บริษ ัท เอ็ ทน่า ประก ันสุขภาพ (ประเทศไทย) จาก ัด (มหาชน)
เอกสารยืนยันความคุ ้มครองเบือ
้ งต ้น
เรียนคุณ _______________________
ขอเรียนให ้ทราบว่า ท่านได ้รับความคุ ้มครองจาก บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ภายใต ้แผนประกันรายปี สาหรับ
ผลประโยชน์ และ เงือ
่ นไขของ แผนประกันแบบ แพลตินม
่ ั (หนึง่ ล ้านบาท, สองล ้านบาท, ห ้าล ้านบาท, สิบล ้านบาท และ สามสิบล ้านบาท)
ั ัลแคร์ (แซฟไฟร์, รูบ,ี้ เอมเมอร์รัลด์, ไดมอนด์) หรือ บียอนด์ เพอร์ซนน
ั ัลแคร์ (ซูพเี รียร์, อัลทิเมท) โดย บริษัทฯ ให ้ความคุ ้มครอง
เพอร์ซนน
24 ชัว่ โมงทั่วโลก ยกเว ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ความคุ ้มครองของท่าน
ิ
เริม
่ ต ้นตัง้ แต่ เวลา 16.29 นาฬกา
ของวันที่ _____ เดือน _____________ ปี _________
ิ
จนถึงเวลา 16.30 นาฬกา
ของวันที่ ____ เดือน _____________ ปี _________

เงือ
่ นไขสาค ัญบางประการมีด ังนี้
ความคุม
้ ครองหล ัก:

_√__

สาหรับผู ้ป่ วยใน หรือ การเข ้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นต ้องนอนพักไม่น ้อยกว่า 6 ชัว่ โมง จะไม่ได ้รับความ
คุ ้มครองใน 30 วันแรกของกรมธรรม์ปีแรก

_√__

กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุทก
ุ ชนิด เอ็ทน่าให ้ความคุ ้มครองทันทีทก
ี่ รมธรรม์มผ
ี ลบังคับใช ้ สาหรับอุบัตเิ หตุเล็กน ้อยทีไ่ ม่ต ้องนอนโรงพยาบาล หรือ ER
(Emergency Accident) เช่น สุนัขกัด, มีดบาด ต ้องเข ้ารับการรักษาทันที หรือ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุ โดยในการรักษาครัง้ แรก
นัน
้ สามารถยืน
่ บัตรสมาชิก ณ สถานพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ แต่ในกรณีทต
ี่ ้องเข ้ารับการรักษาต่อเนือ
่ ง เช่น ล ้างแผล หรือ ฉีดยานัน
้
ผู ้ป่ วยต ้องสารองจ่ายก่อน และเรียกร ้องค่าสินไหมชดเชยได ้ โดยส่งเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องมายังบริษัทฯ (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

ื้ เพิม
ความคุม
้ ครองเพิม
่ เติม (กรณีซอ
่ ):
_____

ความคุ ้มครองผู ้ป่ วยนอก (ผู ้ป่ วยนอก หมายถึง การเจ็บป่ วยใด ๆ ทีไ่ ม่มค
ี วามจาเป็ นต ้องนอนพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล เช่น ไข ้หวัด,
้ ไว ้)
ปวดศรีษะ, ไอมีเสมหะ เป็ นต ้น) จะได ้รับความคุ ้มครองทันที ตามกรมธรรม์ (หากซือ

_____

้ เชิงจากอุบัตเิ หตุ ในวงเงิน 200,000 บาท
ความคุ ้มครองการประกันอุบัตเิ หตุเพิม
่ เติม กรณีเสียชีวต
ิ , สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิน
400,000 บาท หรือ 900,000 บาท

_____

ความคุ ้มครองเรือ
่ งสูตก
ิ รรม (ตัง้ ครรภ์ หรือ ท ้อง) บริษัทฯ จะไม่คุ ้มครองหากพบว่า มีการตัง้ ครรภ์กอ
่ นกรมธรรม์เริม
่ มีผลคุ ้มครอง หรือ ก่อน
สมัครเข ้ารับการประกันกับบริษัทฯ หรือ คลอดบุตรก่อน 280 วัน หลังจากกรมธรรม์เริม
่ มีผลคุ ้มครอง

้ า่ ยแทน :
กรณีบริษ ัทเป็นผูอ
้ อกค่าใชจ
_____

้ ผลบังคับก่อนวันสิน
้ สุดความ
กรณีทบ
ี่ ริษัทเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่าย รับทราบในข ้อตกลงและเงือ
่ นไขการคืนเบีย
้ ประกัน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยสิน
คุ ้มครองตามทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ หรือ หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างปี บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) จักคืนเบีย้ ประกันในนามของผู ้เอาประกันเท่านัน
้ ยกเว ้นแต่มก
ี ารมอบอานาจให ้กับบริษัทผู ้ออกค่าใช ้จ่ายเป็ นผู ้รับแทน ทัง้ นีต
้ ้องมี
การแสดงหนังสือมอบอานาจให ้กับ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร

ข้อยกเว้นทีส
่ าค ัญบางส่วนของกรมธรรม์:

_√__

โรคทีเ่ ป็ นมาก่อนทาประกัน โรคประจาตัว หรือ โรคทีร่ ักษาไม่หายขาดนัน
้ จะไม่ได ้รับความคุ ้มครอง

_√__

โรคเรือ
้ รังหรือร ้ายแรงบางโรค ดังต่อไปนี้ จะไม่ได ้รับความคุ ้มครองหากผลพิสจ
ู น์ทางการแพทย์ระบุว่าโรคดังกล่าวเกิดขึน
้ ภายใน 6 เดือนแรก
ของกรมธรรม์ปีแรก คือ เนือ
้ งอกหรือ มะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ต ้อเนือ
้ ต ้อลม ต ้อกระจก, ไส ้เลือ
่ น, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิว่ ,
เยือ
่ บุมดลูกเจริญผิดที,่ เส ้นเลือดขอด, ก ้อนเนือ
้ งอก ความผิดปกติของเท ้าชนิด Hallux valgus

__√_

ในระหว่าง 2 ปี แรกของกรมธรรม์ หากท่านต ้องเข ้ารับการรักษาเนือ
่ งจากโรคเรือ
้ รัง หรือ โรคร ้ายแรง (บางโรค) ทางบริษัทฯ อาจขอให ้
ท่านสารองจ่ายโดยตรง กับสถานพยาบาล และเรียกร ้องค่าสินไหมในภายหลัง ทัง้ นีเ้ พือ
่ ตรวจสอบประวัตวิ า่ ท่านมีอาการก่อนทาประกัน
หรือไม่ หากไม่พบ ทางบริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให ้ท่านหลังจากทราบผล

**ข้อมูลข้างต้นนน
ั้ เป็นเพียงบางส่วนของกรมธรรม์ โดยสามารถอ่านรายละเอียดทงหมดได้
ั้
จากกรมธรรม์*

ขอเรียนให ้ทราบว่า ทางบริษัทฯ ใช ้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการดาเนินการออกกรมธรรม์รวมถึงเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง หากท่านมีความจาเป็ นต ้องพบ
แพทย์ ในสถานบริการพยาบาลนอกเครือข่าย ขอให ้ท่านสารองจ่ายและทาเรือ
่ งเพือ
่ ขอรับเงินคืน โดยส่งเอกสารสาหรับการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
้ ริการในสถานบริการในเครือข่ายท่านสามารถยืน
คือ ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ฉบ ับจริง มาทีบ
่ ริษัทฯ กรณีใชบ
่ บัตรประชาชนใน
สถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย (โดยไม่ต ้องสารองจ่าย)
แจ ้งโดย: ____________________

รับทราบโดย:

_______________________วันที:่ ______________________

แก้ ไขล่าสุด มิถนุ ายน 2562

