ประเภทกรมธรรม์ / Type of Policy
:
ชือ่ โครงการ / Project Name
:
ผู้เอาประกันภัย / Insured Person
:
ระยะเวลาเอาประกันภัย / Period of Coverage :
ช่องทางการจัดจาหน่ าย / Distribution Channel :
ข้อตกลงคุ้มครอง และจานวนเงิ นผลประโยชน์ :

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล ทิ พย เอ็กซ์ตร้า แคร์ / Personal Accident & Health insurnace policy TIP Extra Care
TIP LONG STAY VISA
ลูกค้าที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 15 ปี และไม่เกิ น 70 ปี ณ วันที่สมัคร / Applicant age between 15 - 70 years on applied date
1 ปี กรมธรรม์ นับตังแต่
้ วนั เริ่ มความคุ้มครอง / 1 policy year from effceitve date of policy
ทุกช่องทางการจัดจาหน่ าย / Any channel

รายละเอียดความคุ้มครอง / Coverage

แผน 1 / Plan 1

ผลประโยชน์ (บาท) / Limit of Coverage (Baht)
แผน 2 / Plan 2
แผน 3 / Plan 3

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย / Medical Expense for INPATIENT HOSPITALISATION (IPD) of injury or illness
ผลประโยชน์ สูงสุ ดต่ อโรคหรือต่ ออุบตั ิเหตุแต่ ละครั้ง หรือสู งสุ ดต่ อปี
400,000
600,000
800,000
Maximum limit of Medical Expense per incident or accident not exceed or per year
ค่าห้ อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and Board including Nursing service fee
4,000
5,000
6,000
- ค่าห้องผูป้ ่ วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) / Standard Room and board (Maximum per day)
8,000
10,000
12,000
- ค่าห้องผูป้ ่ วยหนัก (สูงสุดต่อวัน) / ICU/CCU (Maximum per day)
(จานวนวันคุม้ ครองของค่าห้องผูป้ ่ วยปกติและค่าห้องผูป้ ่ วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
(Maximum benefits for Standard room, ICU/CCU would not exceeding 365 days per any injury or illness)
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทัว่ ไป / General Medical Expenses
- ค่ารักษาพยาบาลทัว่ ไป / Hospital General Expenses
จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not
(รวมค่าใช้จา่ ยการรักษาพยาบาลต่อเนื่ องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
exceed maximum limit
exceed maximum limit
exceed maximum limit
(Includes continuing treatment within 30 days from discharge date)
- ค่ารักษาพยาบาลอุบตั เิ หตุฉุกเฉิ น เนื่ องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชัว่ โมง หลังเกิดอุบตั เิ หตุ รวมการรักษาต่อเนื่ องภายใน 15 วัน
Medical treatment for emergency accident basis within 24 hours after the accident and include continuing treatment within 15 days
8,000
10,000
12,000
after receive the first treatment
จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not
exceed maximum limit
exceed maximum limit
exceed maximum limit

- ค่าบริ การรถพยาบาล / Emergency Ambulance Charges

ค่าธรรมเนียมแพทย์ สาหรับการรักษาโดยการผ่ าตัด / Surgical Procedure fees
- ค่าแพทย์ผา่ ตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริ ง) / Surgeon's fee (Actual expense)
จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not
- ค่าปรึ กษาทางการผ่าตัด กรณี มกี ารผ่าตัด (รวมอยูใ่ นค่าแพทย์ผา่ ตัดและหัตถการ)
exceed maximum limit
exceed maximum limit
exceed maximum limit
Specialist's consultation and evaluation fees prior to surgery (included in surgeon's fee)
ค่าแพทย์ เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค / Doctor Visit fees or Specialist Physician consultation fees
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not จ่ายตามจริ ง / Actual cost but not
Doctor Visit fees for in-patient hospital 1 visit per day (maximum of 365 days)
- ค่าแพทย์ทปี่ รึ กษาทางการผ่าตัด กรณี ไม่มกี ารผ่าตัด (รวมอยูใ่ นค่ารักษาพยาบาลทัว่ ไป)
exceed maximum limit
exceed maximum limit
exceed maximum limit
Specialist Physician Consultation fees but non surgical tratment (included in General Medical Expense)
2. ความคุ้มครองอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
- ผลประโยชน์การเสี ยชี วติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟั ง การพูดออกเสี ยงหรื อทุพพลภาพถาวรจากอุบตั เิ หตุ (อ.บ. 2)
(ขยายความคุม้ ครองถึงการขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000
100,000
100,000
Loss of life, Dismemberment, Loss of sight, Loss of hearing, Loss of speech or Permanent disability (Or Bor 2)
(Extended to Riding or travelling on a motorcycle)
3. ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้ จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย / Funeral Expenses Benefit in case of death from injury or illness
- ค่าปลงศพหรื อค่าใช้จา่ ยในการจัดการงานศพ กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วติ จากการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุหรื อการเจ็บป่ วย
10,000
10,000
10,000
(ระยะเวลารอคอย 180 วัน สาหรับกรณี เสี ยชี วติ เนื่ องมาจากการเจ็บป่ วย)
Funeral expenses in case of death from injury or illness (Waiting period 180 days after first effective of the policy from illness)
4. การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ ได้ อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) / OUT-PATIENT HOSPITALISATION (OPD) of injury or illness.
- ค่ารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี )
1,500
2,000
2,500
OUT-PATIENT HOSPITALISATION (OPD) (Maximum 1 visit per day, limit 30 visits per year)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน) DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1115 Rama 3, Chong Nonsi,
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Fax: +66 (0) 2239 2049
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เบีย้ ประกันภัย (รวมอากรแสตมป์ ) / คน / ปี Total Premium / Person / Year (Baht)
ช่ วงอายุ (ปี ) / Age (Year)

แผน 1 / Plan 1

แผน 2 / Plan 2

แผน 3 / Plan 3

15 - 30

23,241
28,385
34,733
46,539
65,518
86,792

31,495
37,936
46,986
62,643
88,952
118,992

39,750
47,486
59,239
78,748
112,386
151,191

31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
* 71 - 80 (ต่ออายุเ ท่านั้น) (Renewal only)

หมายเหตุ
1. เบีย้ ประกันภัยข้างต้น รวมค่าอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว / This premium is included stamp duty 0.4%
2. คุม้ ครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15 - 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มสี ่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันทีก่ รมธรรม์มผี ลบังคับ
The insured have to be age between 15 - 70 year old with healthy and not any disability or mental disorder on the effective date of policy.
3. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคาขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของบริษทั ฯ
The applicant must complete the company application form and accepted with underwriting and company condition.
4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย/โรคเรื้อรัง ทีเ่ ป็ นมาก่อนการทาประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครัง้ แรก และการรักษาทีไ่ ม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์
This policy does not cover injury / illness / chronic disease which occur before effective date of policy and still not recover on the first effective date and unnecessary medical treatment.
5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองการเจ็บป่ วยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครัง้ แรก
This insurance policy is not covered any illness that occur within 30 days (Waiting Period) since first effective
6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองการเจ็บป่ วยดังต่ อไปนี้ เนื้องอก ถุ งน้าดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์
นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดทีข่ า เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครัง้ แรก
This insurance policy is not covered illness as following : All Tumour or Cysts, Cholesystistic, Hemorrhoids, Hernias, Cataract, Tonsil or Adenoid
any Calculus, Varicose vain and Endometriosis which occur within 120 days (Waiting Period) after first effective date of policy
7. ค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ ฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั ่วโมง หลังจากเกิดอุบตั ิเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่ อเนื่องทีเ่ กิดขึน้ ภายใน 15 วัน
6 หลังจากวันทีร่ บั การรักษาเป็ นครัง้ แรก โดยจ่ายไม่เกินจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์
Medical treatment for emergency accident basis within 24 hours after the accident and include continuing treatment within 15 days
after receive the first treatment but not exceed actual expense or maximum limit of coverage
8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองผลประโยชน์คา่ ปลงศพหรือค่าใช้จา่ ยในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวติ จากการเจ็บป่ วย ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลา 180 วัน หลังจากทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครัง้ แรก
This policy does not cover funeral expense from illness within 180 days after first effective of the policy
9. มีบตั รประกันสุขภาพให้ผู้เอาประกันภัยใช้สทิ ธิได้ท่ี โรงพยาบาลในโครงการทั ่วประเทศ
Health care card is provided for the insured to service with network hospital
10. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการปรับเบีย้ ประกันภัย แผนประกันภัยในปี ต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
Company reserves the right to adjust the premium for renewal policy, the renewal premium is consider from age of insured and claim experience.
11. ข้อเสนอนี้มรี ะยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีอ่ อกใบเสนอราคา
This quotation will be valid for 30 days after the quotation date.
12. ผลประโยชน์และความคุม้ ครองเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขกรมธรรม์
The benefit and coverage are subject to term & condition of policy.
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