
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย (รวมข้อ1.1-1.5) 200,000 500,000 1,000,000
1.1ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวคร้ังใด
คร้ังหน่ึง) 6,000 8,000 14,000

1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวคร้ังใด
คร้ังหน่ึง) 12,000 16,000 28,000

1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการท่ัวไป รวมการรักษาต่อเน่ืองภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

1.3ค่าธรรมเนียมแพทย์สําหรับการรักษาโดยการผ่าตัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4ค่าแพทย์เย่ียมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 
ช่ัวโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังการรักษาต่อเน่ืองภายใน 15 วัน หลังจากวัน
ท่ีรับการรักษาคร้ังแรก

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

2 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจาก
อุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย 100% ของจํานวนเงิน
เอาประกันภัย)

10,000 10,000 10,000

รายละเอียดการเข้าพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)

*การเข้าพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง หมายถึง การรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันโดยถ้าหากการรักษาแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกิน 90 วันนับต้ังแต่การรักษา
คร้ังสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกัน

ช่วงอายุ (ปี)
เบ้ียประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษี) (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3
11 – 15 ปี 12,200 16,000 23,000

16 – 20 ปี 11,500 15,000 21,000
21 – 30 ปี 13,800 17,000 26,000
31 – 40 ปี 14,500 18,000 29,000
41 – 50 ปี 15,200 19,000 37,600
51 – 60 ปี 17,400 24,000 45,500
61 – 70 ปี 22,900 29,600 57,300

เง่ือนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 11 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี)
2. เบ้ียประกันภัยจะปรับเพ่ิมข้ึนตามช่วงอายุ
3.ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงพิการ และไม่มีโรคประจําตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย และผ่าน
เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
4. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับคร้ังแรก
5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเม่ือพ้น 30 วันนับจากวันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับคร้ังแรก
6. รับประกันภัยเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่าน้ัน
7. ซ้ือได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
8. ไม่รับประกันอาชีพดังต่อไปน้ี : ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเคร่ือง ช่างหม้อน้ํา กรรมกร พนักงานทําความสะอาด พนักงาน
ฉีดยาฆ่าแมลง-กําจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ํามัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ํา 
นักกีฬาอาชีพประเภทท่ีมีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบ้ี เป็นต้น อาชีพรับจ้างทําไร่ รับจ้างทําสวน และคนงานประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ใน
สวน ในฟาร์มเล้ียงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง

ข้อยกเว้นสําคัญ

1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับคร้ังแรก
2. การเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก
3. การเจ็บป่วยดังต่อไปน้ี เน้ืองอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เล่ือนทุกชนิด, ต้อเน้ือหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, น่ิวทุกชนิด, เส้นเลือดขอดท่ีขา, เย่ือ
บุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ีท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก”

หมายเหตุ
• รายละเอียด เง่ือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซ้ือควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเง่ือนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเง่ือนไข แผนประกันภัย และเบ้ียประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจาก อายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

HEALTH TRUST

จุดเด่นของแบบประกัน

ค่ารักษาพยาบาล 
จ่ายตามจริง แบบเหมาจ่าย 

ไม่จํากัดวงเงินค่ารักษาต่อคร้ัง 
(สูงสุด 1 ล้านบาท)

คุ้มครองค่าห้อง 
สูงสุด 14,000 บาทต่อวัน

ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ือง 30 วัน 
หลังออกจากโรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษีได้ 
สูงสุด 25,000 บาท


