
ความคุมครองสุขภาพ อีลิท เฮลท พลัส

(1) กรณีเลือกพื้นที่ความคุมครองทั่วโลก

พลัสความคุ้มครองตามต้องการ
เลือกการรักษาได้ทั่วโลก(1)

พลัสความคุ้มครองตามต้องการ
เลือกการรักษาได้ทั่วโลก(1)
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สุมัครได้�
ตัั�งแตั่อายุ้

11 - 90 ป็ี

ดู้แลิตั่อเน่�อง
ถึงอายุ้

99 ป็ี

เหมาจ่ายุค่า
รัก็ษาพยุาบาลิ

20 - 100
ลิ�านบาทตั่อป็ี

ค้�มครอง
โรคระบาด้ โรคร�ายุแรง โรคทั�วไป็ แลิะอ้บัตัิเหตั้

เลิ่อก็ป็ระเทศที�ตั�องก็ารรัก็ษาได้�
จาก็ 4 พ่�นที�ทั�วโลิก็

เลิ่อก็ซื้่�อความค้�มครองสุ้ขภาพเสุริมได้�
ความค้�มครองก็ารคลิอด้บ้ตัร พลิัสุ (Maternity Plus) แลิะ สุ้ขภาพด้ี พลิัสุ (Well-Being Plus)

ค้�มครองค่ารัก็ษาก็รณีผูู้�ป็่วยุนอก็ OPD

เหมาจ่ายุรายุป็ี
ค้�มครองค่ารัก็ษาพยุาบาลิก็รณ ี
ผูู้�ป็่วยุนอก็ ตัามแผู้นที�เลิ่อก็

เข�าถึงเทคโนโลิยุีก็ารรัก็ษา
ก็ารรัก็ษามะเร็งแบบออก็ฤทธิ์ิ�จำาเพาะเจาะจง 
ตั่อเซื้ลิลิ์มะเร็ง (Targeted Therapy) เคมีบำาบัด้ 
ก็ารวินิจฉััยุโรคแบบ MRI แลิะ CT Scan

ค้�มครองค่ารัก็ษาก็รณีผูู้�ป็่วยุใน IPD 

ห�องผูู้�ป็่วยุหนัก็ (I.C.U)
เหมาจ่ายุตัามจริง รวมสุูงสุ้ด้ 365 วัน

ห�องเด้ี�ยุวมาตัรฐานได้�ท้ก็โรงพยุาบาลิ
หร่อค่าห�องเด้ี�ยุวพิเศษ 10,000 - 25,000 บาทตั่อวัน 
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ความค้�มครองสุ้ขภาพเสุริม
ที�ให�ค้ณเลิ่อก็ได้�ตัามความตั�องก็าร ควบคู่ไป็ก็ับ Elite Health Plus

ความค้�มครองก็ารคลิอด้บ้ตัร พลิัสุ (Maternity Plus)
เพ่�อช้่วยุดู้แลิค่าใช้�จ่ายุตัลิอด้ก็ารตัั�งครรภ์รวมถึงหลิังคลิอด้  
ด้�วยุวงเงินความค้�มครองสุูงถึง 2 - 4 ลิ�านบาท ตั่อป็ีก็รมธิ์รรม์

ก็ารตัั�งครรภ์อาจมีความเสุี�ยุง แลิะค่าใช้�จ่ายุที�คาด้ไม่ถึงมาก็มายุ
•	 ความเสุี�ยุงก็รณีแท�งบ้ตัร

•	 ความเสุี�ยุงก็รณีเก็ิด้ภาวะแทรก็ซื้�อนขณะตัั�งครรภ ์
 แลิะหลิังคลิอด้บ้ตัร

•	 ค่าใช้�จ่ายุในก็ารคลิอด้บ้ตัรค่อนข�างสุูง
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สุ้ขภาพด้ี พลิัสุ (Well-Being Plus)
เพ่�อสุ้ขภาพที�ด้ีเสุริมเก็ราะป็้องก็ันก็่อนป็่วยุ  
ด้�วยุวงเงินความค้�มครองสุูงถึง 24,000 - 38,500 บาท ตั่อป็ีก็รมธิ์รรม์

เช้็ก็สุ้ขภาพป็ระจำาป็ี 
วางแผู้นตัรวจสุ้ขภาพได้� ป็ีลิะ 1 ครั�ง

ดู้แลิสุ้ขภาพฟัันได้�ท้ก็ป็ี
ได้�แก็่ ก็ารขูด้หินป็ูน ก็ารอ้ด้ฟััน   
ก็ารตัรวจรัก็ษาฟััน ก็ารเอ็ก็ซื้์เรยุ์ฟััน  
ก็ารถอนฟััน ก็ารรัก็ษาราก็ฟััน  
สุะพานฟัันแลิะก็ารครอบฟััน   
แลิะก็ารรัก็ษาโรคเหง่อก็ เป็็นตั�น

ฉัีด้วัคซื้ีนป็้องก็ันโรค
ตัามที� WHO รับรอง ได้�อยุ่างสุบายุใจ

ดู้แลิสุ้ขภาพด้วงตัา
ได้�แก็ ่ค่าตัรวจตัา ค่าก็รอบแว่นตัา  
ค่าเลินสุ์สุายุตัาตัามที�จัก็ษ้แพทยุ์ระบ้
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ขั�นตัอนเลิอ่ก็แผู้นความค้�มครองเหนอ่ระดั้บที�เหมาะกั็บคณ้

เลิ่อก็วงเงินแลิะแผู้นความค้�มครอง01

ค่าห�อง (ตั่อวัน)

ค่าห�องผูู้�ป็่วยุวิก็ฤตัิ (ICU)

ค่ารัก็ษาพยุาบาลิก็รณีผูู้�ป็่วยุใน (IPD)

ค่ารัก็ษาพยุาบาลิก็รณีไม่ตั�องแอด้มิท  
รวมถึงก็ารรัก็ษาโรคไตั   
โรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy

บริก็ารก็ารช้่วยุเหลิ่อฉั้ก็เฉัินทางก็ารแพทยุ์

ค่ารัก็ษาพยุาบาลิก็รณีผูู้�ป็่วยุนอก็ (OPD) 
 (ตั่อป็ีก็รมธิ์รรม์)

ค่าก็ายุภาพบำาบัด้

ก็ารฝัังเข็ม ธิ์รรมช้าตัิบำาบัด้  
ก็ระดู้ก็แลิะก็ลิ�ามเน่�อ บำาบัด้ แลิะก็ารจัด้ก็ระดู้ก็  
(ตั่อป็ีก็รมธิ์รรม์) 

ค่ารัก็ษาพยุาบาลิก็รณีอ่�นๆ   
โป็รด้ศึก็ษารายุลิะเอียุด้เพิ�มเตัิมหน�า 12-13

10,000

ไม่ค้�มครอง

ไม่ค้�มครอง

ไม่ค้�มครอง จ่ายุตัามจริง

12,000

20,000

15,000

40,000

10,000

จ่ายุตัามจริง

เป็็นไป็ตัามแผู้นที�เลิ่อก็

25,000

จ่ายุตัามจริง

40,000

แผู้น 
20 ลิ�านบาท

(บาท)

หร่อไม่เก็ินค่าห�องพัก็เด้ี�ยุวมาตัรฐาน (แลิ�วแตั่จำานวนใด้จะสุูงก็ว่า)

แผู้น 
40 ลิ�านบาท

(บาท)

แผู้น 
75 ลิ�านบาท

(บาท)

แผู้น 
100 ลิ�านบาท

(บาท)
ตััวอยุ่าง ความค้�มครองอีลิิท เฮลิท์ พลิัสุ โด้ยุยุ่อ

ความค้�มครองก็ารคลิอด้บ้ตัร พลิัสุ 
(Maternity Plus)

สุ้ขภาพด้ี พลิัสุ (Well-Being Plus)

• ค่าตัรวจสุ้ขภาพป็ระจำาป็ี     • ค่าฉัีด้วัคซื้ีน
• ค่ารัก็ษาทางสุายุตัา            • ค่ารัก็ษาทางทันตัก็รรม

ไม่เพิ�มเตัิม

เลิ่อก็ความค้�มครองเสุริมได้�ตัามตั�องก็าร03

เลิ่อก็พ่�นที�ความค้�มครอง02
เฉัพาะป็ระเทศไทยุ

ทั�วโลิก็ ยุก็เว�นสุหรัฐอเมริก็า
แลิะเก็าะเลิ็ก็รอบนอก็ของสุหรัฐอเมริก็า

ทวีป็เอเช้ียุ เฉัพาะ 46 ป็ระเทศ

ทั�วโลิก็
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หมด้ก็ังวลิเร่�องค่าห�อง
ค้�มครองค่าห�องเด้ี�ยุวมาตัรฐาน แบบเหมาจ่ายุตัามจริง รวมถึงราคาที�อาจป็รับสุูงขึ�นในอนาคตั

ค้�มครองค่าห�อง 10,000 บาทตั่อวัน 
หร่อไม่เก็ินค่าห�องพัก็เด้ี�ยุวมาตัรฐาน (แลิ�วแตั่จำานวนใด้จะสุูงก็ว่า)

ตััวอยุ่างค่าห�อง แผู้น 20 ลิ�านบาท

โรงพยุาบาลิในป็ระเทศไทยุ

•  โรงพยุาบาลิ A

•  โรงพยุาบาลิ B

โรงพยุาบาลิในตั่างป็ระเทศ

•  โรงพยุาบาลิ C

5,000

13,000

5,000

13,000

10,000

15,000

10,000

ค้�มครองค่าห�อง 10,000 บาทตั่อวัน

13,000
(ตั�องจ่ายุเพิ�ม 2,000 บาทตั่อวัน)

ห�องเด้ี�ยุวมาตัรฐาน (บาทตั่อวัน)

เข�าพัก็ เข�าพัก็ค้�มครอง ค้�มครอง

ห�องเด้ี�ยุวพิเศษ (บาทตั่อวัน)
ตััวอยุ่าง

หมายุเหตั้ : ค่าห�องเด้ี�ยุวมาตัรฐาน หมายุถึง ค่าห�องพัก็เด้ี�ยุวราคาเริ�มตั�นของโรงพยุาบาลิ ใช้�สุำาหรับก็ารเข�าพัก็รัก็ษาตััวเป็็นผูู้�ป็่วยุในของโรงพยุาบาลิในป็ระเทศไทยุเท่านั�น ค่าห�อง 
                ในโรงพยุาบาลิตั่างป็ระเทศ ค้�มครองตัามผู้ลิป็ระโยุช้น์ที�ระบ้ไว�ในก็รมธิ์รรม์
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หม่วดที่่� 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบัริการในโรงพยาบัาล (ผ่้ป็่วยใน) ติ่อการเข้าพักรักษีาตัิว 
เป็็นผ่้ป็่วยใน ครั�งใดครั�งหนึ�ง ผลป็ระโยช้น์หม่วดย่อยที่่� 1.1 และ 1.2 รวม่ส่งสุดไม่่เกิน 365 วัน

หม่วดย่อยที่่� 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบัริการในโรงพยาบัาล (ผ่้ป็่วยใน) ติ่อการเข้าพักรักษีา
ติัวเป็็น ผ่้ป็่วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หม่ายเหติุ : ค่าห้องพักเด่�ยวราคาเริ�ม่ติ้นของโรงพยาบัาล ใช้้สำาหรับัการเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ่้ป็่วยใน
ของโรงพยาบัาล ในป็ระเที่ศไที่ยเที่่านั�น

หม่วดย่อยที่่� 1.2 ในกรณ์่ที่่�ผ่้เอาป็ระกันภัยได้รับัการรักษีาในห้องผ่้ป็่วยวิกฤติิ (Intensive Care 
Inpatient Room)  จึะจ่ึายค่าห้อง และค่าอาหาร รวม่ถึงค่าบัริการในโรงพยาบัาล (ผ่้ป่็วยใน)  
ติ่อการเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ่้ป็่วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หม่วดท่ี่� 2 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการติรวจึวินิจึฉััยหร่อบัำาบััดรักษีา ค่าบัริการโลหิติและ 
ส่วนป็ระกอบั ของโลหิติ ค่าบัริการที่างการพยาบัาล ค่ายา ค่าสารอาหารที่างหลอดเล่อด และ 
ค่าเวช้ภัณ์ฑ์์ ติ่อการเข้าพักรักษีาติัว เป็็นผ่้ป็่วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง 

หม่วดย่อยที่่� 2.1 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการติรวจึวินิจึฉััย

หม่วดย่อยท่ี่� 2.2 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการบัำาบััดรักษีา ค่าบัริการโลหิติและส่วนป็ระกอบั
ของโลหิติ และค่าบัริการที่างการพยาบัาล

หม่วดย่อยที่่� 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารที่างหลอดเล่อด และค่าเวช้ภัณ์ฑ์์ 

หม่วดย่อยที่่� 2.4 ค่ายา และค่าเวช้ภัณ์ฑ์์สิ�นเป็ล่อง (เวช้ภัณ์ฑ์์ 1) สำาหรับักลับับั้าน ส่งสุดไม่่เกิน 30 วัน

หม่วดที่่� 3 ค่าผ่้ป็ระกอบัวิช้าช้่พเวช้กรรม่ (แพที่ย์) ติรวจึรักษีา ติ่อการเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ่้ป็่วยใน
ครั�งใดครั�งหนึ�ง ส่งสุดไม่่เกิน 365 วัน

หม่วดที่่� 4 ค่ารักษีาพยาบัาลโดยการผ่าติัด (ศัลยกรรม่) และหัติถการ ติ่อการเข้าพักรักษีาติัวเป็็น 
ผ่้ป็่วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หม่วดย่อยที่่� 4.1 ค่าห้องผ่าติัด และค่าห้องที่ำาหัติถการ

หม่วดยอ่ยที่่� 4.2 คา่ยา คา่สารอาหารที่างหลอดเลอ่ด คา่เวช้ภณั์ฑ์ ์และคา่อปุ็กรณ์ก์ารผา่ติดัและหตัิถการ

หม่วดย่อยที่่� 4.3 คา่ผ่ป้็ระกอบัวิช้าช้พ่เวช้กรรม่ ที่ำาศลัยกรรม่และหัติถการ สำาหรับัแพที่ย์ที่ำาศลัยกรรม่ 
และหัติถการ (รวม่แพที่ย์ผ่้ช้่วยผ่าติัด) (Doctor fee) 

หม่วดย่อยที่่� 4.4 ค่าผ่้ป็ระกอบัวิช้าช้่พเวช้กรรม่ วิสัญญ่แพที่ย์ (Doctor fee) 

หม่วดย่อยที่่� 4.5 ค่ารักษีาพยาบัาลโดยการผ่าติัดเป็ล่�ยนอวัยวะ (1 ครั�งติลอดช้่วิติ)

หม่วดที่่� 5 การผ่าติัดใหญ่ที่่�ไม่่ติ้องเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ่้ป็่วยใน (Day Surgery)

แผู้น 
20 ลิ�านบาท

แผู้น 
75 ลิ�านบาท

แผู้น 
40 ลิ�านบาท

แผู้น 
100 ลิ�านบาทผู้ลิป็ระโยุช้น์โด้ยุยุ่อ

ตัารางความค้�มครองสุ้ขภาพอีลิิท เฮลิท์ พลิัสุ
บริษัทฯ จะจ่ายุผู้ลิป็ระโยุช้น์สุำาหรับค่าใช้�จ่ายุที�จำาเป็็นแลิะสุมควร ซื้ึ�งเก็ิด้ขึ�นจาก็ก็ารรัก็ษาพยุาบาลิตัามความจำาเป็็นทางก็ารแพทยุ์ 
แลิะมาตัรฐาน ทางก็ารแพทยุ์ให�ตัามจำานวนที�จ่ายุจริง แตั่ไม่เก็ินผู้ลิป็ระโยุช้น์ตัามที�ระบ้ไว�ในหน�าตัารางความค้�มครอง

ผู้ลิป็ระโยุช้น์สุ่วนความค้�มครองหลิัก็

1. ผู้ลิป็ระโยุช้น์ก็รณีผูู้�ป็่วยุใน

หม่วดท่ี่� 6 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อติรวจึวินิจึฉััยท่ี่�เก่�ยวข้องโดยติรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษีา
ติวัเป็น็ผ่ป่้็วยใน หรอ่คา่รักษีาพยาบัาลผ่ป่้็วยนอกต่ิอเน่�องที่่�เก่�ยวขอ้งโดยติรงหลังการเข้าพักรกัษีาตัิวเป็็น
ผ่้ป็่วยใน ติ่อการเข้าพัก รักษีาติัวเป็็นผ่้ป็่วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง 

หม่วดย่อยที่่� 6.1 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการติรวจึวินิจึฉััยที่่�เก่�ยวข้องโดยติรงและเกิดขึ�นภายใน  
30 วันก่อน และหลังการเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ่้ป็่วยใน

หม่วดย่อยที่่� 6.2 ค่ารักษีาพยาบัาลผ่้ป็่วยนอกหลังการเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ่้ป็่วยในติ่อครั�ง สำาหรับั 
การรักษีาพยาบัาล ติ่อเน่�อง ภายใน 30 วันหลังจึากออกจึากการเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ่้ป่็วยในครั�งนั�น   
(ไม่่รวม่ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อติรวจึวินิจึฉััย)

หม่วดที่่� 7 คา่รักษีาพยาบัาลการบัาดเจึบ็ั กรณ์ผ่่ป่้็วยนอก ภายใน 24 ช้ั�วโม่ง ของการเกิดอบุัตัิเิหติตุิอ่ครั�ง

หม่วดที่่� 8 คา่เวช้ศาสติร์ฟื้้�นฟื้ ่หลังการเข้าพักรักษีาติวัเป็น็ผ่ป้็ว่ยในแต่ิละครั�ง ติอ่การเขา้พักรักษีาตัิวเป็น็
ผ่้ป็่วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หม่วดท่ี่� 9 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการบัำาบััดรักษีาโรคไติวายเร่�อรัง โดยการล้างไติผ่านที่างเส้นเล่อด  
ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย

หม่วดที่่� 10 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการบัำาบััดรักษีาโรคเน่�องอกหร่อม่ะเร็ง โดยรังส่รักษีา รังส่ 
ร่วม่รักษีา เวช้ศาสติร์นิวเคล่ยร์รักษีา ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย 

หม่วดที่่� 11 ค่าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการบัำาบััดรักษีาโรคม่ะเร็ง โดยเคม่่บัำาบััด ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์
ป็ระกันภัย

หม่วดที่่� 12 ค่าบัริการรถพยาบัาลฉัุกเฉัิน 

หม่วดที่่� 13 ค่ารักษีาพยาบัาล โดยการผ่าติัดเล็ก

2. ผู้ลิป็ระโยุช้น์ก็รณีไม่ตั�องเข�าพัก็รัก็ษาตััวเป็็นผูู้�ป็่วยุใน

10,000
บาทตั่อวัน

หร่อไม่เก็ินค่าห�องพัก็เด้ี�ยุวมาตัรฐาน (แลิ�วแตั่จำานวนใด้จะสุูงก็ว่า)

จ่ายุตัามจริง

100,000 บาท

จ่ายุตัามจริง

จ่ายุตัามจริง

15,000
บาทตั่อวัน

12,000
บาทตั่อวัน

25,000
บาทตั่อวัน
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ค่าภาพวินิจึฉััยขั�นส่ง 

ค่าธรรม่เน่ยม่ป็รึกษีาแพที่ย์เวช้ป็ฏิิบััติิที่ั�วไป็และแพที่ย์เฉัพาะที่าง รวม่ไป็ถึงค่าวินิจึฉััย และค่ายา 
ส่งสุดไม่่เกิน 2 ครั�งติ่อวัน

ค่ากายภาพบัำาบััด ส่งสุดไม่่เกิน 1 ครั�งติ่อวัน

การฝัังเข็ม่ ธรรม่ช้าติิบัำาบััด กระด่กและกล้าม่เน่�อบัำาบััด และการจึัดกระด่ก ติ่อป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย

ผู้ลิป็ระโยุช้น์สุ่วนความค้�มครองหลิัก็รวมก็ับสุ่วนขยุายุความค้�มครองเพิ�มเตัิมสุูงสุ้ด้ตั่อรอบป็ีก็รมธิ์รรม์
ป็ระก็ันภัยุ

หมายุเหตั้ : อาณ์าเขติความ่คุ้ม่ครองสำาหรับัสัญญาเพิ�ม่เติิม่การป็ระกันภัยสุขภาพ แบับั อ่ลิที่ เฮลที่์ พลัส

สัญญาเพิ�ม่เติิม่น่�จึะให้ความ่คุ้ม่ครองการรักษีาพยาบัาลที่่�เกิดขึ�นในอาณ์าเขติความ่คุ้ม่ครองท่ี่�ผ่้เอาป็ระกันภัยได้เล่อกไว้ อย่างไรก็ติาม่ กรณ์่การรักษีาพยาบัาลเกิดขึ�น 
นอกอาณ์าเขติความ่คุ้ม่ครองที่่�ผ่้เอาป็ระกันภัยได้เล่อกไว้ บัริษีัที่จึะให้ความ่คุ้ม่ครองติาม่ที่่�ระบัุในติารางผลป็ระโยช้น์ในกรณ์่ดังติ่อไป็น่�

1. การบัาดเจึ็บัที่างร่างกายจึากอุบััติิเหติุ

2. การป็่วย เฉัพาะเป็็นกรณ์่ที่่�ติ้องได้รับัการรักษีาพยาบัาลแบับัฉัุกเฉัิน

ที่ั�งน่� ที่ั�งสองกรณ์ข่า้งติน้ วนัที่่�เริ�ม่เข้ารบััการรกัษีาตัิวในโรงพยาบัาลนอกอาณ์าเขติความ่คุม้่ครองต้ิองอย่ภ่ายใน 90 วนัแรกของการเดนิที่างออกนอกอาณ์าเขติความ่คุม้่ครอง
แต่ิละครั�ง โดยบัริษีัที่จึะคุ้ม่ครองสำาหรับัค่าใช้้จึ่าย ที่่�จึำาเป็็นและสม่ควร ซึ่ึ�งเกิดขึ�นจึากการรักษีาพยาบัาลติาม่ความ่จึำาเป็็นที่างการแพที่ย์และม่าติรฐานที่างการแพที่ย์ 
ในป็ระเที่ศนั�นๆ

ค่ารัก็ษาทางทันตัก็รรมเน่�องจาก็ก็ารบาด้เจ็บจาก็อ้บัตัิเหตั้

ค่าบริก็ารก็ารช้่วยุเหลิ่อฉั้ก็เฉัินทางก็ารแพทยุ์

ค่าป็รึกษีาแพที่ย์เฉัพาะที่าง ติ่อการเข้าพักรักษีาติัวเป็็นผ้่ป็่วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง เม่่�อรวม่กับั 
หม่วดที่่� 3 แล้ว ส่งสุดไม่่เกิน 365 วัน

ค่าห้องพักในโรงพยาบัาลสำาหรับับัิดาหร่อม่ารดา (เติ่ยงเสริม่) 

ค่าฟื้้�นฟื้่สภาพในฐานะผ่้ป็่วยใน ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย ส่งสุดไม่่เกิน 28 วัน ติ่อโรค

ค่าเคร่�องม่่อที่างการแพที่ย์ และอุป็กรณ์์เที่่ยม่

ค่าพยาบัาลส่วนติัวติาม่คำาแนะนำาแพที่ย์ หลังจึากการเข้ารับัรักษีาติัวในโรงพยาบัาล ส่งสุด 40 วัน  
ติ่อป็ีกรม่ธรรม่์

ค่ารักษีาที่างจึิติเวช้ในฐานะผ่้ป็่วยใน ติ่อ 1 โรค

แผู้น 
20 ลิ�านบาท

แผู้น 
75 ลิ�านบาท

แผู้น 
40 ลิ�านบาท

แผู้น 
100 ลิ�านบาทผู้ลิป็ระโยุช้น์โด้ยุยุ่อ

ตัารางความค้�มครองสุ้ขภาพอีลิิท เฮลิท์ พลิัสุ (ตั่อ)

ผู้ลิป็ระโยุช้น์สุ่วนขยุายุความค้�มครองเพิ�มเตัิม

1. ผู้ลิป็ระโยุช้น์ก็รณีผูู้�ป็่วยุใน

2. ผู้ลิป็ระโยุช้น์ก็รณีก็ารรัก็ษาพยุาบาลิแบบฉั้ก็เฉัิน

3. ผู้ลิป็ระโยุช้น์ก็รณีผูู้�ป็่วยุนอก็

ผู้ลิป็ระโยุช้น์สุูงสุ้ด้

จ่ายุตัามจริง

จ่ายุตัามจริง

จ่ายุตัามจริง

ไม่ค้�มครอง 5,000 บาทตั่อวัน

3,000
บาทตั่อวัน

4,000
บาทตั่อวัน

5,000
บาทตั่อวัน

จ่ายุตัามจริง

จ่ายุตัามจริง
สุูงสุ้ด้ 150,000 บาท

ตัลิอด้ช้ีวิตั

40,000 บาท
ตั่อป็ีก็รมธิ์รรม์

75,000 บาท
สุูงสุ้ด้ 300,000 บาท

ตัลิอด้ช้ีวิตั

100,000 บาท
สุูงสุ้ด้ 400,000 บาท

ตัลิอด้ช้ีวิตั

จ่ายุตัามจริง
สุูงสุ้ด้ 200,000 บาท

ตัลิอด้ช้ีวิตั

จ่ายุตัามจริง
สุูงสุ้ด้ 360 ครั�ง
ตั่อป็ีก็รมธิ์รรม์

จ่ายุตัามจริง
สุูงสุ้ด้ 100,000 บาท

ตัลิอด้ช้ีวิตั

20,000 บาท
ตั่อป็ีก็รมธิ์รรม์

40,000,000
บาท

75,000,000
บาท

100,000,000
บาท

20,000,000
บาท

ไม่ค้�มครอง

ไม่ค้�มครอง

ไม่ค้�มครอง

ไม่ค้�มครอง

ไม่ค้�มครอง 10,000 บาท 40,000 บาท

จ่ายุตัามจริง

ไม่ค้�มครอง

ไม่ค้�มครอง
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5,000 บาท

4,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

6,000 บาท

15,000 บาท

7,500 บาท

ผลป็ระโยช้น์ค่าติรวจึสุขภาพป็ระจึำาป็ี ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย

ผลป็ระโยช้น์ค่าฉั่ดวัคซึ่่น ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย

ผลป็ระโยช้น์ค่ารักษีาที่างที่ันติกรรม่ ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย

ผลป็ระโยช้น์ค่ารักษีาที่างสายติา ติ่อรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย

แผน 1 แผน 2ผู้ลิป็ระโยุช้น์โด้ยุยุ่อ

สุ้ขภาพด้ี พลิัสุ (Well-Being Plus)
บันทึก็สุลัิก็หลัิงความค้�มครองนี� แนบแลิะถ่อเป็็นสุ่วนหนึ�งของสัุญญาเพิ�มเติัมที�บันทึก็สุลัิก็หลัิงนี�แนบท�ายุอยุู่ ผู้ลิป็ระโยุช้น์ 
ตัามบนัทึก็สุลัิก็หลิงั ความค้�มครองนี�จะจ่ายุให�เม่�อผูู้�เอาป็ระก็นัภัยุเข�าอยูุ่ในเก็ณฑ์ข์องข�อก็ำาหนด้แลิะเง่�อนไขที�บริษทัจะจ่ายุผู้ลิป็ระโยุช้น์
ให�ตัามที�ระบ้ไว�ในข�อตัก็ลิง ความค้�มครอง หร่อตัามความจำาเป็็นทางก็ารแพทยุ์ให�ตั�องรับก็ารรัก็ษาพยุาบาลิในโรงพยุาบาลิหร่อ 
สุถานพยุาบาลิ โด้ยุบรษิทัจะจ่ายุผู้ลิป็ระโยุช้น์ สุำาหรบัค่าใช้�จา่ยุซื้ึ�งเก็ดิ้ขึ�นตัามที�ระบไ้ว� หรอ่จาก็ก็ารรัก็ษาพยุาบาลิที�มคีวามจำาเป็น็ทางก็าร
แพทยุ์แลิะมาตัรฐานทางก็ารแพทยุ์ตัามค่าบริก็าร อัตัราทั�วไป็ แลิ�วแตั่ก็รณี สุำาหรับรายุก็ารตัามตัารางผู้ลิป็ระโยุช้น์ด้ังตั่อไป็นี�  
ตัามจำานวนที�จ่ายุจริง แตั่ไม่เก็ินจำานวนผู้ลิป็ระโยุช้น์ที�ระบ้ไว� ในหน�าตัารางผู้ลิป็ระโยุช้น์ของบันทึก็สุลิัก็หลิัง

หมายุเหตั้ : • อาณ์าเขติความ่คุ้ม่ครองสำาหรับับัันที่ึกสลักหลัง สุขภาพด่ พลัส (Well-Being Plus) ม่่อาณ์าเขติความ่คุ้ม่ครองเฉัพาะป็ระเที่ศไที่ย
                • บัันที่ึกสลักหลัง สุขภาพด่ พลัส (Well-Being Plus) ติ้องซึ่่�อแนบักับัสัญญาเพิ�ม่เติิม่การป็ระกันภัยสุขภาพแบับั อ่ลิที่ เฮลที่์ พลัส ที่่�ม่่ผลบัังคับัอย่่เที่่านั�น

ระยุะเวลิาที�ไม่ค้�มครอง (Waiting period)
บัริษีัที่จึะจึ่ายค่าติรวจึสุขภาพป็ระจึำาป็ี ให้แก่ผ้่เอาป็ระกันภัยป็ีละ 1 ครั�ง ภายหลังระยะเวลาหนึ�งปี็ และ ค่าฉั่ดวัคซึ่่น, ค่ารักษีาที่างที่ันติกรรม่, ค่ารักษีาที่างสายติา ภายหลัง 30 วัน  
นับัติั�งแติ่วันเริ�ม่ม่่ผลคุ้ม่ครองติาม่บัันที่ึกสลักหลังน่�

ความค้�มครองก็ารคลิอด้บ้ตัร พลิัสุ (Maternity Plus)
บันทึก็สุลิัก็หลิังความค้�มครองนี� แนบแลิะถ่อเป็็นสุ่วนหนึ�งของสุัญญาเพิ�มเตัิมที�บันทึก็สุลิัก็หลิังนี�แนบท�ายุอยุู่ผู้ลิป็ระโยุช้น์ 
ตัามบันทึก็สุลิัก็หลัิงนี� จะจ่ายุให�เม่�อผูู้�เอาป็ระกั็นภัยุเข�าอยุู่ในเก็ณฑ์์ของข�อก็ำาหนด้แลิะเง่�อนไขที�บริษัทจะจ่ายุผู้ลิป็ระโยุช้น์ให�ตัามที� 
ระบ้ไว�ในข�อตัก็ลิงความค้�มครองหร่อตัาม ความจำาเป็็นทางก็ารแพทยุ์ให�ตั�องรับก็ารรัก็ษาพยุาบาลิในโรงพยุาบาลิหร่อสุถานพยุาบาลิ 
โด้ยุบริษัทจะจ่ายุผู้ลิป็ระโยุช้น์สุำาหรับค่าใช้�จ่ายุ ซื้ึ�งเกิ็ด้ขึ�นตัามที�ระบ้ไว� หร่อจาก็ก็ารรัก็ษาพยุาบาลิที�มีความจำาเป็็นทางก็ารแพทย์ุ 
แลิะมาตัรฐานทางก็ารแพทย์ุตัามค่าบริก็ารอัตัราทั�วไป็ แลิ�วแต่ัก็รณี สุำาหรับรายุก็ารตัามตัารางผู้ลิป็ระโยุช้น์ด้ังตั่อไป็นี� ตัามจำานวน 
ที�จ่ายุจริง แตั่ไม่เก็ินจำานวนผู้ลิป็ระโยุช้น์ที�ระบ้ไว�ในหน�าตัารางผู้ลิป็ระโยุช้น์ของบันทึก็สุลิัก็หลิัง

หมายุเหตั้ : • อาณ์าเขติความ่คุ้ม่ครองสำาหรับับัันที่ึกสลักหลังความ่คุ้ม่ครองการคลอดบัุติร พลัส (Maternity Plus) ม่่อาณ์าเขติความ่คุ้ม่ครองเฉัพาะป็ระเที่ศไที่ย
                • บัันที่ึกสลักหลัง ความ่คุ้ม่ครองการคลอดบัุติร พลัส (Maternity Plus) ติ้องซึ่�่อแนบักับัสัญญาเพิ�ม่เติิม่การป็ระกันภัยสุขภาพแบับั อ่ลิที่ เฮลที่์ พลัส ที่่�ม่่ผลบัังคับัอย่่เที่่าน�ัน

ระยุะเวลิาที�ไม่ค้�มครอง (Waiting period)
บัริษีัที่จึะจึ่ายค่าใช้้จึ่ายสำาหรับัการคลอดบัุติร ภายหลัง 280 วัน, การถ่างขยายป็ากม่ดล่กและการข่ดม่ดล่กกรณ์่แที่้งบัุติร ภายหลัง 90 วัน และค่าใช้้จึ่ายกรณ์่เกิดภาวะแที่รกซึ่้อน 
ขณ์ะติั�งครรภ์ และหลังคลอดบัุติร ภายหลัง 280 วัน นับัติั�งแติ่วันเริ�ม่ม่่ผลคุ้ม่ครองติาม่บัันที่ึกสลักหลังน่�

60,000 บาท

80,000 บาท

จ่ายุตัามจริง

150,000 บาท

200,000 บาท

ค่าใช้้จึ่ายการคลอดบัุติร ส่งสุดติ่อการคลอด 1 ครั�ง

•  กรณ์่คลอดโดยธรรม่ช้าติิ รวม่ถึงการผ่าคลอด ซึ่ึ�งได้วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยไม่่ม่่ข้อบั่งช้่�ที่างการแพที่ย์

•  กรณ์่ผ่าคลอด ที่่�ม่่ข้อบั่งช้่�ที่างการแพที่ย์

ค่าใช้้จึ่ายสำาหรับัการถ่างขยายป็ากม่ดล่กและการข่ดม่ดล่กกรณ์่แที่้งบัุติร

ค่าใช้้จึ่ายกรณ์่เกิดภาวะแที่รกซึ่้อนขณ์ะติั�งครรภ์และหลังคลอดบัุติร

แผู้น 1 แผู้น 2ผู้ลิป็ระโยุช้น์โด้ยุยุ่อ

ผู้ลิป็ระโยุช้น์สุูงสุ้ด้ตั่อรอบป็ีก็รมธิ์รรม์ 2,000,000 บาท 4,000,000 บาท

ตัารางความค้�มครองสุ้ขภาพเสุริม
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เง่�อนไขก็ารรับป็ระก็ันภัยุ

ถึงอายุ้ 99 ป็ี  
หร่อจนก็ระทั�งแบบป็ระก็ันภัยุหลิัก็สุิ�นผู้ลิบังคับ

ถึงอายุ้ 50 ป็ี 
หร่อจนก็ระทั�งแบบป็ระก็ันภัยุหลิัก็หร่อสุัญญาเพิ�มเตัิมสุิ�นผู้ลิบังคับ

ถึงอายุ้ 99 ป็ี 
หร่อจนก็ระทั�งแบบป็ระก็ันภัยุหลิัก็หร่อสุัญญาเพิ�มเตัิมสุิ�นผู้ลิบังคับ

สัญญาเพิ�ม่เติิม่ การป็ระกันภัยสุขภาพแบับั อ่ลิที่ เฮลที่์ พลัส

บัันที่ึกสลักหลัง ความ่คุ้ม่ครอง การคลอดบัุติร พลัส 

บัันที่ึกสลักหลัง สุขภาพด่ พลัส

ตัั�งแตั่
อายุ้ 11-90 ป็ี

ตัั�งแตั่
อายุ้ 15-49 ป็ี

ตัั�งแตั่
อายุ้ 11-90 ป็ี

ได้�ถึง
อายุ้ 98 ป็ี

ได้�ถึง
อายุ้ 49 ป็ี

ได้�ถึง
อายุ้ 98 ป็ี

อายุ้รับป็ระก็ัน ตั่ออายุ้ ระยุะเวลิาค้�มครองความค้�มครองสุ้ขภาพ

เง่�อนไขทั�วไป็ที�ควรทราบก็่อนตััด้สุินใจทำาป็ระก็ันภัยุ สุัญญาเพิ�มเตัิมก็ารป็ระก็ันภัยุสุ้ขภาพแบบ อีลิิท เฮลิท์ พลิัสุ มีด้ังนี�
ก็ารตั่ออายุ้สุัญญาเพิ�มเตัิมก็รณีครบรอบป็ีก็รมธิ์รรม์ป็ระก็ันภัยุ (Renewal)
สญัญาเพิ�ม่เติิม่น่� จึะต่ิออายเุม่่�อครบัรอบัปี็กรม่ธรรม์่ป็ระกนัภยั โดยไม่ต้่ิองแสดงหลักฐาน แต่ิบัรษิีทัี่ยงัคงไว้ซึ่ึ�งสทิี่ธใินการป็รับัเบั่�ยป็ระกันภยัติาม่ข้อกำาหนดเร่�อง “การป็รับัเบั่�ยป็ระกันภัย” 
ติาม่ท่ี่�ได้รับัความ่เห็นช้อบัจึากนายที่ะเบั่ยน เว้นแต่ิกรณ์่ใดกรณ์่หนึ�งดังติ่อไป็น่� บัริษีัที่จึะสงวนสิที่ธิ�ไม่่ต่ิออายุสัญญาเพิ�ม่เติิม่ โดยบัริษีัที่ จึะแจ้ึงให้ผ้่เอาป็ระกันภัยที่ราบัล่วงหน้า 
เป็็นลายลักษีณ์์อักษีรไม่่น้อยกว่า 30 วัน
1) ในกรณ์่ท่ี่�ม่่หลักฐานว่าผ่้เอาป็ระกันภัยไม่่แถลงข้อเที่็จึจึริงติาม่ใบัคำาขอเอาป็ระกันภัย หร่อคำาขอติ่ออายุ (Reinstatement) ใบัแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ�ม่เติิม่อ่�นใด ที่่�เก่�ยวข้อง

กับัการที่ำาสัญญาเพิ�ม่เติิม่การป็ระกันภัยสุขภาพ ซึ่ึ�งเป็็นสาระสำาคัญที่่�อาจึที่ำาให้บัริษีัที่ฯ เร่ยกเบั่�ยป็ระกันภัยส่งขึ�นหร่อบัอกป็ัดไม่่รับัที่ำาสัญญา หร่อรับัป็ระกันแบับัม่่เง่�อนไข
2) ผ่้เอาป็ระกันภัยเร่ยกร้องผลป็ระโยช้น์จึากการที่่�ตินให้ม่่การรักษีาการบัาดเจึ็บัหร่อการป็่วยโดยไม่่ม่่ความ่จึำาเป็็นที่างการแพที่ย์
3) ผ่้เอาป็ระกันภัยเร่ยกร้องผลป็ระโยช้น์ค่าช้ดเช้ยจึากการนอนพักรักษีาติัวในโรงพยาบัาล รวม่กันทีุ่กบัริษีัที่เกินกว่ารายได้ที่่�แที่้จึริง 

ก็ารป็รับเบี�ยุป็ระก็ันภัยุ
บัริษีัที่อาจึป็รับัเบั่�ยป็ระกันภัย ณ์ วันครบัรอบัป็ีกรม่ธรรม่์ป็ระกันภัย ในอัติราเบั่�ยป็ระกันภัยที่่�ได้รับัความ่เห็นช้อบัจึากนายที่ะเบั่ยนไว้แล้ว อันเน่�องม่าจึากป็ัจึจึัยติ่างๆ ดังติ่อไป็น่�
1) อายุ และช้ั�นอาช้่พ ของแติ่ละบัุคคล
2) ค่าใช้้จึ่ายในการรักษีาพยาบัาลที่่�ส่งขึ�น หร่อจึากป็ระสบัการณ์์การจึ่ายค่าสินไหม่ที่ดแที่นโดยรวม่ของพอร์ติโฟื้ลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ�ม่เติิม่น่� หร่อป็ระสบัการณ์์ การจึ่าย 

ค่าสินไหม่ที่ดแที่นของผ่้เอาป็ระกันภัยแติ่ละราย โดยบัริษีัที่จึะแจึ้งผ่้เอาป็ระกันภัยที่ราบัล่วงหน้าเป็็นลายลักษีณ์์อักษีรที่างไป็รษีณ์่ย์ลงที่ะเบ่ัยน หร่อวิธ่การอ่�น ท่ี่�ผ่้เอาป็ระกันภัย 
ให้ความ่ยินยอม่ ไม่่น้อยกว่า 30 วัน สำาหรับัการป็รับัเบั่�ยป็ระกันภัยติาม่ป็ระสบัการณ์์การจ่ึายค่าสินไหม่ที่ดแที่นของผ่้เอาป็ระกันภัยแต่ิละราย หากม่่การยกเลิกข้อความ่น่�ออกจึาก
สัญญาบัริษีัที่จึะออกบัันที่ึกสลักหลัง หร่อออกสัญญาป็ระกันภัยที่่�ไม่่ม่่ข้อความ่ดังกล่าวให้กับัผ่้เอาป็ระกันภัยทีุ่กราย

ข�อยุก็เว�นความค้�มครองสุัญญาเพิ�มเตัิมก็ารป็ระก็ันภัยุสุ้ขภาพแบบ อีลิิท เฮลิท์ พลิัสุ (แบบมาตัรฐานใหม่) มีทั�งหมด้ 21 ข�อ เช้่น 
1. การติรวจึรักษีาหร่อการผ่าติัดเพ่�อเสริม่สวย หร่อการแก้ไขป็ัญหาผิวพรรณ์ สิว ฝั้า กระ รังแค ผม่ร่วงหร่อการควบัคุม่นำ�าหนักติัว การผ่าติัดที่่�สาม่ารถที่ดแที่นด้วยการรักษีา แนวที่างอ่�น 

เว้นแติ่เป็็นการติกแติ่งบัาดแผลอันเน่�องม่าจึากอุบััติิเหติุที่่�ได้รับัความ่คุ้ม่ครอง
2. การติรวจึรักษีา หร่อการป็้องกัน การใช้้ยา หร่อสารติ่างๆ เพ่�อช้ะลอการเส่�อม่ของวัย หร่อการให้ฮอร์โม่นที่ดแที่นในวัยใกล้หม่ดหร่อหม่ดระด่ การเส่�อม่สม่รรถภาพที่างเพศ ในหญิง 

หร่อช้าย การรักษีาความ่ผิดป็กติิที่างเพศ และการแป็ลงเพศ
3. การรักษีาหร่อการบัำาบััดการติิดยาเสพติิดให้โที่ษี บัุหร่� สุรา หร่อสารออกฤที่ธิ�ติ่อจึิติป็ระสาที่
4. การติรวจึรักษีาที่่�ยังอย่่ในระหว่างที่ดลอง การติรวจึหร่อการรักษีาโรคหร่ออาการหยุดหายใจึขณ์ะหลับั การติรวจึหร่อการรักษีาความ่ผิดป็กติิของการนอนหลับั การนอนกรน
5. คา่ใช้จ่้ึายท่ี่�เกิดจึากการติรวจึรักษีาพยาบัาลที่่�ผ้่เอาป็ระกันภัย ซึึ่�งเป็น็แพที่ย์สั�งให้แก่ติวัเอง รวม่ทัี่�งค่าใช้จ่้ึายท่ี่�เกิดจึากการติรวจึรักษีาพยาบัาลจึากแพที่ย์ ผ่ซ้ึ่ึ�งเป็็น บัดิา ม่ารดา ค่ส่ม่รส 

หร่อบัุติรของผ่้เอาป็ระกันภัย เป็็นติ้น

ระยุะเวลิาที�ไม่ค้�มครอง (Waiting period)

(ก) ไม่่คุ้ม่ครองการเจึ็บัป็่วยใดๆ ที่่�เกิดขึ�นในระยะเวลา 30 วัน นับัติั�งแติ่ วันเริ�ม่ม่่ผลคุ้ม่ครองติาม่สัญญาเพิ�ม่เติิม่น่�หร่อติาม่การติ่ออายุครั�งสุดที่้ายแล้วแติ่กรณ์่ใดจึะเกิดขึ�นหลังสุด
(ข) ไม่่คุ้ม่ครองการเจ็ึบัป่็วยที่่�เกิดขึ�นในระยะเวลา 120 วัน นับัติั�งแต่ิ วันเริ�ม่ม่่ผลคุ้ม่ครองติาม่สัญญาเพิ�ม่เติิม่น่�หร่อติาม่การต่ิออายุครั�งสุดที่้ายแล้วแต่ิกรณ์่ใดจึะเกิดขึ�นหลังสุด 
      ที่่�เกิดจึากโรคหร่อภาวะผิดป็กติิ (รวม่ที่ั�งโรคแที่รกซึ่้อน) ดังติ่อไป็น่�

1.	 เน่�องอก ถุงนำ�า หร่อม่ะเร็งทีุ่กช้นิด
2.	 ริดส่ดวงที่วาร
3.	 ไส้เล่�อนทีุ่กช้นิด
4.	 ติ้อเน่�อ หร่อติ้อกระจึก
5.	 การติัดที่อนซึ่ิล หร่ออด่นอยด์
6.	 นิ�วทีุ่กช้นิด
7.	 เส้นเล่อดขอดที่่�ขา
8.	 เย่�อบัุโพรงม่ดล่กเจึริญผิดที่่�

หมายุเหตั้ : • การพิจึารณ์ารับัป็ระกันภัยเป็็นไป็ติาม่หลักเกณ์ฑ์์ของบัริษีัที่ฯ
                 • เบั่�ยป็ระกันภัย สาม่ารถ นำาไป็ใช้้สิที่ธิหักลดหย่อนภาษี่ได้ ที่ั�งน่� หลักเกณ์ฑ์์เป็็นไป็ติาม่ที่่�กรม่สรรพากรกำาหนด
                 • สัญญาเพิ�ม่เติิม่การป็ระกันภัยสุขภาพแบับั อ่ลิที่ เฮลที่์ พลัส ติ้องซึ่่�อแนบัที่้ายกรม่ธรรม่์ที่่�ม่่ผลบัังคับัอย่่

คำาเตั่อน : โป็รด้ศึก็ษารายุลิะเอียุด้ความค้�มครอง เง่�อนไข แลิะข�อยุก็เว�นก็่อนตััด้สุินใจทำาป็ระก็ันภัยุ

ก็ารตัรวจสุ้ขภาพเป็็นไป็ตัามเก็ณฑ์์ที�บริษัทฯ ก็ำาหนด้


