HEALTHCARE INSURANCE

ประกันภัย

ถึงเจ็บปวย…รายไดยังมี

คารักษายังได

เบีย้ เร�ม� ตน หลักรอย ทุกวัยราคาเดียว
แผนฮิตไมเลิก รับคาชดเชยรายไดสงู สุด 30 วัน
แผนฮอตฮิต รับคารักษาพยาบาลผูป ว ยนอกและผูป ว ยใน
ซือ้ ออนไลนไดทนั ที ไมตอ งตรวจสุขภาพ
*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทฯกำหนด

ประกันภัย โรคสุดฮิต แผนฮิตไมเลิก
แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. ผลประโยชนการเสียชีวต� การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพถาวร
สิน� เชิง (อ.บ.1) รวมการฆาตรกรรมและทำรายรางกาย (ไมคมุ ครองการขับข�่
หร�อโดยสารรถจักรยานยนต)

50,000

50,000

50,000

2. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั เิ หตุ
รวมการฆาตรกรรมและทำรายรางกาย (ไมคมุ ครองการขับข�ห่ ร�อโดยสาร
รถจักรยานยนต) (คุม ครองสูงสุด 30 วัน วันตออุบตั เิ หตุแตละครัง้ )

ไมคมุ ครอง

500 (ตอวัน)

500 (ตอวัน)

3. ผลประโยชนเง�นชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวเปนผูป ว ยในโรงพยาบาลจาก
การเจ็บปวยเฉพาะโรคทีร่ ะบุดงั ตอไปนี้(คุม ครองสูงสุด 30 วันตอการเขารักษา
ตัวครัง้ ใดครัง้ หนึง่ ,ระยะรอคอย 15 วัน)

500 (ตอวัน)

500 (ตอวัน)

500 (ตอวัน)

• โรคไขหวัดใหญ (Influenza)
• โรคไขเลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
• โรคไสตง�ิ อักเสบเฉียบพลัน (Acute Appendicitis)
• โรคอาหารเปนพ�ษ (Food Poisoning),
โรคลำไสอกั เสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis-AGE)

ไมคมุ ครอง

• โรค มือ เทา ปากเปอ ย (Hand, Foot and Mouth Disease)

ไมคมุ ครอง

• โรคไขสกุ ใส (Chicken pox)

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

• โรคฉีห่ นู (Leptospirosis)

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

• โรคไทฟอยด หร�อ โรคไขรากสาดนอย (Typhoid fever/Enteric fever)

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

299

599

เบีย้ ประกันภัยรายป

(รวมอากรแสตมปและภาษีมลู คาเพ�ม� )
* คาเบีย้ ประกันภัย รวมอากร ผูเ อาประกันภัยเปนผูช ำระ

หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุม ครอง เง�อ่ นไข และขอยกเวน จะระบุในกรมธรรมประกันภัย
ผูข อเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเง�อ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้
เง�อ่ นไขการรับประกันภัย

1. สำหรับผูมีสัญชาติไทย อายุ 5-70 ป
2. รับประกันภัย ทุกชั้นอาชีพ
3. ความคุมครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุมครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรมมีผลบังคับครั้งแรก
4. ความคุมครองการเจ็บปวยใดๆ จะมีผลคุมครองเมื่อพน 15 วันนับจากวันที่กรมธรรมมีผลบังคับครั้งแรก
5. ไมคุมครองสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
6. แผนฮิตไมเลิก ซื้อได 1 คน 1 ฉบับ

699

ประกันภัย โรคสุดฮิต แผนฮอตฮิต
แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1. ผลประโยชนการเสียชีวต� การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพถาวร
สิน� เชิง (อ.บ.1) รวมการฆาตรกรรมและทำรายรางกาย (ไมคมุ ครองการขับข�่
หร�อโดยสารรถจักรยานยนต)

30,000

30,000

50,000

50,000

2. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั เิ หตุ
รวมการฆาตรกรรมและทำรายรางกาย (ไมคมุ ครองการขับข�ห่ ร�อโดยสาร
รถจักรยานยนต) (คุม ครองสูงสุด 30 วัน วันตออุบตั เิ หตุแตละครัง้ )

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

30,000

30,000

50,000

50,000

500
บาทตอครัง้ /วัน

1,000
บาทตอครัง้ /วัน

500
บาทตอครัง้ /วัน

1,000
บาทตอครัง้ /วัน

500 ตอวัน

ไมคมุ ครอง

500 ตอวัน

ไมคมุ ครอง

419

449

599

629

3. ผลประโยชนขอ 3.1-3.3 คุมครองเฉพาะโรคที่ระบุดังตอไปนี้
(ระยะเวลารอคอย 15 วัน)

• โรคไขหวัดใหญ (Influenza)
• โรคไขเลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
3.1 ผลประโยชนคา รักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผปู ว ยใน (IPD) จายตามจร�ง
ไมเกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยตอการเขาพักรักษาตัวครัง้ ใด ครัง้ หนึง่
(จำกัดคาหอง สูงสุด 3,000 บาทตอวัน)
3.2 ผลประโยชนคา รักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผปู ว ยนอก (OPD)
(คุม ครองสูงสุด 3 ครัง้ ตอป)
3.3 ผลประโยชนเง�นชดเชยรายวันระหวางรักษาตัวเปนผูป ว ยในโรงพยาบาล
จากการเจ็บปวยเฉพาะโรค (คุม ครองสูงสุด 30 วัน ตอการเขารักษาตัว
ครัง้ ใดครัง้ หนึง่ )

เบีย้ ประกันภัยรายป

(รวมอากรแสตมปและภาษีมลู คาเพ�ม� )

* คาเบีย้ ประกันภัย รวมอากร ผูเ อาประกันภัยเปนผูช ำระ
หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุม ครอง เง�อ่ นไข และขอยกเวน จะระบุในกรมธรรมประกันภัย
ผูข อเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเง�อ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้
เง�อ่ นไขการรับประกันภัย
1. สำหรับผูมีสัญชาติไทย อายุ 5-70 ป
2. รับประกันภัย ทุกชั้นอาชีพ
3. ความคุมครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุมครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรมมีผลบังคับครั้งแรก
4. ความคุมครองการเจ็บปวยใดๆ จะมีผลคุมครองเมื่อพน 15 วันนับจากวันที่กรมธรรมมีผลบังคับครั้งแรก
5. ไมคุมครองสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
6. แผนฮอตฮิต ซื้อได 1 คน 1 ฉบับ
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