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ความคุมครองสุขภาพ 
ดี เฮลท พลัส (D Health Plus)
พลัสเพิ่มทุกความตองการ ตอบโจทยทุกการใชชีวิตของคุณไดอยางเต็มที่ 
วางแผนสุขภาพไวลวงหนาได เจ็บปวยขึ้นมามีผูชวยดูแลคารักษาพยาบาล
ไมตองกระทบเงินเก็บ ใหคุณเลือกพลัสความคุมครองเสริมที่ใชไดตามใจคุณ
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เก็ทงาย จายเต็มแม็กซ
D Health   lus

คุมครองเหมาจาย
สูงถึง 5 ลานบาท(1)

ตอการเขาพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

คุมครองตอนแอดมิท
รวมถึงการรักษาฟนฟู

ตอเนื่องกรณีผูปวยนอก
ทั้งคาหองเดี่ยวมาตรฐาน

คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
คาหมอ คายา คาตรวจ คาผาตัด

คากายภาพบําบัด

คุมครองคารักษา
กรณีผูปวยนอก OPD
ทั้งการผาตัดใหญ ผาตัดเล็ก

และการรักษากรณีอุบัติเหตุ
ภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครไดตั้งแตอายุ 11-90 ป
ดูแลยาวถึงอายุ 99 ป

คุมครองเต็มแม็กซ 
ทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรครายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ

นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน
ไดทุกโรงพยาบาล

ไหวแคไหน เลือกจายเบี้ยแคนั้น
ดวยการเลือกแผนความคุมครองเหมาจายตั้งแตบาทแรก หรือ
เลือกกําหนดความรับผิดสวนแรกเพื่อลดคาเบี้ยประกันภัยใหถูกลง

เลือกปรับไดตรงใจ
เมื่อถึงวัยเกษียณ รับความคุมครองเพิ่มขึ้นโดยไมตองแถลงสุขภาพใหม
ใหสิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดสวนแรก

เลือกพลัสความคุมครองเสริมไดตามตองการ
ความคุมครอง แคร พลัส (Care Plus), การรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD),
การคลอดบตุร พลสั (Maternity Plus) หรอื สขุภาพด ีพลัส (Well-Being Plus)
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(1) กรณีเลือกความคุมครองแผน 5 ลานบาท



ดีที่ได้เลือก เลือกรับความคุ้มครองให้เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครอง
(ต่อการเข้าพักรักษาตัว

ครั้งใดครั้งหนึ่ง)
แผน 1 ล้านบาท แผน 5 ล้านบาท

ผลประโยชนสูงสุด (Limit)

ความรับผิดสวนแรก (Deductible)

1,000,000 5,000,000

ไมมี 20,000 50,000 ไมมี 30,000 50,000 100,000

 19,589 12,991  8,494  20,099 11,294  9,542  4,112ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป

 20,813 15,101  8,754 21,356 12,394  9,833  4,258ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ป

การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญที่
ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แตละครั้ง และใหรวมถึง การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือการรักษาดวย
การผาตัดใหญ ท่ีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล ไมวาก่ีคร้ังก็ตาม ดวยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการปวยเดียวกัน
และยังรักษาไมหาย รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของ หรือตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดทาย
ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย

มนุษย์เงินเดือน : มีสวัสดิการอยู่แล้ว 30,000 บาท
เลือกซื้อ D Health Plus แผน 5 ลานบาท มี ความรับผิดสวนแรก 30,000 บาท

เพศชาย อายุ 35 เบี้ยประกันภัยตอป 11,294 บาท

ดีเหมาะกับใคร?D Health   lus

4 D Health Plus

เบี้ยถูกลง
ไมตองจายเบี้ย

ซ้ำซอน

D Health Plus
จายใหจากสวนเกิน

170,000 บาท
ผลประโยชนสูงสุด

5,000,000 บาท
เบิก

สวัสดิการที่มี
30,000 บาท

เจ็บปวย
(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)

มีคาใชจาย
ในการรักษาตัว

200,000 บาท

เจ็บปวย
(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)

มีคาใชจาย
ในการรักษาตัว

200,000 บาท

D Health Plus
จายใหตั้งแตบาทแรก
200,000 บาท

ผลประโยชนสูงสุด
5,000,000 บาท

รับความคุมครอง
ไปเต็ม ๆ

ทําอาชีพอิสระ : ไม่มีสวัสดิการ
เลือกซื้อ D Health Plus แผน 5 ลานบาท ไมมี ความรับผิดสวนแรก

เพศชาย อายุ 35 เบี้ยประกันภัยตอป 20,099 บาท

(หนวยเปนบาท)
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D Health Plus เลือกปรับได้ตรงใจ
สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุมครอง (Convertible Option)
ทางเลือกปรับลดความรับผิดสวนแรก (Deductible) โดยไมตองแถลงสุขภาพใหม สามารถใชสิทธิ์
ไดในชวงอายุ 55 ป - 65 ป และ ตองถือความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส (D Health Plus)
ตอเนื่องมาอยางนอย 5 ป ทั้งนี้ เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

ตัวอยาง การเลือกปรับแผนตามชวงอายุ

มนษุยเงนิเดอืนวางแผนไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวติ แผนคณุจะไมสะดดุเพราะเราใหความคุมครอง
อยางตอเน่ือง

เลอืกแผน
แบบมคีวามรบัผดิสวนแรก

ตอนอายุ 35 ป ในชวงวัยทํางาน มีสวัสดิการชวยจาย

เพือ่ใหเบีย้ถกูลง ไมตองจายเบีย้ซ้ําซอน

เลอืกแผน (ตามหลกัเกณฑการปรบัลด)

ใชสทิธ ิConvertible Option

แบบไมมคีวามรบัผดิสวนแรก
แบบลดความรบัผดิสวนแรกใหนอยลง

เพือ่ใหสอดคลองกบัสวสัดิการท่ีเปลีย่นแปลงไป

ตอนอาย ุ55 ป ในชวงวัยเกษียณ ไมมีสวัสดิการชวยจาย

ความคุมครอง
(ในชวงอาย ุ55-99 ป)

ความคุมครอง
(ในชวงอาย ุ35-54 ป)สวสัดกิาร

หมายเหตุ : การเลือกเปล่ียนแผนเปนตามหลักเกณฑการปรับลดคาความรับผิดสวนแรก (Deductible) โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
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ความคุ้มครองเสริม
เลือกพลัสความคุมครองเสริมควบคูไปกับ D Health Plus
ไดตามตองการ

สัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส (Care Plus)
เสรมิความคุมครองโรคมะเรง็และไตวายเรือ้รงัทกุระยะสําหรบัคารกัษาพยาบาลทัง้ผูปวยใน
และผูปวยนอก (IPD และ OPD) สูงถึง 10 ลานบาท(2) ตอปกรมธรรม

ใหคุณเขาถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม เพื่อการใชชีวิตที่ดีขึ้น

และเสริมความคุมครองใหพิเศษดวยการบําบัดรักษาโรคทางจิตเวช ดูแลจิตใจของผูปวยตั้งแตเริ่มรักษา
ใหคุณเลือกไดสําหรับ

(2) กรณีเลือกความคุมครองสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเร้ือรังแผน 5 ลานบาท 

Save

ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง เชน การรักษาแบบออกฤทธิ์จําเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง
(Targeted Therapy) การปลูกถาย Stem Cell และแบบ Immunotherapy เปนตน

ครอบคลุมการรักษาไตวายเรื้อรัง ทั้งการปลูกถายไต การลางไตทั่วไปรวมถึงลางไต
แบบประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration) และการผาตัดเสนฟอกไต เปนตน

โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง
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ครอบคลุมดูแลคาใชจายกรณีผูปวยนอก (OPD)

ทั้งคาธรรมเนียมปรึกษาแพทย คาวินิจฉัย คายา

สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD)
ปวยเล็ก เจ็บใหญ หมดกังวล ถึงไมนอนโรงพยาบาลก็จายให 
คุมครองการรักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้งตอป 
ดวยวงเงิน 500 - 3,000 บาทตอครั้ง

ดูแลรวมถึงการบําบัดรักษาโดยแพทยผานโทรเวชกรรม (Telemedicine)
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ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
เพื่อชวยดูแลคาใชจายตลอดการตั้งครรภ รวมถึงหลังคลอดดวยวงเงินความคุมครอง
สูงถึง 2 - 4 ลานบาท ตอปกรมธรรม

การตั้งครรภอาจมีความเสี่ยงและคาใชจายที่คาดไมถึงมากมาย
• ความเสี่ยงกรณีแทงบุตร

• ความเสี่ยงกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร

• คาใชจายในการคลอดบุตรคอนขางสูง



สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)
เพื่อสุขภาพที่ดี เสริมเกราะปองกันกอนปวย
ดวยวงเงินความคุมครองสูงถึง 24,000 - 38,500 บาท ตอปกรมธรรม

ตรวจเช็กสุขภาพประจําป
วางแผนตรวจสุขภาพไดปละ 1 ครั้ง

ฉีดวัคซีนปองกันโรค
ตามที่ WHO รับรองไดอยางสบายใจ

ดูแลทางสุขภาพดวงตา
ไดแก คาตรวจตา คากรอบแวนตา
คาเลนสสายตา ตามที่แพทยระบุ

ดูแลสุขภาพฟนไดทุกป
ไดแก การขูดหินปูน การอุดฟน
การตรวจรักษาฟน การเอ็กซเรยฟน
การถอนฟน การรักษารากฟน
การทําสะพานฟนและการครอบฟน
และการรักษาโรคเหงือก เปนตน
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ตารางความคุ้มครอง

D Health Plus
พลัสงาย ไดตรงใจ ความคุมครองสุขภาพ
ที่ใหคุณวางแผนเลือกความคุมครอง
แคร พลัส, การรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD),
การคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส
เพิ่มไดตามตองการ

พลัสความตองการเพิ่มไดกับความคุมครองสุขภาพ ดี เฮลท พลัส
ในมาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหม 
(New Health Standard)
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ตารางความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส
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โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเปนทางการแพทย
และ มาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราทั ่วไป สำหรับรายการตามตารางผลประโยชนดังตอไปนี้
ตามจำนวนที่จายจริง หลังหักความรับผิดสวนแรก (ถามี) แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตาราง
ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้

 ผลประโยชนโดยยอ

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

หมวดยอยที่ 1.1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล
(ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 1.2 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาในหอง
ผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจายคาหอง
และคาอาหาร รวมถึงคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไมเกิน 60 วัน

หมวดที่ 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัด
รักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทาง
การพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

หมวดยอยท่ี 2.2 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษา คาบริการ
โลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล

หมวดยอยท่ี 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ

หมวดยอยท่ี 2.4 คายา และคาเวชภัณฑส้ินเปลือง (เวชภัณฑ 1)
สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอการ
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไมเกิน 180 วัน)

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด 
คาเวชภัณฑและคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและ
หัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ
(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย
(Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
(Day Surgery)

จายตามจริง
(แตรวมทุกรายการแลวไมเกินคาหองพักเดี่ยวราคาเริ่มตนของโรงพยาบาล)

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

20,000 บาท

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

แผน 1 ลานบาท แผน 5 ลานบาท



แผน 1 ลานบาท แผน 5 ลานบาท ผลประโยชนโดยยอ

หมวดยอยท่ี 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยในตอคร้ัง สำหรับการรักษาพยาบาลตอเน่ือง ภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น
(ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวดที่ 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผูปวยนอก
ภายใน 24 ช่ัวโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอคร้ัง

หมวดที่ 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
แตละคร้ังตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง

หมวดที่ 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง
โดยการลางไตผานทางเสนเลือด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 10 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาโรคเน้ืองอก
หรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 11 คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดที่ 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

การมีสวนรวมจาย

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

คาใชจายรวม (หลังหักความรับผิดสวนแรก ตอการเขาพักรักษาตัว
คร้ังใดคร้ังหน่ึง) สำหรับผลประโยชนในหมวดท่ี 1 – 8 และ 12 – 13

ผลประโยชนสูงสุด

ผลประโยชนหมวดที่  1 – 8 และ 12 – 13 รวมทุกรายการสูงสุด
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หลังหักความรับผิดสวนแรก
และคาใชจายรวม (ถามี)

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย    

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

ไมมี

ไมมี

1,000,000 บาท 5,000,000 บาท

0
บาท

20,000
บาท

50,000
บาท

0
บาท

30,000
บาท

50,000
บาท

100,000
บาท

จายตามจริง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

ไมคุมครอง

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดที่ 6 คาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของ
โดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษา
พยาบาลผูปวยนอกตอเน่ืองท่ีเก่ียวของโดยตรงหลังการเขาพักรักษาตัว
เปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่
เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอนและหลังการเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยใน

จายตามจริง

ตารางความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (ต่อ)

หมายเหตุ : อาณาเขตความคุมครองสำหรับสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส (D Health Plus) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย

สัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย อยางไรก็ตาม กรณีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึนนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษัทจะให
ความคุมครองตามท่ีระบุในตารางผลประโยชนในกรณีดังตอไปน้ี 
  1) การบาดเจ็บทางรางกายจากอุบัติเหตุ
  2) การปวย เฉพาะเปนกรณีฉุกเฉินในตางประเทศตามคำนิยามท่ีระบุไวในบันทึกสลักหลังน้ี

ท้ังน้ี ท้ังสองกรณีขางตน วันท่ีเร่ิมเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศ ตองอยูภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแตละคร้ัง
โดยบริษัทจะคุมครองสำหรับคาใชจายท่ีจำเปนและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยในประเทศน้ัน ๆ

13D Health Plus



ตารางความคุมครองสุขภาพเสริม
สัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส (Care Plus)
โรคมะเร็ง (Cancer) หมายถึง เนื้องอกรายที่ไดรับการตรวจยืนยันทางจุลพยาธิวิทยาวาเปนมะเร็ง โดยมีลักษณะการเจริญเติบโตอยางควบคุมไมได และรุกล้ำไปยัง
เนื้อเยื่อสวนอื่น ทั้งนี้ใหรวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ำเหลือง และ มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) หมายถึง ภาวะไตวายเรื้อรังและถาวรที่ไดรับการวินิฉัยโดยชัดแจงและไดรับการยืนยันโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานไต
โดยมีหลักฐานทางการแพทยแสดงถึงการทำงานของไตท่ีลดลง ซ่ึงเกิดข้ึนเปนระยะเวลาติดตอกัน 90 วันข้ึนไป ท้ังน้ี ไตวายเร้ือรังไมรวมถึงภาวะไตลมเหลวเฉียบพลัน
หรือภาวะไตวายเฉียบพลัน

โรคทางจิตเวช (Mental Illness) หมายถึง อาการผิดปกติที่สงผลเสียอยางมากตอการรับรู การควบคุมอารมณ หรือพฤติกรรม ที่ไดรับการวินิฉัยโดยชัดแจงและ
ไดรับการยืนยันโดยจิตแพทย ซึ่งสงผลใหผูเอาประกันภัยมีความบกพรองทางสังคมและหนาที่การงาน

สัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส สําหรับโรคมะเร็ง
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขขอบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง

เม่ือพนระยะเวลาท่ีไมคุมครอง (waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจาย

ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยสำหรับคาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ในกรณีเขาพักรักษาตัว

เปนผูปวยในในโรงพยาบาล หรือผูปวยนอก และคาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชตามเงื่อนไขขอบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ภายใน 5 ปกรมธรรม

ประกันภัยนับแตปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยเริ่มไดรับการรักษาโรคมะเร็งตามวิธีการที่ไดระบุไวหากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตเวชเมื่อพนระยะเวลา

ที่ไมคุมครอง (waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้น

จากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย ดังตอไปนี้ ตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกินจำนวนผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตาราง
ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้

ทั้งนี้ การจายผลประโยชนคาใชจาย คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งในขอ 1 ดังกลาว จะจายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ดังตอไปนี้
1)   รังสีรักษา
      (Radiotherapy)        

2)   รังสีรวมรักษา
      (Interventional Radiological Treatment)   

3)   เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา
      (Nuclear Medicine)

4)   เคมีบำบัด
      (Cytotoxic Chemotherapy)

5)  ภูมิคุมกันบำบัด
     (Immunotherapy)

6)   ฮอรโมนบำบัด
      (Hormonal Therapy)

7)   การปลูกถายเซลลตนกำเนิด
      (Stem Cell Transplantation)

8)   การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง
      (Targeted Therapy)

9)   ศัลยกรรมถอนรากถอนโคน
      (Radical Surgery)

10) รังสีศัลยกรรม
      (Radiosurgery)

การใชรังสีพลังงานสูงจากรังสีเอกซ รังสีแกมมา นิวตรอน โปรตอนและแหลงอื่น ๆ  เพื่อทําลายเซลลมะเร็งและเนื้องอกมะเร็งหดตัว

การใชงานรังสีวินิจฉัยแบบผสมผสานควบคูไปกับขั้นตอนทางการแพทยที่รุกรานนอยที่สุดสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง 
รวมถึงการเขาถึงหลอดเลือดดํากลาง การอุดหลอดเลือดแดง หรือเทคนิคทำลาย

การใชสารเภสัชรังสีในการฉายรังสีบําบัดไปยังเซลลมะเร็งโดยเฉพาะ 

การรักษาเพื่อตอตานเนื้องอกอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันที่มีวัตถุประสงคเพื่อทําลายเซลลมะเร็ง

ชนิดของการรักษาโรคมะเร็งที่กอใหเกิดการกระตุนเทียมในระบบภูมิคุมกัน พัฒนาความสามารถตามธรรมชาติในการชะลอหรือ
หยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง รวมถึงการบําบัดดวยเซลลบุญธรรม สารปรับปรุงภูมิคุมกัน การใชไวรัสรักษามะเร็ง 
และแอนติบอดีที่เปนเปาหมาย

การรักษาดวยฮอรโมนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง หรือเพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกิดมะเร็งซ้ำ

การรับการปลูกถายไขกระดูกของมนุษยโดยใชเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด ภายหลังการทำ Bone Marrow Ablation 
สําหรับการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

ยาหรือสารอื่น ๆ  ที่ระบุไวเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของโรคมะเร็งดวยการแทรกแซงโดยโมเลกุลที่
เฉพาะเจาะจง ("เซลลเปาหมาย") ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต การพัฒนา และการแพรกระจายของโรคมะเร็ง

การกําจัดอวัยวะที่ไดรับผลกระทบจากโรคมะเร็งพรอมกับการกําจัดปริมาณเลือด ตอมน้ำเหลือง และเนื้อเยื่อที่อยูติดกันที่อาจมีมะเร็ง

ขั้นตอนทางการแพทยที่ใชรังสีกอไอออนเพื่อทําลายพื้นที่ของเนื้อเยื่อที่มีมะเร็งอยางแมนยํา

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง
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ผลประโยชน์โดยย่อ สําหรับ ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก
ผลประโยชน์ (บาท)

1,000,000 5,000,000
1. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยรวมถึง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เปนตน
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล
- คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
- คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา
- คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ 

2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  ซึ่งเปนจิตแพทยที่ไดรับการรับรองในประเทศไทย คาปรึกษาทางจิตเวช คายาประเภทจิตบำบัด คารักษาพยาบาลผูปวยใน
  แผนกจิตเวชในโรงพยาบาล รวมถึงคาหองและคาอาหาร ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

- คายาและคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน เพื่อใชรักษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับ 
  การรักษาโรคมะเร็งทางออม (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) ตอการรักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

100,000

10,000 50,000

จายตามจริง

1,000,000 5,000,000

(หนวยเปนบาท)
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สัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส สําหรับไตวายเรื้อรัง
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขขอบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวา
เปนไตวายเรื้อรัง เมื่อพนระยะเวลาที่ไมคุมครอง (waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัท
จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยสำหรับคาบริการทางการแพทย
เพื่อการบำบัดรักษาไตวายเรื้อรัง ในกรณีเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล หรือผูปวยนอก และคาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
ตามเง่ือนไขขอบังคับของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี ภายใน 5 ปกรมธรรมประกันภัย นับแตปกรมธรรมท่ีผูเอาประกันภัยเร่ิมไดรับการรักษาไตวายเร้ือรังตามวิธีการท่ีไดระบุไว
หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตเวชเมื่อพนระยะเวลาที่ไมคุมครอง (waiting period) เปนเหตุใหมีความจำเปนทางการแพทยใหตองรับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย
ดังตอไปนี้ ตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกินจำนวนผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้

ท้ังน้ี การจายผลประโยชนคาใชจาย คาบริการทางการแพทยเพ่ือการบำบัดรักษาไตวายเร้ือรังในขอ 1 ดังกลาว จะจายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาไตวายเร้ือรัง ดังตอไปน้ี

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุมครองสำหรับสัญญาเพ่ิมเติม แคร พลัส (Care Plus) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย
         • สัญญาเพ่ิมเติม แคร พลัส ตองซ้ือแนบทายกรมธรรมท่ีมีผลบังคับอยู

ขอยกเวนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส (Care Plus) มีทั้งหมด 13 ขอ เชน
การประกันภัยนี้ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการปวย (รวมทั้งภาวะแทรกซอน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

1. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง

    หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

2. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉย ๆ หรือการพักรักษาตัว

    ในโรงพยาบาล เพื่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการปวย การรักษาหรือตรวจ

    วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ  ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย 

3. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท

4. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

5. คาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผูเอาประกันภัย ซ่ึงเปนแพทยส่ังใหแกตัวเอง รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซ่ึงเปนบิดา มารดา คูสมรส 

    หรือบุตรของผูเอาประกันภัย เปนตน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period) 
สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไมคุมครองการเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทยยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนวาเกี่ยวของกับโรครายแรงที่ไดรับความคุมครองภายใตสัญญา

เพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มผลประโยชน บริษัทจะไมคุมครองเฉพาะในสวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นเทานั้น

1) การลางไตผานทางเสนเลือด
    (Regular Hemodialysis)       

2) การลางไตทางชองทอง
    (Peritoneal Dialysis)

3) การลางไตแบบประสิทธิภาพสูง
    (Online Hemodiafiltration)

4) การปลูกถายไต
    (Kidney (renal) Transplantation)

5) การผาตัดเสนฟอกไต
    (Vascular Access)

การบําบัดทดแทนไตโดยปกติใชตัวกรองเลือดอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห

การบําบัดทดแทนไตผานสายทอลางไตที่ไดรับการผาตัดใหอยูในโพรงชองทอง

การบําบัดทดแทนไตที่ใชทั้งรูปแบบการฟอกเลือดแบบแพรและแบบนำพา ซึ่งสงผานเยื่อหุมที่มีประสิทธิภาพสูง
รวมกับการใชสารละลายที่ผานการฆาเชื้อแบบ online และสารที่ไมใชไพโรเจนสําหรับการทดแทนของเหลว

การรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายโดยการใชไตจากผูอื่น ซึ่งผานการตรวจแลววา
เขากันได มาทำหนาที่แทนไตเกาของผูปวยที่สูญเสียไปอยางถาวรแลว

การผาตัดเสนฟอกไตเพ่ือทำทางเช่ือมระหวางเสนเลือดดำและเสนเลือดแดง เพ่ือใหเสนเลือดดำมีขนาดโต
และเลือดไหลเวียนจากเสนเลือดแดงไปยังเสนเลือดดำไดมากขึ้น 
มี 2 ประเภท ไดแก
(1) เสนเลือดจริง (AVF: Arteriovenous Fistula)
(2) เสนเลือดเทียม (AVG: Arteriovenous Graft) 

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

ผลประโยชน์โดยย่อ สําหรับ ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก
ผลประโยชน์ (บาท)

1,000,000 5,000,000
1. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาไตวายเรื้อรัง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยรวมถึง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เปนตน
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล
- คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ
- คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา
- คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ 

2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
- คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  ซึ่งเปนจิตแพทยที่ไดรับการรับรองในประเทศไทย คาปรึกษาทางจิตเวช คายาประเภทจิตบำบัด คารักษาพยาบาลผูปวยใน
  แผนกจิตเวชในโรงพยาบาล รวมถึงคาหองและคาอาหาร ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

- คายาและคาเวชภัณฑสิ้นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน เพื่อใชรักษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับ 
  การรักษาไตวายเรื้อรังทางออม (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) ตอการรักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

100,000

10,000 50,000

จายตามจริง

1,000,000 5,000,000

(หนวยเปนบาท)



ตารางความคุมครองสุขภาพเสริม
สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD)
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผูเอาประกันภัย ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยเมื่อพนระยะเวลาที่ไมคุมครอง จนเปนเหตุใหตองเขารับการ
รักษาตัวเปนผูปวยนอกในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายท่ีจำเปนและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล
ตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย ใหตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชน

ผลประโยชน์โดยย่อ แบบ 500 

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกสำหรับการรักษาพยาบาล
จายตามจริง ตอครั้งสูงสุดไมเกิน 
(จำกัดสูงสุด 1 ครั้งตอวัน)

รวมค่ารักษาพยาบาล ได้สูงสุดไม่เกินปีละ

แบบ 800 แบบ 1,000 แบบ 1,500 แบบ 2,000 แบบ 2,500 แบบ 3,000 

500 800 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

15,000 24,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000

(หนวยเปนบาท)

ผูเอาประกันภัยสามารถเขารับการรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอกได 1 ครั้งตอวัน สูงสุดไมเกิน 30 ครั้งตอป และการรักษาโรค หรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน
ตอเนื่องไดไมเกิน 7 ครั้ง แตหากตองรักษาพยาบาลตอเนื่องดวยสาเหตุของโรคเดิม และระยะเวลาหางจากการรักษาครั้งสุดทายเกินกวา 14 วัน ใหถือเปนการรักษา
โรคใหม และจำนวนยาที่จายตองไมเกิน 10 วัน นับจากวันที่ไดรับการรักษา

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุมครองสำหรับสัญญาเพ่ิมเติม การรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD) มีอาณาเขตความคุมครองท่ัวโลก 
                  • สัญญาการรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD) ตองซ้ือแนบทายกรมธรรมท่ีมีผลบังคับอยู

ขอยกเวนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD) มีทั้งหมด 26 ขอ เชน
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไมคุมครอง คาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย(รวมทั้งโรคแทรกซอน)
อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อม
    สมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
2. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือ
    การรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
    การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยการรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
    และคาบริการเฝาไขพิเศษ
3. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
4. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
    การนอนกรน
5. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน
    บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเอาประกันภัย เปนตน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period) 
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใด
     จะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะ
     เกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
       1.เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด   5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 
       2.ริดสีดวงทวาร        6.นิ่วทุกชนิด 
       3.ไสเลื่อนทุกชนิด       7.เสนเลือดขอดที่ขา
       4.ตอเนื้อ หรือตอกระจก     8.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
(ค) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะ
     เกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
       1.โรคตอมไทรอยด       5.โรคความดันโลหิตสูง
       2.โรคลมบาหมู        6.โรคหัวใจ
       3.โรคเบาหวาน        7.โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
       4.โรคภูมิแพ
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ตารางความคุมครองสุขภาพเสริม
ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
บันทึกสลักหลังความคุมครองนี้ แนบและถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบทายอยู ผลประโยชนตามบันทึกสลักหลังความคุมครองนี้
จะจายใหเมื่อผูเอาประกันภัยเขาอยูในเกณฑของขอกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะจายผลประโยชนใหตามที่ระบุไวในขอตกลงความคุมครอง หรือตามความจำเปน
ทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นตามที่ระบุไว หรือจากการ
รักษาพยาบาลท่ีมีความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราท่ัวไป แลวแตกรณี สำหรับรายการตามตารางผลประโยชนดังตอไปน้ี
ตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชนของบันทึกสลักหลัง

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุมครองสำหรับบันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย
                 • บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ตองซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ที่มีผลบังคับอยูเทานั้น

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
บริษัทจะจายคาตรวจสุขภาพประจำป ใหแกผูเอาประกันภัยปละ 1 ครั้ง ภายหลังระยะเวลาหนึ่งป และ คาฉีดวัคซีน, คารักษาทางทันตกรรม, คารักษาทางสายตา
ภายหลัง 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามบันทึกสลักหลังนี้

สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)
บันทึกสลักหลังความคุมครองนี้ แนบและถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบทายอยู ผลประโยชนตามบันทึกสลักหลังความคุมครองนี้
จะจายใหเมื่อผูเอาประกันภัยเขาอยูในเกณฑของขอกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะจายผลประโยชนใหตามที่ระบุไวในขอตกลงความคุมครอง หรือตามความจำเปน
ทางการแพทยใหตองรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยบริษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นตามที่ระบุไว หรือจากการ
รักษาพยาบาลท่ีมีความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามคาบริการอัตราท่ัวไป แลวแตกรณี สำหรับรายการตามตารางผลประโยชนดังตอไปน้ี
ตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินจำนวนผลประโยชนที่ระบุไวในหนาตารางผลประโยชนของบันทึกสลักหลัง

ผลประโยชนโดยยอ แผน 1 แผน 2

ผลประโยชนคาตรวจสุขภาพประจำป ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนคาฉีดวัคซีน ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนคารักษาทางทันตกรรม ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนคารักษาทางสายตา ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

5,000 10,000

4,000 6,000

10,000 15,000

5,000 7,500

(หนวยเปนบาท)

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุมครองสำหรับบันทึกสลักหลังความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) มีอาณาเขตความคุมครองเฉพาะประเทศไทย
                  • บันทึกสลักหลัง ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) ตองซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ที่มีผลบังคับอยูเทานั้น

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
บริษัทจะจายคาใชจายสำหรับการคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายหลัง 280 วัน, การถางขยายปากมดลูก และการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร
ภายหลัง 90 วัน และคาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร ภายหลัง 280 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

ผลประโยชนโดยยอ แผน 1 แผน 2

คาใชจายการคลอดบุตร สูงสุดตอการคลอด 1 ครั้ง

• กรณีคลอดโดยธรรมชาติ รวมถึงการผาคลอด ซ่ึงไดวางแผนไวลวงหนาโดยไมมีขอบงช้ีทางการแพทย

• กรณีผาคลอด ที่มีขอบงชี้ทางการแพทย

คาใชจายสำหรับการถางขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแทงบุตร

คาใชจายกรณีเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและหลังคลอดบุตร

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

60,000 150,000

80,000

จายตามจริง

200,000

2,000,000 4,000,000

(หนวยเปนบาท)
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เงื่อนไขการรับประกันภัย

ความคุมครองสุขภาพ อายุรับประกัน ตออายุ ระยะเวลาคุมครอง

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส

สัญญาเพิ่มเติม แคร พลัส 

สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD)

บันทึกสลักหลัง ความคุมครองการคลอดบุตร พลัส

บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส

ไดถึง
อายุ 98 ป

ไดถึง
อายุ 98 ป

ไดถึง
อายุ 98 ป

ถึงอายุ 99 ป
หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ถึงอายุ 99 ป
หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ถึงอายุ 99 ป
หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ถึงอายุ 50 ป
หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักหรือสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ

ถึงอายุ 99 ป
หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักหรือสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ

ไดถึง
อายุ 49 ป

ไดถึง
อายุ 98 ป

ตั้งแต
อายุ 11 ป - 90 ป

ตั้งแต
อายุ 15 ป - 49 ป

ตั้งแต
อายุ 30 วัน - 80 ป

ตั้งแต
อายุ 6 ป - 80 ป

ตั้งแต
อายุ 11 ป - 90 ป

การตรวจสุขภาพ เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ที่ควรทราบกอนตัดสินใจทำประกันภัย มีดังนี้

การตออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปกรมธรรมประกันภัย (Renewal)

สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะตออายุเมื่อครบรอบปกรมธรรมประกันภัย โดยไมตองแสดงหลักฐาน แตบริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย ตามขอกำหนด

เรื่อง “การปรับเบี้ยประกันภัย” ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธิ์ไมตออายุสัญญาเพิ่มเติม

โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน

1) ในกรณีที่มีหลักฐานวาผูเอาประกันภัยไมแถลงขอเท็จจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย หรือคำขอตออายุ (Reinstatement)  ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลง

    เพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเปนสาระสำคัญที่อาจทำใหบริษัทฯ เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมรับ

    ทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข

2) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนจากการที่ตนใหมีการรักษาการบาดเจ็บหรือการปวยโดยไมมีความจำเปนทางการแพทย

3) ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนคาชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกวารายไดที่แทจริง  

การปรับเบี้ยประกันภัย

บริษัทอาจปรับเบ้ียประกันภัย ณ วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย ในอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไวแลวอันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ

ดังตอไปนี้

1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแตละบุคคล

2) คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ

    ประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละราย โดยบริษัทจะแจงผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทางไปรษณีย

    ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผูเอาประกันภัยใหความยินยอม ไมนอยกวา 30 วัน

สำหรับการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละราย หากมีการยกเลิกขอความนี้ออกจากสัญญา บริษัท

จะออกบันทึกสลักหลังหรือออกสัญญาประกันภัยที่ไมมีขอความดังกลาวใหกับผูเอาประกันภัยทุกราย
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ขอยกเวนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส (แบบมาตรฐานใหม) มีทั้งหมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผาตัดท่ีสามารถทดแทน
    ดวยการรักษาแนวทางอื่น เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพ
    ทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
3. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
4. การตรวจรักษาท่ียังอยูในระหวางทดลอง 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 วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทายแลวแตกรณีใดจะ
     เกิดขึ้นหลังสุด 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
                  • ความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทาย
                  • เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใชสิทธิลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
                  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท พลัส ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


