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 จายตามจริงและรวมอยูในคารักษาพยาบาลทั่วไป / 
Normal & Customary charge

หนวย : บาท

จายตามจริงและรวมอยูในคา
รักษาพยาบาลทั่วไป / fully 
covered within Hospital 
General Expense limit

45,000 / Normal Delivery
(คลอดปกติ), 

80,000 / Surgical Delivery
(ผาคลอด)

80,000 / Normal Delivery
(คลอดปกติ)

120,000 / Surgical Delivery
(ผาคลอด)

50,000

800,000

6,000

12,000

80,000

12,000

80,000

30,000

ความคุมครองสูงสุดสำหรับคารักษาพยาบาลกรณีผูปวยใน
Overall maximum inpatient benefit payable per disability

คาหอง คาอาหาร คาพยาบาล และคาบริการ (สูงสุดตอวัน)
Room and board including nursing & service charges (Max per day)

คาหอง ไอ ซี ยู คาพยาบาล และคาบริการ (สูงสุดตอวัน)
ICU room and board including nursing and service charges (Max per day)

คารักษาพยาบาลทั่วไป รวมถึง คายา คาทำแผล คาเอ็กซเรย คาตรวจโรคใน
หองแล็ป คากายภาพบำบัด คาหองผาตัด คารักษาพยาบาล (สูงสุดตอครั้ง) 
รวมคาใชจายการรักษาพยาบาลตอเนื�องแบบผูปวยนอกสูงสุด 30 วัน หลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล
Hospital general expenses including drugs, dressings, X-ray, laboratory 
tests, physical therapy & use of operating theater & Emergency treatment 
(Max per disability) Incl. follow-up OPD treatments up to max 30 days 
after discharge

การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบผูปวยนอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม. 
(รวมอยูในคารักษาพยาบาลทั่วไป) รวมรวมการรักษาตอเนื�องแบบผูปวยนอก 
สูงสุด 15 วัน
Emergency OPD Treatment-within 24 hours of accident (Included in hosp. 
gen exp.) Incl. follow-up OPD treatments up to max 15 days after incident

คารถพยาบาล : รถพยาบาลสงผูปวยเพื�อเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่
เหมาะสม, ใกลที่สุด และขึ้นอยูกับความจำเปนทางการแพทย
Ambulance Transport Medically necessary & reasonable road ambulance 
transport to the nearest place of adequate treatment (Included in hosp. 
gen exp.)

ความคุมครองสำหรับอวัยวะเทียม เชน สะโพกเทียม, เครื�องกระตุนไฟฟาหัวใจ 
และอื�นๆ 
Cover for prostesis, such as hip, pacemaker, etc. (Included in hosp. gen exp.)

ความคุมครองการคลอดบุตรและภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ / สูงสุด
ตอการตั้งครรภและการคลอดบุตรแตละครั้ง (ระยะเวลารอคอย 280 วัน) 
Maternity and complication pregnancy Expenses max limit per pregnancy 
(subject to 280 days waiting period) (Included in hosp. gen exp.)

ความคุมครองการแทงบุตร ในกรณีที่มีการขูดมดลูก สูงสุดตอการตั้งครรภ
และการคลอดบุตรแตละครั้ง (ระยะเวลารอคอย 280 วัน) 
Miscarriage in case of dilation and curettage max limit per pregnancy 
(subject to 280 days waiting period) (Included in hosp. gen exp.)

ความคุมครองการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ข้ึนอยูกับความความจำเปนและ
ความเห็นจากแพทย สูงสุด 30 วัน 
Private Nurse fee recommended by Physician immediate after 
hospitalization Up to 30 days (Included in hosp. gen exp.)

หมายเหตุ : คุมครองเด็กแรกเกิดภายใตกรมธรรมของมารดา ภายในระยะเวลา 30 วัน, (รวมอยูในคารักษาพยาบาลทั่วไป) / 
Note: Newborn child is covered under the mother's policy for 30 days, then needs to hold own policy (Included in hosp. gen exp.)

 จายตามจริงและรวมอยูในคารักษาพยาบาลทั่วไป / 
Normal & Customary charge

ความคุมครองสูงสุดของแตละแผน ตอครั้ง (กรณีผูปวยใน) / Maximum Payable - Inpatient benefit per disability

การอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน) / Inpatient Treatment (see conditions for definition of inpatient treament)

คารักษาพยาบาลทั่วไป / Hospital General Expenses

ความคุมครองการคลอดบุตรและภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ / Maternity cover for check-ups delivery and complication pregnancy (Included in hosp. gen exp.)

ความคุมครองการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ / Private Nurse Fee (included in hosp. gen exp.)
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คุมครองคารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยที่เกิดโดยกระทันหันทั่วโลก ยกเวน
อเมริกาที่คุมครองการรักษาพยาบาลเฉพาะอุบัติเหตุ / Global coverage for illness and 

accident, except for USA, where cover is for accidents only.

หนวย : บาท
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การปลูกถายอวัยวะคุมครองสูงสุดตอป
Organ Transplant per year

การฟอกไตคุมครองสูงสุดตอป
Kidney Dialysis per year

คาธรรมเนียมแพทยผาตัดตอครั้ง (รวมถึง คาปรึกษาทางการผาตัด)
Surgical fee per disability (Including surgeon's consultations)

คาแพทยเยี่ยมไข (สูงสุดไมเกิน 1 ครั้ง/วัน)
In-patient physician's fees for doctor visits (max.1 visit per day)

คาปรึกษาแพทยผูชำนาญเฉพาะโรคตอครั้ง
Specialist's consultation fee per disability

คุมครองในตางประเทศ สูงสุดไมเกิน 30 วันตอการเดินทาง และตองสำรองจาย
ลวงหนา 
Cover outside Thailand up to max. 30 days per trip, on reimbursement basis

บริการเคลื�อนยายผูปวยฉุกเฉิน บริการเคลื�อนยายผูปวย จากโรงพยาบาลเพื�อ
กลับไปพักฟนยังภูมิลำเนา บริการเคลื�อนยายศพ ทั่วโลก (คุมครองสูงสุดตอป) 
Evacuation, repatriation and repatriation of mortal remains (limit per year) 

การตรวจสุขภาพทั่วไป สูงสุด 1 ครั้ง ตอป
One general check up annually

การตรวจสุขภาพฟน สูงสุด 2 ครั้งตอป (รวมถึงการเอ็กซเรยฟน ตามความ
จำเปนและเหมาะสม) เชน ขูดหินปูน และการรักษาฟน เชน อุดฟน ถอนฟน และ
การรักษารากฟน (ไมรวมถึงการครอบฟน)
Screening (max. 2 times per year), i.e. the assessment of diseased, 
missing and filled teeth, including x-rays where necessary, preventive 
scaling, polishing, and sealing (max. 2 times per year), fillings (standard 
amalgam or composite fillings only), extractions and root canal treatment

ประกันอุบัติเหตุ (อบ.2), กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง รวมขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
Personal Accident (Orbor 2) -Lump Sum payment in the event of death 
or dismemberment including driving and being passenger on motorcycle

ความคุมครองรายวันสำหรับผูปกครอง 1 คนที่อยูเฝาไข (รวมคาอาหาร /
เครื�องดื�ม) ในระหวางที่เด็กซึ่งเปนผูเอาประกันภัยรักษาตัวในฐานะผูปวยใน 
(เด็กตองอายุต่ำกวา 16 ป)
Daily coverage for one familymember to stay (incl. food/drinks) at the 
hospital during the insured's inpatient stay

จายตามจริงไมเกินความคุมครองสูงสุด
ของวงเงินคารักษาพยาบาลผูปวยใน 

/ 100% up to total IPD Limit

การปลูกถายอวัยวะและการฟอกไต / Organ Transplant & Kidney Dialysis

คาธรรมเนียมแพทยผาตัด / Surgical Fee

คาธรรมเนียมแพทย / Physicians Fee

สถานที่คุมครองการประกันภัย / Coverage Area

บริการการแพทยฉุกเฉินทั่วโลก / Emergency Medical Assistance Worldwide

การตรวจสุขภาพ และ/หรือ การตรวจสุขภาพฟน ตองสำรองจายลวงหนา / Preventive Healthcare, Dental check-ups / clean ups, on reimbursement basis 

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล / Personal Accident

คาหองผูเฝาไข / Rooming in
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หนวย : บาท
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จำนวนเงินท่ีไดรับตอวันของการรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (สูงสุด 30 วัน ตอป)
Amount payable per day of in-patient treatment (Max. 30 days)

คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวย (ระยะเวลารอคอยสำหรับกรณีเจ็บปวย 180 วัน)
Funeral Benefit (Waiting Period for illness 180 Days)

ความคุมครองกรณีผูปวยนอก แบบสแตนดารด / Out patient "Standard"

ความคุมครองกรณีผูปวยนอก แบบเดอลุกซ / Out patient "Deluxe"

ความคุมครองกรณีผูปวยนอก แบบซุปเปอรเดอลุกซ / 
Out patient "Super-Deluxe"

การแพทยทางเลือก รวมถึงไคโรแพรคเตอร (รวมอยูในจำนวนครั้งและวงเงิน
ของการรักษาแบบผูปวยนอกตอป) /
Alternative treatments, incl. Chiropractor (within limits per OPD visit)

# คุมครองคาใชจายการปลูกถายอวัยวะที่สำคัญของผูเอาประกันภัย ทางบริษัทจะไมคุมครองในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเปนผูบริจาคอวัยวะ
   covers the cost of major organ transplant of the life assured, as the recipient of the organ harvested and not the living donor

# รับสวนลด 10% ในกรณีที่ครอบครัวสมัครพรอมกัน ตั้งแต 3 ทานขึ้นไป
   Family Discount 10% (min. 3 people joining same time)  

# สวนลดคาเบี้ยประกันภัยประวัติดีสูงสุดถึง 15% (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายสวนลดคาเบี้ยประกันภัยประวัติดี)
    No Claim Discount up to 15% (see No Claim Discount clause for details)

# ผูเอาประกันภัยอายุต่ำกวา 18 ป ตองสมัครพรอมผูปกครอง 
    Applicant age under 18 years old must be apply with parents.

การไดรับเงินคาตอบแทนกรณีเขารับการรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน แตไมไดเบิกคารักษาพยาบาลจากกรมธรรมประกันภัยนี้
Cash plan benefit for treatment received for which no benefits have been claimed from this policy

คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย / Special Death Benefit  

สูงสุด 15 ครั้งตอป (จำนวน 5 ครั้ง กรณีเขารักษาแพทยทางเลือกดวยตนเอง และ 10 ครั้ง โดยแพทย
ที่ทำการรักษาใหคำแนะนำใหเขารับการรักษาแพทยทางเลือก) รวมการแพทยแผนจีน / การแพทยแผนไทย

Max 15 sessions per year (5 sesseions without prescription + 10 sessions with prescription), 
includes Chinese/Thai medicine

ความคุมครองผูปวยนอกเพิ่มเติม / 
A. Out Patient Cover

ความคุมครองผูปวยนอกเพิ่มเติม / 
A. Out Patient Cover จำนวนเงินคุมครองสูงสุดตอครั้ง, 30 ครั้งตอป / 

Maximum 30 times per year
ไมจำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดตอป /

Unlimited times, Max. per year


