
 

                                                                                                                                              

บริษัท ทิพยประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736  

เลขท่ี 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี       1115 Rama 3, Chong Nonsi,                       Fax: +66 (0) 2239 2049 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120                       Yannawa, Bangkok 10120 Thailand              www.dhipaya.co.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อาย ุ15-40 อาย ุ41 - 50 อาย ุ51-60 อาย ุ61-70

ผลประโยชนส์ูงสุดตอ่ปี 500,000 500,000 350,000 350,000

ผลประโยชนส์ูงสุดตอ่โรคหรอืตอ่อุบตัเิหตแุตล่ะคร ัง้ 100,000 100,000 50,000 50,000

- คา่หอ้งผูป่้วยปกติ 6,000 6,000 4,000 4,000

- คา่หอ้งผูป่้วยหนัก ICU/CCU 12,000 12,000 8,000 8,000

 (จ านวนวนัคุม้ครองของคา่หอ้งผูป่้วยปกตแิละคา่หอ้งผูป่้วยหนัก รวมสงูสดุไมเ่กนิ 365 วนั)

- ความรับผดิสว่นแรก (ตอ่วนั) - - - -

- คา่รักษาพยาบาลท่ัวไป (รวมคา่ใชจ้า่ยการรักษาพยาบาลตอ่เนือ่งภายใน 30 วนัหลงัออกจากโรงพยาบาล) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ เนือ่งจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลงัเกดิอบุตัเิหต ุ รวมการรักษาตอ่เนือ่งภายใน 15 วนั 6,000 6,000 4,000 4,000

- คา่บรกิารรถพยาบาล จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่แพทยผ์า่ตดัและหตัถการ (จา่ยตามจรงิ) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่ปรกึษาทางการผา่ตดั กรณีมกีารผา่ตดั (รวมอยู่ในคา่แพทยผ์า่ตดัและหตัถการ) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่ดแูลโดยแพทยเ์จา้ของไข ้1 ครัง้ / วนั (รวมสงูสดุไมเ่กนิ 365 วนั) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่แพทยท์ีป่รกึษาทางการผา่ตดั กรณีไมม่กีารผา่ตดั (รวมอยู่ในคา่รักษาพยาบาลท่ัวไป) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

คา่รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (1 ครัง้ตอ่วนั สงูสดุ 30 ครัง้ตอ่ปี) 2,000 1,000 900 500

ผลประโยชนก์ารเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสยีง หรอืทุพพลภาพถาวรจากอบุตัเิหต ุ(อ.บ. 2)

(ขยายความคุม้ครองถงึการขบัขี ่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต)์
10,000 10,000 10,000 10,000

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อาย ุ15-40 อาย ุ41 - 50 อาย ุ51-60 อาย ุ61-70

คา่เบีย้ประกนัภยัรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั

1.  ผูข้อเอาประกันภัยจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่อีายุระหวา่ง 15 - 70 ปีบรบิรูณ์ 

2.  มสีขุภาพรา่งกายสมบรูณ์แข็งแรง ไมม่สีว่นใดสว่นหนึง่พกิาร และไมม่โีรคประจ าตวัและผา่นการพจิารณาตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทก าหนด

3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการปรับเบีย้ประกันภัย แผนประกันภัยในปีตอ่อายุ โดยการพจิารณาจากอายุผูเ้อาประกันภัย และประวตักิารเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน

4.  ผูเ้อาประกันภัยทุกรายตอ้งกรอกใบค าขอเอาประกันภัย โดยการพจิารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของบรษัิทฯ

ไมคุ่ม้ครองกรณีดงันี้

1. การเจ็บป่วยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลา 30 วนั (Waiting Period) หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกันภัยมผีลบงัคบัครัง้แรก

2. การเจ็บป่วยดงัตอ่ไปนี ้เนือ้งอก ถุงน ้าด ีหรอืมะเร็งทุกชนดิ รดิสดีวงทวาร ไสเ้ลือ่นทุกชนดิ ตอ้เนือ้หรอืตอ้กระจก การตดัทอลซลิหรอือดนีอยด ์นิว่ทุกชนดิ เสน้เลอืดขอดทีข่า 

   เยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิที ่ทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลา 120 วนั (Waiting Period) หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกันภัยมผีลบงัคบัครัง้แรก

3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรือ้รัง ทีเ่ป็นมากอ่นการท าประกันภัย และยังรักษาไมห่ายกอ่นกรมธรรมป์ระกันภัยมผีลบงัคบัครัง้แรก และการรักษาทีไ่มใ่ชค่วามจ าเป็นทางการแพทย์

* ผลประโยชนแ์ละความคุม้ครองเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขกรมธรรม์

1. คา่รกัษาพยาบาลแบบผูป่้วยในจากการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย

คา่หอ้ง คา่อาหาร และคา่บรกิารพยาบาล

คา่รกัษาพยาบาล หรอืคา่บรกิารท ัว่ไป

กรมธรรมป์ระกนัภยัสุขภาพและอุบตัเิหตสุว่นบคุคล ทพิย เอ็กซต์รา้ แคร ์

แผนประกนัทพิย เฮลทแ์คร ์15,000

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั(มหาชน)

รายละเอยีดความคุม้ครอง

ผลประโยชน ์(บาท)

Comfort

3. Personal Accident

ชว่งอาย ุ(ปี)

คา่ธรรมเนยีมแพทยส์ าหรบัการรกัษาโดยการผา่ตดั

คา่แพทยเ์ยีย่มไข ้หรอืคา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค

2. การรกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก)
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แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อาย ุ15-40 อาย ุ41 - 50 อาย ุ51-60 อาย ุ61-70

1. คา่รกัษาพยาบาลแบบผูป่้วยในจากการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย

ผลประโยชนส์งูสดุตอ่ปี 600,000 600,000 400,000 400,000

ผลประโยชนส์งูสดุตอ่โรคหรอืตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะคร ัง้ 120,000 120,000 65,000 65,000

คา่หอ้ง คา่อาหาร และคา่บรกิารพยาบาล

- คา่หอ้งผูป่้วยปกติ 7,000 7,000 4,500 4,500

- คา่หอ้งผูป่้วยหนัก ICU/CCU 14,000 14,000 9,000 9,000

  (จ านวนวันคุม้ครองของคา่หอ้งผูป่้วยปกตแิละคา่หอ้งผูป่้วยหนัก รวมสงูสดุไม่เกนิ 365 วัน)

- ความรับผดิสว่นแรก (ตอ่วัน) 1,000 1,000 1,500 1,500

คา่รกัษาพยาบาล หรอืคา่บรกิารท ัว่ไป

 คา่รักษาพยาบาลท่ัวไป (รวมคา่ใชจ้า่ยการรักษาพยาบาลตอ่เนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่รักษาพยาบาลอุบตัเิหตฉุุกเฉนิ เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกดิอุบตัเิหต ุรวมการรักษาตอ่เนื่องภายใน 15 วัน 7,000 7,000 4,500 4,000

- คา่บรกิารรถพยาบาล จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

คา่ธรรมเนยีมแพทยส์ าหรบัการรกัษาโดยการผ่าตดั

- คา่แพทยผ์า่ตัดและหตัถการ (จา่ยตามจรงิ) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่ปรกึษาทางการผา่ตัด กรณีมกีารผา่ตัด (รวมอยูใ่นคา่แพทยผ์า่ตัดและหตัถการ) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

คา่แพทยเ์ยีย่มไข ้หรอืคา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค

- คา่ดแูลโดยแพทยเ์จา้ของไข ้1 ครัง้ / วัน (รวมสงูสดุไม่เกนิ 365 วัน) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

- คา่แพทยท์ีป่รกึษาทางการผา่ตัด กรณีไม่มกีารผา่ตัด (รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาลท่ัวไป) จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ

2. การรกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก)

คา่รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (1 ครัง้ตอ่วัน สงูสดุ 30 ครัง้ตอ่ปี) 2,000 1,000 900 500

3. การชดเชยรายได ้ขณะเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ(ตอ่วนั)

- หอ้งผูป่้วยปกติ 500 500 300 300

- หอ้งผูป่้วยหนัก ICU/CCU 1,000 1,000 600 600

(จ านวนวันคุม้ครองของหอ้งผูป่้วยปกตแิละคา่หอ้งผูป่้วยหนัก รวมสงูสดุไม่เกนิ 90 วัน)

4. Personal Accident

ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพดูออกเสยีง หรอืทพุพลภาพถาวรจากอุบตัเิหต ุ(อ.บ. 2)

(ขยายความคุม้ครองถงึการขับขี ่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต)์
10,000 10,000 10,000 10,000

ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70

คา่เบีย้ประกนัภยัรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั

1.  ผูข้อเอาประกนัภัยจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่อีายรุะหวา่ง 15 - 70 ปีบรบิรูณ์ 

2.  มสีขุภาพรา่งกายสมบรูณ์แข็งแรง ไมม่สีว่นใดสว่นหนึง่พกิาร และไมม่โีรคประจ าตวัและผา่นการพจิารณาตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทก าหนด

3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการปรับเบีย้ประกนัภัย แผนประกนัภัยในปีตอ่อาย ุโดยการพจิารณาจากอายผุูเ้อาประกนัภัย และประวตักิารเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน

4.  ผูเ้อาประกนัภัยทกุรายตอ้งกรอกใบค าขอเอาประกนัภัย โดยการพจิารณารับประกนัภัยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของบรษัิทฯ

ไมคุ่ม้ครองกรณีดงันี้

1. การเจ็บป่วยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลา 30 วนั (Waiting Period) หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภัยมผีลบังคบัครัง้แรก

2. การเจ็บป่วยดงัตอ่ไปนี ้เนือ้งอก ถงุน ้าด ีหรอืมะเร็งทกุชนดิ รดิสดีวงทวาร ไสเ้ลือ่นทกุชนดิ ตอ้เนือ้หรอืตอ้กระจก การตดัทอลซลิหรอือดนีอยด ์นิว่ทกุชนดิ เสน้เลอืดขอดทีข่า 

   เยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิที ่ทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลา 120 วนั (Waiting Period) หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกนัภัยมผีลบังคบัครัง้แรก

3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรือ้รัง ทีเ่ป็นมากอ่นการท าประกนัภัย และยังรักษาไมห่ายกอ่นกรมธรรมป์ระกนัภัยมผีลบังคบัครัง้แรก และการรักษาทีไ่มใ่ชค่วามจ าเป็นทางการแพทย์

* ผลประโยชนแ์ละความคุม้ครองเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขกรมธรรม์

รายละเอยีดความคุม้ครอง

ผลประโยชน ์(บาท)

Support

กรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล ทพิย เอ็กซต์รา้ แคร ์

แผนประกนัทพิยจดัเต็ม15,000

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั(มหาชน)


