสายตา
คารักษาสายตาดวยเลเซอร (ตอป) (ระยะเวลาท่ีไมคุมครอง 450 วัน)

คาวัคซีนและการปลูกฝ (ตอป)

คาหองพักกรณีเฝาไขผูปวยใน
คาหองพักสำหรับผูปกครอง (ตอวัน) และ/หรือ สำหรับสมาชิกใกลชิด
ในครอบครัว (ตอวัน) (ไมเกิน 30 วัน ตอป)

บริการชวยเหลือฉุกเฉินระหวางประเทศ
คาใชจายการเคล่ือนยายผูปวยกรณีฉุกเฉิน / คาใชจายของผูรวมเดินทาง /
คาเดินทางไปเย่ียมผูปวย

อาณาเขตความคุมครอง

ผลประโยชนรวมสูงสุดตอป

คารักษาพยาบาลฉุกเฉินภายนอกอาณาเขตท่ีคุมครอง

ความคุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี

ความคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

- - - 16,000 16,000 48,000 48,000
คาตรวจสุขภาพและรับวัคซีน
คาตรวจสุขภาพประจำป (ตอป)

ตัวอยางผลประโยชนและความคุมครองตอปกรมธรรม

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุมครองหมายถึง
  - ประเทศไทย
  - เอเชีย หมายถึง อัฟกานิสถาน, บังกลาเทศ, ภูฏาน, บรูไน, กัมพูชา, จีน รวมถึง (ฮองกงและมาเกา), อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญ่ีปุน, คาซัคสถาน, คีรกีซสถาน, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟส, มองโกเลีย,
     พมา, เนปาล, ปากีสถาน, ฟลิปปนส, สิงคโปร, เกาหลีใต, ศรีลังกา, ไตหวัน, ไทย, ติมอร - เลสเต, เติรกเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม และทวีปออสเตรเลีย
  - ท่ัวโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกา หมายถึง ทุกประเทศท่ัวโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกาและเกาะโดยรอบ
  - ท่ัวโลก หมายถึง ทุกประเทศท่ัวโลก
• ภายใตเง่ือนไขกรมธรรมท่ีกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการใหบริการสำหรับบางประเทศ และ/หรือ กรณีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีไมใชคูสัญญา/นอกเครือขายกับบริษัทฯ : ผูเอาประกันภัย
  ตองสำรองจายคารักษาพยาบาลกอน และนำหลักฐานสงใหบริษัทฯ เพ่ือแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดตามชองทางการสงเอกสารเพ่ือเรียกรองคาสินไหม
• ขอมูลในเอกสารน้ีเปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑเทาน้ัน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับความคุมครอง ขอกำหนด เง่ือนไข ขอยกเวน และผลประโยชนจาก
  กรมธรรมประกันภัย 


