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Know You Can

สัญญาเพ��มเติม

       ม่ันใจในทุกย�างก�าว อุ�นใจ
แม�ในยามป�วยไข� ดแูลคณุต้ังแต�
เข�ารับการรักษา ท้ังผู�ป�วยในและ
ผู�ป�วยนอก

* ตามคํานิยามที่ระบุในกรมธรรม�ประกันภัย    หมายเหตุ บร�ษัทฯ จะจ�ายผลประโยชน�ตามที่จ�ายจร�ง ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน� โดยผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมนี้และผลประโยชน�ในหมวดอื่นใดของบันทึกสลักหลังที่แนบท�ายสัญญาเพ��มเติมนี้ รวมกันแล�วต�องไม�เกินผลประโยชน�สูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

กรณีที่ผู�เอาประกันภัยเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ�มครอง  บร�ษัทฯ จะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดข�้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต�วันเดินทางเท�านั้น โดยบร�ษัทจะให�ความคุ�มครองการรักษาพยาบาลดังกล�าวสูงสุด ไม�เกินวันที่ 90 นับตั้งแต�วันเดินทาง 

ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยได�รับการรักษาในห�องผู�ป�วยว�กฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ให�เป�น
จํานวน 2 เท�า ของผลประโยชน�สําหรับค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อวัน สูงสุดไม�เกิน 30 วัน 

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด 
และค�าเวชภัณฑ� ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย�อยที ่2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย
หมวดย�อยที่ 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต และค�าบร�การทางการพยาบาล
หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ�
หมวดย�อยที่ 2.4 ค�ายาและค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สําหรับกลับบ�าน (สูงสุด 15 วัน และ ไม�เกิน 3,000 บาท ต�อ การเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง)

ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษา ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย�อยที ่4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทําหัตถการ
หมวดย�อยที่ 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ� การผ�าตัดและหัตถการ
หมวดย�อยที่ 4.3 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทย�ทําศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)
หมวดย�อยที่ 4.4 ค�าผู�ประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย� (Doctor Fee)
หมวดย�อยที ่4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

การผ�าตัดใหญ�ที่ไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง ก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน  หร�อค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกต�อเนื่องที่เกี่ยวข�องโดยตรง 
หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย�อยที ่6.1 ค�าบร�การทางการแพทย� เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน ก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน
หมวดย�อยที่ 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั้ง สําหรับการรักษาพยาบาลต�อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัว
เป�นผู�ป�วยในครั้งนั้น (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการตรวจว�นิจฉัย)

ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24  ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั้ง

ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟ� หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั้ง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเร�้อรัง โดยการล�างไตผ�านทางเส�นเลือด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร�วมรักษา เวชศาสตร�นิวเคลียร�รักษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การทางการแพทย�เพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค�ารักษาพยาบาล โดยการผ�าตัดเล็ก

ผลประโยชน�หมวดที่ 2, 6.2, 12 รวมสูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม�เกิน 
ผลประโยชน�หมวดที่ 4, 6.1, 7, 13 รวมสูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม�เกิน 
ผลประโยชน�หมวดที่ 9, 10, 11 รวมสูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย ไม�เกิน 

ค�าปร�กษาแพทย�เฉพาะทาง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

ค�ารักษาด�านจ�ตเวช สําหรับกรณีผู�ป�วยในและผู�ป�วยนอก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

ค�าปร�กษาแพทย�และค�ายา รวมถึงใบสั่งยา สําหรับผู�ป�วยนอก ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

ค�ารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคร�ายแรง* หร�อจากอุบัติเหตุ  (ผลประโยชน�ภายใต�สัญญาเพ��มเติมนี้หมวดที่ 2, 4, 6, 7, 12, 13 จะถูกจ�ายตามความคุ�มครองของบันทึกสลักหลัง ดังนี้ )
หมวดย�อยที่ 17.1  ผลประโยชน�ความคุ�มครองหมวดที่ 2  หมวดย�อยที่ 6.2 และ หมวดที่ 12 รวมสูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม�เกิน
หมวดย�อยที่ 17.2  ผลประโยชน�ความคุ�มครองหมวดที่ 4  หมวดย�อยที่ 6.1 หมวดที่ 7 และ หมวดที่ 13 รวมสูงสุดต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม�เกิน

1,500 บาทต�อวัน

750,000 บาท 1,000,000 บาท 1,250,000 บาท 1,500,000 บาท 2,000,000 บาท

2,500 บาทต�อวัน 3,500 บาทต�อวัน 4,500 บาทต�อวัน 6,500 บาทต�อวัน

3,000 บาทต�อวัน 5,000 บาทต�อวัน 7,000 บาทต�อวัน 9,000 บาทต�อวัน 13,000 บาทต�อวัน

ผลประโยชน�และความคุ�มครองสัญญาเพ��มเติมฯ

ผลประโยชน�สูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

แผนความคุ�มครอง
ตารางผลประโยชน�

แผน 1500 แผน 2500 แผน 3500 แผน 4500 แผน 6500

หมวดที่

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11

12

13

14

15
16

17

(สูงสุด 125 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยรวมจํานวนวันกรณีที่เข�าพักรักษาตัวในห�องผู�ป�วยว�กฤติ (ถ�ามี) ด�วย)

800 บาทต�อวัน 1,000 บาทต�อวัน 1,200 บาทต�อวัน 1,400 บาทต�อวัน 1,600 บาทต�อวัน
(สูงสุด 125 วัน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท

5,000 บาท

4,500 บาท 6,500 บาท

ไม�คุ�มครอง 4,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท

45,000 บาท 60,000 บาท 75,000 บาท 90,000 บาท 120,000 บาท

15,000 บาท 20,000 บาท 25,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท
75,000 บาท 100,000 บาท 125,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท

225,000 บาท 300,000 บาท 375,000 บาท 450,000 บาท 600,000 บาท

225,000 บาท 300,000 บาท 375,000 บาท 450,000 บาท 600,000 บาท

7,500 บาท
ต�อการผ�าตัดเล็ก 

10,000 บาท
ต�อการผ�าตัดเล็ก 

12,500 บาท
ต�อการผ�าตัดเล็ก 

15,000 บาท
ต�อการผ�าตัดเล็ก 

20,000 บาท
ต�อการผ�าตัดเล็ก 

1,200 บาทต�อครั้ง 1,500 บาทต�อครั้ง 1,800 บาทต�อครั้ง 2,100 บาทต�อครั้ง 2,400 บาทต�อครั้ง

ตามที่จ�ายจร�งแต�ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุด

ของหมวดที่ 2, 6.2, 12

ตามที่จ�ายจร�งแต�ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุด

ของหมวดที่ 4, 6.1, 7, 13 

ตามที่จ�ายจร�งแต�ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดของหมวดที่ 4, 6.1, 7, 13

ตามที่จ�ายจร�งแต�ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดของหมวดที่ 2, 6.2, 12

ตามที่ระบุในผลประโยชน�หมวดที ่2, 3, 4, 6, 12

1. ผลประโยชน�กรณีผู�ป�วยใน

หมวดที่ 2. ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดที่ ผลประโยชน�และความคุ�มครองบันทึกสลักหลังแนบท�ายสัญญาเพ��มเติมฯ

ตามที่ระบุไว�ในผลประโยชน� หมวดย�อยที่ 17.2 ของบันทึกสลักหลัง

ไม�คุ�มครอง

ตามที่จ�ายจร�งแต�ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดของหมวดที่ 9, 10, 11

แต�ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดของหมวดที่ 2, 6.2, 12

1 ครั้งต�อวัน และไม�เกิน 20 ครั้งต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

แต�ไม�เกินผลประโยชน�รวมสูงสุดของหมวดที่ 4, 6.1, 7, 13

บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับกรณี ดังต�อไปนี้
- การป�วยท่ีเกิดข�้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามสัญญาเพ��มเติมน้ี 
   หร�อวันท่ีบร�ษัทอนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมน้ี แล�วแต�กรณีใดจะเกิดข�้น
   ภายหลัง หร�อ  
- การป�วยดงัต�อไปน้ี ท่ีเกิดข�น้ในระยะเวลา 120 วนั นับแต�วนัเร��มมีผลคุ�มครองตามสัญญา
   เพ��มเติมน้ี หร�อวนัท่ีบร�ษัทอนุมัติให�เพ��มผลประโยชน�ของสัญญาเพ��มเติมน้ี แล�วแต�กรณีใด
   จะเกิดข�้นภายหลัง สําหรับ "เน้ืองอก, ถุงนํ้า หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไส�เล่ือน
   ทุกชนิด, ต�อเน้ือ หร�อต�อกระจก, การตดัทอนซลิ หร�ออดนีอยด�, นิ�วทุกชนิด, เส�นเลอืดขอด
   ที่ขา, เยื่อบุมดลูกเจร�ญผิดที่"

บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามสัญญาเพ��มเติมน้ี สําหรับโรคเร�้อรัง การบาดเจ็บ หร�อ
การป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) ท่ียังมิได�รักษาให�หายก�อนวันท่ีสัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมี
ผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก  เว�นแต�
- ผู�เอาประกันภยั ได�แถลงให�บร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรบัความเสีย่งภยัโดยไม�มีเง�อ่นไข
   ยกเว�นความคุ�มครองดังกล�าว หร�อ
- โรคเร�อ้รงั การบาดเจบ็ หร�อการป�วย (รวมถงึภาวะแทรกซ�อน) นัน้ ไม�ปรากฏอาการ ไม�ได�
   รับการตรวจรักษาหร�อว�นิจฉัยโดยแพทย� หร�อไม�ได�พบหร�อปร�กษาแพทย� ในระยะ 5 ป�
   ก�อนวันท่ีสัญญาเพ��มเติม เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก และในช�วงเวลา 3 ป� ตั้งแต�วันที่
   สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุ�มครองเป�นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period)

สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

• ภาวะท่ีเป�นผลจากความผิดปกติท่ีเกิดข�น้แต�กําเนิด หร�อระบบการสร�างอวยัวะของร�างกาย
   ไม�สมบูรณ�แต�กําเนิด หร�อโรคทางพันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการของ
   ร�างกาย เว�นแต� สัญญาเพ��มเติมน้ีมีผลคุ�มครองมาไม�น�อยกว�า 1 ป� และปรากฏอาการ
   หลังผู�เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ป�บร�บูรณ� 
• การตรวจรกัษาหร�อการผ�าตดัเพ�อ่เสร�มสวย หร�อการแก�ไขป�ญหาผิวพรรณ สวิ ฝ�า กระ 
  รังแค ผมร�วงหร�อการควบคุมน้ําหนักตัว การผ�าตัดท่ีสามารถทดแทนด�วยการรักษา
  แนวทางอืน่ เว�นแต�เป�นการตกแต�งบาดแผลอนัเน่ืองมาจากอบุติัเหตุท่ีได�รบัความคุ�มครอง 
• การบาดเจ็บที่เกิดข�้นอันเป�นผลมาจากการกระทําของผู�เอาประกันภัย  
  (1) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได� หร�อ
  (2) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธ์ิสุราโดยมีระดบัแอลกอฮอล�ในร�างกายขณะตรวจเทยีบเท�ากับระดบั
        แอลกอฮอล�ในเลือด ตั้งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป หร�อ 
  (3) ขณะอยู�ภายใต�ฤทธ์ิสุราจนไม�สามารถครองสติได� ในกรณีท่ีไม�มีการตรวจวัดหร�อ
         ในกรณีที่ไม�สามารถตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล�ได�

  (สามารถศึกษารายละเอียดข�อยกเว�นทั่วไปทั้งหมดได�ที่ www.krungthai-axa.co.th 
  หร�อติดต�อตัวแทนประกันชีว�ต)

ข�อยกเว�นทั่วไป (บางส�วน)

ค�าห�อง และค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง



(1) สัญญาเพ��มเติมน้ีมีระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ป� และสามารถต�ออายุสญัญาเพ��มเตมิได�
      เม่ือครบรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย ซึง่ผู�เอาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ��มเติมน้ี
      เม่ือใดก็ได� โดยแจ�งบร�ษัทเป�นลายลักษณ�อกัษร ทัง้น้ีบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�ต�ออายุสัญญา
      เพ��มเติม สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต�อไปนี้
       - ในกรณทีีมี่หลักฐานว�าผู�เอาประกันภยัไม�แถลงข�อความจร�งตามใบคาํขอเอาประกันภยั
          หร�อคาํขอต�ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสขุภาพ และข�อแถลงเพ��มเตมิอืน่ใดท่ี
          เก่ียวข�องกับการทําสญัญาเพ��มเติมการประกันภยัสุขภาพ ซึง่เป�นสาระสําคญัท่ีอาจ
          ทําให�บร�ษัทเร�ยกเกบ็ค�าการประกันภยัสําหรบัสัญญาเพ��มเติมสูงข�น้หร�อบอกป�ดไม�รบั
          ทําสัญญา หร�อรับประกันแบบมีเง�่อนไข
       - ผู�เอาประกันภัยเร�ยกร�องผลประโยชน�จากการท่ีตนให�มีการรักษาการบาดเจ็บหร�อ
          การป�วยโดยไม�มีความจําเป�นทางการแพทย� 
       - ผู�เอาประกันภยัเร�ยกร�องผลประโยชน�ค�าชดเชยจากการนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
          รวมกันทุกบร�ษัทเกินกว�ารายได�ที่แท�จร�ง    
      การไม�ต�ออายุสัญญาเพ��มเติมน้ีด�วยเหตุข�างต�น บร�ษัทจะแจ�งให�ผู�เอาประกันภัยทราบ
      ล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 30 วัน 
(2) บร�ษัทอาจปรบัค�าการประกนัภยั ณ วนัครบรอบป�กรมธรรม�ประกันภยั อนัเน่ืองมาจาก
      ป�จจัยต�าง ๆ ดังต�อไปนี้
       - อายุ และชั้นอาชีพ ของแต�ละบุคคล
       - ค�าใช�จ�ายในการรกัษาพยาบาลท่ีสูงข�น้ หร�อจากประสบการณ�การจ�ายสนิไหมทดแทน
          โดยรวมของพอร�ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพ��มเติมน้ี  โดยบร�ษัทจะแจ�งให�
          ผู�เอาประกันภัยทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 30 วัน 
(3) ในกรณทีีม่กีารปรบัค�าการประกันภยั บร�ษทัอาจเร�ยกเกบ็เบีย้ประกันภยัเพ��มพ�เศษเพ�อ่
      ให�สิทธิการมีผลบังคับอย�างต�อเน่ืองยังคงอยู� หากผู�เอาประกันภัยปฏิเสธไม�ชําระเบี้ย
      ประกันภยัเพ��มพ�เศษในอตัราทีบ่ร�ษทัขอแจ�งปรบั บร�ษทัมสิีทธิในการยกเลิก “สิทธิการ
      มีผลบังคับอย�างต�อเนื่อง” ตามที่ระบุอยู�ในเง�่อนไขทั่วไปแห�งกรมธรรม�ประกันภัย 

เง�่อนไขควรรู�ของสัญญาเพ��มเติม HealthLink (UDR)

ม่ันใจในทุกย�างก�าว อุ�นใจแม�ในยามป�วยไข� 
ดูแลคุณตั้งแต�เข�ารับการรักษา ท้ังผู�ป�วยใน
และผู�ป�วยนอก

HealthLink

 วนันีค้ณุพร�อมแล�วหร�อยัง? หากคณุเจบ็ป�วย หร�อประสบ
อุบัติเหตุจนต�องเข�ารับการรักษา หร�ออาจต�องรับการผ�าตัด 
แน�นอนว�าการเจ็บไข�ได�ป�วยเป�นสิ�งท่ีไม�มีใครอยากให�เกิดข�้น 
เพราะค�ารักษาจะกลายเป�นภาระที่คุณไม�อาจหลีกเลี่ยงได�  

     เร��มต�นวันน้ีด�วยสัญญาเพ��มเติมสุขภาพ HealthLink 
(UDR) ท่ีจะช�วยคลายกังวลให�กับคณุ ด�วยแผนความคุ�มครอง
ท่ีมากถึง 5 แผนให�เลือกได�ตามความต�องการ

X3

อายุรับประกัน 

ระยะเวลาคุ�มครอง

ระยะเวลาชําระเบี้ย 

ครบอายุ 85 ป� 

ครบอายุ 85 ป� 

อาณาเขตความคุ�มครอง
ประเทศไทย*

11 – 70 ป� 

การป�วยหร�อการบาดเจ็บที่ได�รับ
การเพ��มผลประโยชน�เป�น 3 เท�า *

• โรคมะเร็งระยะไม�ลุกลาม (Non - Invasive Cancer / Carcinoma in Situ)

• โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)

• โรคหลอดเลือดสมองที่ได�รับการรักษาโดยว�ธีใส�สายสวนเส�นเลือดบร�เวณคอ 
   (Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent Placement)

• โรคหลอดเลือดสมองแตกหร�ออุดตัน (Major Stroke)

• โรคหลอดเลือดสมองโป�งพองที่ต�องรักษาโดยการผ�าตัด 
   (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)

กลุ�มโรคมะเร็ง

กลุ�มโรคหลอดเลือดสมอง

กลุ�มโรคหัวใจ

• การใส�เคร�่องกระตุ�นหัวใจ (Insertion of Cardiac Pacemaker)

• การผ�าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจโคโรนาร�่ โดยการทําคีย�โฮลล� 
   (Keyhole Coronary Bypass Surgery)

• การผ�าตัดลิ�นหัวใจผ�านทางผิวหนัง (Percutaneous Valve Surgery)

• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด�วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 
   (Coronary Artery Disease requiring Angioplasty)

• การผ�าตัดเล็กของเส�นเลือดแดงใหญ�เอออร�ต�า 
   (Minimally Invasive Surgery to Aorta)

• การใส�เคร�่องกระตุ�นหัวใจถาวร 
   (Insertion of a Permanent Cardiac Defibrillator)

• โรคกล�ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)

• การผ�าตัดเส�นเลือดเลี้ยงกล�ามเนื้อหัวใจ 
   (Coronary Artery By-pass Surgery)

• กล�ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)

• การผ�าตัดลิ�นหัวใจโดยว�ธีการเป�ดหัวใจ 
   (Open Heart Surgery for the Heart Value)

• กลุ�มอาการไอเซนเมนเกอร� (Eisenmenger’s Syndrome)

• ภาวะลิ�นหัวใจติดเชื้อ (Infective Endocarditis)

• โรคเส�นเลือดหัวใจตีบ (Other Serious Coronary Artery Diseases)

• โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 
   (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)

ไตวายเร�้อรัง (Chronic Kidney Failure)

อุบัติเหตุ

แผนความคุ�มครอง แผน 1500 / แผน 2500 / แผน 3500 
แผน 4500 / แผน 6500

• ผู�ขอเอาประกนัควรศกึษาทําความเข�าใจในเอกสารเสนอขายก�อนตัดสนิใจทําประกัน
• เม่ือได�รบักรมธรรม�แล�ว โปรดศกึษารายละเอียดข�อกําหนดและเง�อ่นไขความคุ�มครองทีร่ะบุในกรมธรรม�
• ค�าการประกันภยัของสัญญาเพ��มเติมน้ี สามารถนําไปใช�สิทธิหักลดหย�อนภาษเีง�นได�บุคคลธรรมดาตามประกาศ
   อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเง�นได� ฉบับที่ 383

อุ�นใจ 

ครอบคลุม 

• ค�าผ�าตัด ล�างไต เคมีบําบัด รังสีบําบัด
• ค�าตรวจว�นิจฉัยก�อน หร�อหลังจากการเข�าพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล
• ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก หลังการเข�าพักรักษาตัว
  เป�นผู�ป�วยใน (OPD Follow up)

ไร�กังวล  

• อุ�นใจมากกว�าด�วยผลประโยชน�ความคุ�มครองอุบัติเหตุ
 เป�น 3 เท�าจากวงเง�นปกติ
• ความคุ�มครองกรณเีจบ็ป�วยฉุกเฉนิ หร�อ อบุติัเหตุฉุกเฉิน
 เม่ือเดนิทางออกนอกประเทศไทย เป�นเวลา 90 วัน

4 กลุ�มโรคร�ายแรงทีพ่บบ�อย*
• กลุ�มโรคมะเร็ง
• กลุ�มโรคหลอดเลือดสมอง
• กลุ�มโรคหัวใจ 
• ไตวายเร�้อรัง

4
คุ�มครอง

เท�า

จาก

กลุ�มโรคร�าย
*รายละเอยีดคาํนิยามโรค เป�นไปตามทีร่ะบใุนกรมธรรม�

HealthLink (UDR) คือ สัญญาเพ��มเติมท่ีคุ�มครอง
ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยใน ผู�ป�วยนอก แบบเหมาจ�ายและ
ตามรายการคุ�มครอง

• ผลประโยชน�สูงสุดต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย
   2 ล�านบาท

• ค�าห�องเร��มที่ 1,500 - 6,500 บาท/วัน

• ป�วยเบามีค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก แบบเหมาจ�าย

1,500
เร��มที่

บาท/วัน
6,500

สูงสุด

บาท/วัน

2 ล�าน
บาท

ผลประโยชน�เร��มต�นที่

750,000 บาท 
และคุ�มครองสูงสุดถึง

ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยในและผู�ป�วยนอก เพราะให�ความคุ�มครองพ�เศษ 3 เท�าจาก 

4 กลุ�มโรคร�ายแรงที่พบบ�อย* 

ด�วยผลประโยชน�ค�ารักษาพยาบาลแบบ
เหมาจ�าย

ดูแลมากกว�า 

เพราะให�ความคุ�มครองอุบัติเหตุเป�น 3 เท�า 
และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเม่ือเดินทาง
ออกนอกประเทศไทย 

X3

X3

*สําหรับผลประโยชน�ความคุ�มครองหมวดที่ 2, 4, 6, 7, 12, 13

* คุ�มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเมื่อเดินทาง
ออกนอกประเทศไทยเป�นระยะเวลา 90 วัน


