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สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบสมารทเฮลท (N)

Smart Health



หมายเหตุ :
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมารทเฮลท (N) เปนสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานใหม
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมารทเฮลท (N) ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู
- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

นอน หรือ ไมนอน ก็ไดรับคารักษาพยาบาล
สูงสุดถึง 1,000,000 บาท ตอป

เหมารวมคาหอง คาอาหาร คาใชจาย
ท่ีโรงพยาบาลสูงสุดถึง 2,000 บาท ตอวัน 
รับเพิ่มเปน 2 เทา เมื่อเขาพักรักษาตัว
ในหองไอ.ซี.ยู

คารักษาพยาบาลตอเนื่อง หลังออกจาก
โรงพยาบาลสูงสุดถึง 1,000 บาท ตอครั้ง

คุมครองคาลางไต เคมีบำบัด และคาฉายแสง
สูงสุดถึง 60,000 บาท ตอป

ครอบคลุม คารถพยาบาลฉุกเฉิน
คาผาตัด คารักษาพยาบาลอื่นๆ
ในโรงพยาบาล เปนตน

ใหเงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต 
10,000 บาท

รับประกันภัย อายุ 30 วัน – 75 ป
ตออายุไดถึง 81 ป
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ตารางแสดงแผนความคุมครองโดยยอ

ผลประโยชนโดยยอ แผน 1 (บาท)
1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

หมวดท่ี 1 คาหอง และคาอาหาร คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ตอวัน สูงสุดไมเกิน 150 วัน)
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับการรักษาในหองผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจายคาหอง และคาอาหาร
คาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ใหเปนจำนวน 2 เทาของผลประโยชนตามวรรคแรก สูงสุดไมเกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชนคาหอง
และคาอาหารคาบริการในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) แลวไมเกิน 150 วัน

หมวดท่ี 2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบริการทางการพยาบาล  
คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 2.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย

หมวดยอยที่ 2.2 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิตและคาบริการทางการพยาบาล

หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ

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

หมวดที่ 3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
(ตอวัน สูงสุดไมเกิน 150 วัน)

หมวดที่ 4 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณ การผาตัดและหัตถการ

หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ(รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย (Doctor fee)

หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดที่ 5 การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

2. ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

หมวดท่ี 6 คาบริการทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หรือคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอเนื่องที่เกี่ยวของโดยตรง
หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดยอยที่ 6.1 คาบริการทางการแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลตอเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจาก

ออกจากการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น (ไมรวมคาบริการทางการแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัย) (สูงสุดไมเกิน 2 คร้ัง ตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง)

หมวดท่ี 7 คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

หมวดท่ี 8 คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดท่ี 9 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 10 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษาเวชศาสตรนิวเคลียรรักษา 
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 11 คาบริการทางการแพทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดท่ี 12 คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดท่ี 13 คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

การมีสวนรวมจาย

ความรับผิดสวนแรก (กำหนดเปนจำนวน - บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

คาใชจายรวม (กำหนดเปนอัตรารอยละ - ของคาใชจายที่ไดรับความคุมครอง) 

ผลประโยชนสูงสุด

ผลประโยชนหมวดที่ 1 - 7 และ 12 รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ผลประโยชนอื่นๆ ของบันทึกสลักหลัง

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

ผลประโยชนหมวดที่ 1 - 7 และ 12 รวมทุกรายการสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุรายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง                          
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ความคุมครอง OPD
สูงสุด 60,000 บาท ตอปกรมธรรม

ความคุมครอง IPD
สูงสุด 500,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัว

ครั้งใดครั้งหนึ่ง 

เปนโรคไต ตองผาตัดเปลี่ยนไต ตอมาไตเสื่อมในภายหลัง
จึงตองเขารักษาดวยการฟอกเลือดอยางตอเนื่อง

ผูเอาประกันภัยเพศชาย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ อายุ 35 ป มีความคุมครองสมารทเฮลท (N) แผน 1 จายเบี้ยประกันภัย 15,750 บาทตอป 
ตอมาปวยเปนโรคไต จำเปนตองไดรับการรักษาดวยการผาตัดเปลี่ยนไต และยังตองรับการรักษาดวยการลางไตผานทางเสนเลือดอยางตอเนื่อง 
จะไดรับความคุมครอง ดังนี้

ตัวอยางผลประโยชนความคุมครอง

ความคุมครองสมารทเฮลท (N) ดูแลทั้งการรักษาแบบผูปวยใน และการรักษาที่ไมตองแอดมิท



ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมารทเฮลท (N) มีท้ังหมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปวย (รวมทัง้โรคแทรกซอน) อาการหรอืภาวะความผิดปกติทีเ่กิดจาก
1. การตรวจรกัษาหรอืการผาตัดเพ่ือเสรมิสวย หรอืการแกไขปญหาผวิพรรณ สวิ ฝา กระ รงัแค ผมรวงหรอืการควบคมุน้ําหนกัตวั การผาตดัทีส่ามารถทดแทนดวย
    การรักษาแนวทางอืน่ เวนแตเปน การตกแตงบาดแผลอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหตทุีไ่ดรบัความคุมครอง
2. การตรวจสขุภาพ การรองขอเขาอยูรกัษาตัวในโรงพยาบาล  หรอืรองขอการผาตดั การพกัฟน หรอืการพกัเพ่ือการฟนฟหูรอืการรักษาโดยวธิใีหพกัอยูเฉยๆ หรือ
    การพักรกัษาตวัในโรงพยาบาล เพือ่ใหมผูีชวยดแูลทัว่ไป การตรวจหรอืการรกัษาทีไ่มเกีย่วของกบัโรคท่ีเปนสาเหตขุองการรบัตัวไวในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉยั
    การบาดเจบ็หรอืการปวย  การรกัษาหรอืตรวจวเิคราะหเพือ่หาสาเหตุ  ซ่ึงไมใชความจําเปนทางการแพทย หรอืไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
3. การตรวจรกัษาความผิดปกติเกีย่วกบัสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรบัอปุกรณเพ่ือชวยในการมองเหน็หรือการรกัษาความผดิปกตขิองการมองเห็น
4. การรักษาหรือการบําบดัการตดิยาเสพตดิใหโทษ บุหรี ่สุรา หรือสารออกฤทธิต์อจติประสาท
5. การตรวจรกัษาทีไ่มใชการแพทยแผนปจจบุนั รวมถงึการแพทยทางเลือก เปนตน

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

คําเตือน :  ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและขอยกเวน กอนตัดสินใจทําประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาคุมครอง

การตรวจสุขภาพ

ถึงอายุ  81 ป หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

รับประกันภัยตั้งแตอายุ 30 วัน – 75 ป ตออายุถึงอายุ 80 ป
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