
โครงการ ดี คิดส พลัส

โครงการ ดี คิดส พลัส เปนชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส

พลัสความคุ้มครอง
ดูแลลูกน้อยได้อย่างมั่นใจตามช่วงวัย

พลัสความคุ้มครอง
ดูแลลูกน้อยได้อย่างมั่นใจตามช่วงวัย



ความคุมครองที่มั ่นใจ ชวยพลัสพัฒนาการที่สำคัญใหลูกนอย เพราะในชวงวัยแหงการเติบโต 
เด็ก ๆ ตองการพื้นที่และอิสระเพื่อเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

โครงการ ดี คิดส พลัส จึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหความคุมครองเร่ืองสุขภาพของลูกนอย พรอมชวย
แบงเบาภาระคารักษาพยาบาล ดวยความคุมครองแบบเหมาจายในวงเงินเดียว เพ่ิมโอกาสในการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพไดเห็นลูกเติบโตอยางแข็งแรง พอแมก็วางใจ และคลายกังวลยามลูกนอยเจ็บปวย 

2D Kids Plus

“จุดเริ่มตนพัฒนาการที่สำคัญ
คือสุขภาพที่แข็งแรงของลูกนอย”
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อยาใหลูกนอยตองสะดุด เพราะเรื่องสุขภาพ เลือก...

*กรณีเลือกความคุมครองแผน 5 ลานบาท และมีความรับผิดสวนแรกตามแผนความคุมครองที่เลือก

D Kids Plus Campaign

คุมครองเหมาจาย

สูงถึง 5 ลานบาท*
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

นอนหองเด่ียวมาตรฐานไดทุกโรงพยาบาล

สมัครไดตั้งแต
อายุ

30 วัน – 10 ปี

ปรับไดตรงใจ
รับความคุมครอง

เพิ่มขึ้น

ดี คิิดส ์พลัส ดูแลกันไปยาวๆ
สมัครไดตั้งแต อายุ 30 วัน -10 ป
คุมครองถึง อายุ 99 ป

ดี คิิดส ์พลัส ชวยจายสวนเกิน
คาหองเดี่ยวมาตรฐาน คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
ทั้งคาหมอ คายา คาตรวจ คาผาตัด คากายภาพบำบัด
กรณีแอดมิทรวมถึงการรักษาฟนฟูตอเนื่องกรณีผูปวยนอก

เหมาจายในวงเงินเดียวสูงถึง 5 ลานบาท*
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ดี คิิดส์ พลัส ปรับไดตรงใจ
เมื่อโตขึ้นหรือถึงวัยเกษียณ ใหสิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดสวนแรก 

รับความคุมครองเพิ่มขึ้น โดยไมตองแถลงสุขภาพใหม

D Kids Plus



5

พลัสความมั่นใจใหลูกนอย
ดูแลค่ารักษา ไม่กระทบเงินเก็บ

การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษา
ดวยการผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลแตละครั้ง และใหรวมถึงการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญท่ีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล ไมวาก่ีคร้ังก็ตาม 
ดวยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการปวยเดียวกัน และยังรักษาไมหาย รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของ หรือตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดทาย ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย

เลือกรับความคุมครองใหเหมาะกับลูกนอย

ตัวอยาง กรณีเลือกแผนความคุมครอง 5 ลานบาท 
มีความรับผิดสวนแรก 30,000 บาท

ผลประโยชนสูงสุด (Limit)

ความรับผิดสวนแรก (Deductible)

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป 
สำหรับเพศชาย อายุ 30 วัน - 5 ป

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป 
สำหรับเพศหญิง อายุ 30 วัน - 5 ป

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป 
สำหรับเพศชาย อายุ 6 - 10 ป

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป 
สำหรับเพศหญิง อายุ 6 - 10 ป

1,000,000

20,000

62,381

67,258

20,500

22,915

50,000

 28,937

 31,028

 9,435

 9,591

5,000,000

30,000

 50,363 

 53,850 

 17,022 

17,794

50,000

29,798

31,858

10,639

10,784

100,000

7,186

7,318

2,755

2,800

แผน 1 ลานบาท แผน 5 ลานบาทความคุมครอง
(ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

เจ็บป่วย / บาดเจ็บ
(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)
มีคาใชจายในการรักษาตัว

Deductible
30,000
รับผิดชอบเองหรือ

เบิกจากประกันสุขภาพเดิมที่มี

Maximum limit
5,000,000

โครงการ ดี คิดส พลัส ชวยดูแล

D Kids Plus

(หน่วยเป็นบาท)
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ดี คิดส์ พลัส ปรับได้ตรงใจ
ตามชวงวัยที่เหมาะสม
สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุมครอง (Convertible Option)
ทางเลือกปรับลดความรับผิดสวนแรก (Deductible) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ 
สามารถใชสิทธิ์ไดชวงอายุละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

• ช่วงอายุที่ 1: อายุ 11 ปี ถึง 15 ปี
• ช่วงอายุที่ 2: อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี

และตองถือความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส (D Health Plus) ตอเนื่องมาอยางนอย 5 ป 
ทั้งนี้ เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ : การเลือกเปลี่ยนแผนเปนตามหลักเกณฑการปรับลดคาความรับผิดชอบสวนแรก (Deductible) 
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

D Kids Plus

ตัวอยาง 1 ตัวอยาง 2
วัยทารกแรกเกิด อายุ 30 วัน

เลือกแผนมีความรับผิดสวนแรก 100,000 บาท
วัยทารกแรกเกิด อายุ 30 วัน
เลือกแผนมีความรับผิดสวนแรก 30,000 บาท

เมื่อโตขึ้นอายุ 11 ป
ตองการปรับเพิ่มความคุมครอง

เลือกเปลี่ยนแผนไมมีความรับผิดสวนแรก

เมื่อโตขึ้นอายุ 11 ป
ตองการปรับเพิ่มความคุมครอง
เลือกเปลี่ยนแผนมีความรับผิดสวนแรก 30,000 บาท

เมื่อถึงชวงเกษียณอายุ 55 ป 
เลือกไมใชสิทธิ์เปลี่ยนแผน
คุมครองแผนไมมีความรับผิดสวนแรกตอเนื่อง

เมื่อถึงชวงเกษียณอายุ 55 ป
ไมมีสวัสดิการชวยจาย

เลือกเปลี่ยนแผนไมมีความรับผิดสวนแรก
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D Kids Plus
ตารางความคุมครอง

อยาใหความเจ็บปวยมาเปนอุปสรรคตอพัฒนาการของลูกนอย เริ่มตนวางแผนไวตั้งแตวันนี้ 
เจ็บปวยเมื่อไหรก็วางใจ และมั่นใจในการรักษาที่เต็มที่ เลือกโรงพยาบาลที่ชอบได 
เมื่อลูกนอยไมสบาย หมดกังวลกับคาใชจายที่เกิดขึ้น 

ดูแลลูกรักในทุกกาวของชีวิต กับ โครงการ ดี คิดส พลัส
ในมาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหม 
(New Health Standard)

D Kids Plus
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ตารางความคุ้มครอง โครงการ ดี คิดส์ พลัส
โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปนทางการแพทย
และมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั่วไป สำหรับรายการตามตารางผลประโยชนดังตอไปนี้ 
ตามจำนวนที่จายจริง หลังหักความรับผิดสวนแรก (ถามี) แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตาราง
ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน
หมวดที่ 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล 
(ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง 
ผลประโยชนหมวดยอยท่ี 1.1 และ 1.2 รวมสูงสุดไมเกิน 180 วัน

หมวดยอยที่ 1.1 คาหอง  และคาอาหาร คาบริการใน
โรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยท่ี 1.2 ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาใน
หองผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) 
จะจายคาหอง และคาอาหาร รวมถึงคาบริการในโรงพยาบาล 
(ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง 
สูงสุดไมเกิน 60 วัน

หมวดที่ 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย
หรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
คาบริการทางการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด 
และคาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง

หมวดยอยท่ี 2.1 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการตรวจวินิจฉัย

หมวดยอยท่ี 2.2 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษา
คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
และคาบริการทางการพยาบาล

หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด 
และคาเวชภัณฑ

หมวดยอยที่ 2.4 คายา และคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง 
(เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

หมวดท่ี 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สูงสุดไมเกิน 180 วัน)

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) 
และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง

หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด 
คาเวชภัณฑและคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม
และหัตถการ (รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
วิสัญญีแพทย (Doctor fee)

หมวดยอยท่ี 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปล่ียนอวัยวะ

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยใน (Day Surgery)

จายตามจริง
(แตรวมทุกรายการแลวไมเกินคาหองพักเดี่ยวราคาเริ่มตนของโรงพยาบาล)

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

20,000 บาท

จายตามจริง

D Kids Plus

ผลประโยชน์โดยย่อ แผน 1 ล้านบาท แผน 5 ล้านบาท
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2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดที่ 6  คาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยที่
เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปน
ผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเน่ืองท่ีเก่ียวของ
โดยตรงหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจ
วินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอน
และหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลัง
การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง 
สำหรับการรักษาพยาบาลตอเนื่อง ภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น 
(ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวดที่ 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผูปวยนอก
ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

หมวดที่ 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยใน แตละคร้ังตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดที่ 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา
โรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด 
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา
โรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา 
เวชศาสตรนิวเคลียรรักษาตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 11 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา
โรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

การมีสวนรวมจาย

ความรับผิดสวนแรก (ตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง) 
สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 1 – 8 และ 12 – 13

คาใชจายรวม (หลังหักความรับผิดสวนแรกตอ
การเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 
สำหรับผลประโยชนในหมวดที่ 1 – 8 และ 12 – 13

ผลประโยชนสูงสุด

ผลประโยชนหมวดท่ี  1 – 8 และ 12 – 13 รวมทุกรายการ
สูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
หลังหักความรับผิดสวนแรก และคาใชจายรวม (ถามี)

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมายเหตุ : อาณาเขตความคุมครองสำหรับโครงการ ดี คิดส พลัส ( D Kids Plus Campaign) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อยางไรก็ตาม กรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษัทจะใหความคุมครองตาม
ที่ระบุในตารางผลประโยชนในกรณีดังตอไปนี้ 
 1) การบาดเจ็บทางรางกายจากอุบัติเหตุ
 2) การปวย เฉพาะเปนกรณีฉุกเฉินในตางประเทศตามคำนิยามที่ระบุไวในบันทึกสลักหลังนี้

ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีขางตน วันที่เริ่มเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศ ตองอยูภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแตละครั้ง โดยบริษัท
จะคุมครองสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยในประเทศนั้นๆ

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

ไมคุมครอง

จายตามจริง

จายตามจริง

1,000,000 บาท 5,000,000 บาท

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมมี

ไมมี

ตารางความคุ้มครอง โครงการ ดี คิดส์ พลัส (ต่อ)

D Kids Plus

ผลประโยชน์โดยย่อ แผน 1 ล้านบาท แผน 5 ล้านบาท

20,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท



10

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ความคุ้มครองสุขภาพ อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครองต่ออายุ

ตั้งแต
อายุ 30 วัน –10 ป

โครงการ ดี คิดส พลัส

การตรวจสุขภาพ  เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป ที่ควรทราบกอนตัดสินใจทำประกันภัย มีดังนี้

การตออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปกรมธรรมประกันภัย (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะตออายุเมื่อครบรอบปกรมธรรมประกันภัย โดยไมตองแสดงหลักฐาน แตบริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย ตามขอกำหนด 
เรื่อง “การปรับเบี้ยประกันภัย” ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธิ์ไมตออายุสัญญาเพิ่มเติม 
โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
1) ในกรณีท่ีมีหลักฐานวาผูเอาประกันภัยไมแถลงขอเท็จจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย หรือคำขอตออายุ (Reinstatement)  ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลงเพ่ิมเติม 
     อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการทำสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพ ซ่ึงเปนสาระสำคัญท่ีอาจทำใหบริษัทฯ เรียกเบ้ียประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปดไมรับทำสัญญา 
     หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข
2) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนจากการที่ตนใหมีการรักษาการบาดเจ็บหรือการปวยโดยไมมีความจำเปนทางการแพทย
3) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนคาชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกวารายไดที่แทจริง  

การปรับเบี้ยประกันภัย 
บริษัทอาจปรับเบ้ียประกันภัย ณ วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย ในอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไวแลว อันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ  
ดังตอไปนี้
1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแตละบุคคล
2) คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
    หรือประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละราย โดยบริษัทจะแจงผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทางไปรษณีย
    ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผูเอาประกันภัยใหความยินยอม ไมนอยกวา 30 วัน สำหรับการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณการจายคาสินไหมทดแทน
    ของผูเอาประกันภัยแตละราย หากมีการยกเลิกขอความนี้ออกจากสัญญา บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังหรือออกสัญญาประกันภัยที่ไมมีขอความดังกลาวให
    กับผูเอาประกันภัยทุกราย

ขอยกเวนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส (แบบมาตรฐานใหม) มีทั้งหมด 21 ขอ เชน 
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมท้ังโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก 
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผาตัดท่ีสามารถทดแทนดวย
    การรักษาแนทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพ
    ทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
3. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
4. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
    การนอนกรน
5. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย 
    ผูซึ่งเปน บิดา มารดา คูสมรส  หรือบุตรของผูเอาประกันภัย เปนตน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใด
จะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใด
จะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้ 
1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
2. ริดสีดวงทวาร
3. ไสเลื่อนทุกชนิด
4. ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 
6. นิ่วทุกชนิด
7. เสนเลือดขอดที่ขา
8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หมายเหตุ : - การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
                 - เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
                 - โครงการ ดี คิดส พลัส เปนชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส
                 - โครงการ ดี คิดส พลัส สามารถเลือกซื้อบันทึกสลักหลังความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)  
                   และ บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) เพิ่มเติมไดเมื่อถึงอายุตามที่กำหนด
                 - สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนกอนตัดสินใจทำประกันภัย

ถึงอายุ 99 ป 
หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ไดถึง
อายุ 98 ป

D Kids Plus


