
ประกันสุขภาพรูปแบบใหม 
คุมครองไดมากกวา รักษาท่ีไหนก็หายหวง

บีแอลเอ แฮปป เฮลธ

คุมครองสุขภาพ



เง�่อนไขการรับประกันภัยโดยยอ

ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ ประกอบดวย
 • สัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ
 • บันทึกสลักหลังสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ คุมครองคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากโรครายแรง
 • บันทึกสลักหลังสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ คุมครองคารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน
1. รับประกันภัย ตั�งแตอายุ 11 – 80 ป
2. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัย 1 ป ทั�งน้ี สามารถซ�อ้ความคุมครองตอไปไดเทากับระยะเวลาเอาประกันภัย
 ของสัญญาประกันช�ว�ตที่ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ แนบอยู หร�อสูงสุดถึงอายุ 99 ป
3. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเปน รายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันช�ว�ตหลัก)
4. ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ สามารถซ�้อแนบทายกรมธรรมใหม หร�อกรมธรรมเดิมที่ยังมีผลบังคับอยูได
5. การตรวจสุขภาพเปนไปตามหลักเกณฑการพ�จารณารับประกันภัยของบร�ษัท

คุมครองคารักษา
สูงสุดถึงอายุ

99
ป

5

ผลประโยชนรวม
สูงสุดตอครั�ง

ลานบาท(1)

ครอบคลุมคาหอง
โรงพยาบาล

แบบ
หองพักเดี่ยว

มาตรฐาน(2)

มี / ไมมี
ความรับผิด

สวนแรก

สามารถเลือก
แผนความคุมครองได

(3)

ลางไต
รังสีรักษา
เคมีบําบัด

รับเง�น
ชดเชย
รายวัน (5)

มะเร�ง  หัวใจ
หลอดเลือดสมอง

สูงสุด

5.5
ลานบาท

(4)

(1) ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ่งจากการเจ�บปวย หร�อบาดเจ�บทั�วไป สำหรับแผน 3

(2) หองพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง หองพักเดี่ยวระดับเบื้องตนของโรงพยาบาล

(3) ความรับผิดสวนแรก (Deductible) คือ คาใชจายสวนแรกของการรักษาพยาบาลท่ีผูเอาประกันภัยตองรับภาระตามขอตกลงของสัญญาประกันภัย

 หร�อใชสิทธิเบิกกับสวัสดิการดานสุขภาพจากองคกร และ/หร�อประกันสุขภาพอ่ืน โดยคาใชจายท่ีเกินจากสวนแรกน้ี ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ 

 จะใหความคุมครอง

(4) ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ่งจาก โรคมะเร�ง โรคหัวใจ หร�อโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับแผน 3

(5) ผลประโยชนเพ��มเติมกรณีเลือกแผนความคุมครองแบบไมมีความรับผิดสวนแรกและไมใชสิทธิเร�ยกรองผลประโยชนกรณีผูปวยในกับประกันสุขภาพ 

 บีแอลเอ แฮปป เฮลธ



ตารางผลประโยชนความคุมครอง

ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ่งจากการเจ�บปวย หร�อบาดเจ�บทั�วไป

ผลประโยชนความคุมครอง

ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ่งจาก โรคมะเร�ง โรคหัวใจ หร�อโรคหลอดเลือดสมอง

ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

1.1 คาหองผูปวยปกติ (สูงสุดไมเกิน 180 วัน)

1.2 คาหองผูปวยว�กฤติ ICU (สูงสุดไมเกิน 60 วัน)

3. คาผูประกอบว�ชาช�พเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา ตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั�งใดครั�งหน่ึง (สูงสุดไมเกิน 180 วัน)

2.1 คาบร�การทางการแพทยเพ��อการตรวจว�นิจฉัย

2.2 คาบร�การทางการแพทยเพ��อการบำบัดรักษา คาบร�การโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบร�การทางการพยาบาล

2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ

2.4 คายา และคาเวชภัณฑสิ�นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สำหรับกลับบาน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน)

4.1 คาหองผาตัด และคาหองทำหัตถการ

4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณการผาตัดและหัตถการ

4.3 คาผูประกอบว�ชาช�พเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทยทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor fee) 

 ตามอัตราคูมือคาธรรมเนียมแพทย

4.4 คาผูประกอบว�ชาช�พเวชกรรม ว�สัญญีแพทย (Doctor fee) ตามอัตราคูมือคาธรรมเนียมแพทย

4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปล่ียนอวัยวะ (จำกัด 1 ครั�ง ตลอดช�ว�ต)

4. คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั�งใดครั�งหน่ึง

6.1 คาบร�การทางการแพทยเพ��อการตรวจว�นิจฉัยท่ีเก่ียวของโดยตรง และเกิดข�น้ภายใน 30 วันกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอกหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั�งสำหรับการรักษาพยาบาลตอเน่ือง ภายใน 30 วันหลังจากออก

 จากการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั�งนั�น (ไมรวมคาบร�การทางการแพทยเพ��อตรวจว�นิจฉัย)

5. การผาตัดใหญท่ีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)(2)

6. คาบร�การทางการแพทยเพ��อตรวจว�นิจฉัยท่ีเก่ียวของโดยตรงกอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน หร�อคารักษาพยาบาลผูปวยนอก
 ท่ีตอเน่ืองเก่ียวของโดยตรงหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในครั�งใดครั�งหน่ึง

7. คารักษาพยาบาลการบาดเจ�บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั�วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุตอครั�ง

8 คาเวชศาสตรฟ��นฟู หลังการเขาพักรักษาเปนผูปวยใน สูงสุดไมเกิน 30 วันตอโรค แตละครั�ง ตอรอบปกรมธรรม

9. คาบร�การทางการแพทยเพ��อการบำบัดรักษาโรคไตวายเร�อ้รัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด ตอรอบปกรมธรรม

10. คาบร�การทางการแพทยเพ��อการบำบัดรักษาโรคมะเร�ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา ตอรอบปกรมธรรม

11. คาบร�การทางการแพทยเพ��อการบำบัดรักษาโรคมะเร�ง โดยเคมีบำบัด ตอรอบปกรมธรรม

12. คาบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน

13. คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก(3)

แผน 1 แผน 2 แผน 3

500,000

550,000

1,000,000

1,100,000

5,000,000

5,500,000

สูงสุดไมเกินคาหองพักเด่ียวมาตรฐาน(1)

จายตามจร�ง

จายตามจร�ง

จายตามจร�ง

จายตามจร�ง

ไมคุมครอง

5,000 20,000 20,000

1,000 2,000 2,000

1,000 - - - - - - - -2,000 2,000

8,76416,085 16,960 18,4346,956 9,225 7,322 3,148 10,333 8,713 3,747

9,79316,915 18,020 19,5877,168 10,308 7,545 3,244 11,339 8,979 3,880

50,000 100,000 100,000

ความรับผิดสวนแรก (ตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ่ง)

ทั�งน้ี บร�ษัทจะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายท่ีจำเปนและสมควร ซ�ง่เกิดจากการรักษาพยาบาลท่ีมีความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทยตามจำนวนท่ีจายจร�ง แตไมเกินผลประโยชนท่ีระบุไวในหนาตารางผลประโยชนความคุมครอง

30,000ไมมี ไมมี ไมมี50,000 30,000 50,000 100,000 30,000 50,000 100,000

ผลประโยชนกรณีไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

2. คาบร�การทางการแพทยเพ��อการตรวจว�นิจฉัยหร�อบำบัดรักษา คาบร�การโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบร�การทางการพยาบาล คายา
 คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ ตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั�งใดครั�งหน่ึง

1. คาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอการเขาพักรักษาเปนผูปวยในครั�งใดครั�งหน่ึง (ผลประโยชนขอ 1.1 และ1.2 รวมกันสูงสุดไมเกิน 180 วัน)

เง�นชดเชยรายวัน วันละ (สูงสุดไมเกิน 10 วันตอปกรมธรรม)

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยรายป สำหรับเพศชาย อายุ 35 ป สุขภาพแข�งแรงสมบูรณ

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยรายป สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ป สุขภาพแข�งแรงสมบูรณ

ผลประโยชนเพ��มเติมสำหรับการไมใชสิทธิเร�ยกรองผลประโยชนกรณีผูปวยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ แบบไมมีความรับผิดสวนแรก

(1) หองพักเด่ียวมาตรฐาน หมายถึง หองพักเด่ียวระดับเบ้ืองตนของโรงพยาบาล  (2) การผาตัดใหญ หร�อการทำหัตถการทดแทนการผาตัดใหญ หร�อการใชเคร�อ่งมือบำบัดรักษาพ�เศษท่ีสามารถทดแทนการผาตัดใหญได โดยไมตองมีการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล

(3) การผาตัดระดับผิวหนัง หร�อชั�นใตผิวหนัง หร�อชั�นเย่ือบุ โดยใชยาชาเฉพาะท่ี (Local / Topical Anaesthesia) หร�อเฉพาะบร�เวณ 

หนวย : บาทหนวย : บาท



ความคุมครองสุขภาพที่เลือกไดตามไลฟสไตลของคุณ

หมดกังวลทั�งคารักษาพยาบาลและสวนเกินคาหองดวยความคุมครองแบบคาหองพักเด่ียวมาตรฐาน

จากประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ ท่ีทำใหคุณแฮปปไดมากกวา

ตัวอยาง การจายผลประโยชนคาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล 

กรณีเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบหองพักเดี่ยวมาตรฐาน วันละ 10,000 บาท เปนเวลา 5 วัน

ผูท่ีไมมีสวัสดิการ หร�อไมมีประกันสุขภาพ สามารถเลือกประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ แบบไมมีความรับผิดสวนแรก 

เพ��อสรางสวัสดิการใหกับตนเองและเพ��มความอุนใจเร�อ่งคารักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพทั�วไป
คาหองและคาอาหาร
คาบร�การในโรงพยาบาล
แบบจํากัดวันละ 6,000 บาท

บีแอลเอ แฮปป เฮลธ
คาหองและคาอาหาร
คาบร�การในโรงพยาบาล

แบบคาหองพักเด่ียวมาตรฐาน

บีแอลเอ แฮปป เฮลธ
จาย 10,000 บาท x 5 วัน

รวม50,000 บาท

ประกันสุขภาพทั�วไป
จาย 6,000 บาท x 5 วัน

รวม 30,000 บาท

ภาระสวนเกินคาหอง

20,000 บาท

เขาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

เขาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพ
บีแอลเอ แฮปป เฮลธ
คุมครองคาใชจาย

ตามจํานวนท่ีจายจร�ง*

ประกันสุขภาพ
บีแอลเอ แฮปป เฮลธ
คุมครองคาใชจาย

สวนท่ีเกิน 50,000 บาท

เบิกคาใชจายกับ
สวัสดิการบร�ษัทท่ีมี

50,000 บาท

ความคุมครองสุขภาพที่ใหคุณมากกวาขอจำกัดเดิม

ตัวอยาง คุณผูชาย อายุ 35 ป สุขภาพแข�งแรง อาช�พเจาของกิจการ (ไมมีสวัสดิการ)

สนใจทำประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ แผน 3 (แบบไมมีความรับผิดสวนแรก) เบี้ยประกันภัยตอป 18,434 บาท

ตัวอยาง คุณผูชาย อายุ 35 ป สุขภาพแข�งแรง อาช�พพนักงานบร�ษัท (มีสวัสดิการไมเพ�ยงพอ)

สนใจทำประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ แผน 3 (แบบมีความรับผิดสวนแรก 50,000 บาท) เบ้ียประกันภัยตอป 8,713 บาท

ผลประโยชนรวม

สูงสุด 5 ลานบาท**

ผลประโยชนรวม

สูงสุด 5 ลานบาท**

ผูท่ีมีสวัสดิการดานสุขภาพจากองคกร หร�อมีประกันสุขภาพอยูแลว แตกังวลวาวงเง�นท่ีมีไมเพ�ยงพอ สามารถเลือกประกันสุขภาพ

บีแอลเอ แฮปป เฮลธ แบบมีความรับผิดสวนแรก เพ��อรับความคุมครองเพ��มเติมและยังจายเบ้ียประกันภัยลดลงดวย

*ทั�งน้ี ไมเกินผลประโยชนท่ีระบุไวในหนาตารางผลประโยชนความคุมครองของประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ แผน 3 (แบบไมมีความรับผิดสวนแรก)

**ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหน่ึงจากการเจ�บปวย หร�อบาดเจ�บทั�วไป สําหรับแผน 3



กรณีที่บร�ษัทจะไมคุมครอง

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง

สัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หร�อความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ�บ หร�อการปวย (รวมทั�งภาวะแทรกซอน) อาการ หร�อภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก

1. ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแตกำเนิด หร�อระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หร�อโรคทางพันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการ

 ของรางกาย

2. การตรวจรักษาหร�อการผาตัดเพ��อเสร�มสวย หร�อการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หร�อการควบคุมน้ำหนักตัว การผาตัดท่ีสามารถทดแทนดวยการรักษา

 แนวทางอื่น

3. การตั�งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั�งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบว�เคราะหและการรักษา) การทำหมันหร�อ

 การคุมกำเนิด

บันทึกสลักหลังสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ คุมครองคารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรครายแรง
ไมคุมครองการเจ�บปวยดวยโรคอ่ืนใดนอกเหนือจากโรครายแรงท่ีอยูภายใตบันทึกสลักหลังน้ี และไมคุมครองการเจ�บปวยดวยโรครายแรงอันเกิดข�น้โดยตรง หร�อโดยออม

จากสาเหตุ ดังตอไปนี้

1. ความผิดปกติซ�ง่แพทยยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนวาเก่ียวของกับโรครายแรงท่ีเกิดข�น้กอนวันเร�ม่มีผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมท่ีบันทึกสลักหลังน้ีแนบอยู หร�อกอนวันท่ี

 ใหมีการตออายุสัญญาเพ��มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยูสิ�นผลบังคับ (Reinstatement) เวนแต ผูเอาประกันภัยไดแถลงใหบร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย

 โดยไมมีเง�่อนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว 

2. การฆาตัวตาย หร�อการทำรายรางกายตนเอง หร�อพยายามกระทำเชนวานั�น 

3. การติดเช�้อไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง (HIV Positive) หร�อภาวะของโรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ของผูเอาประกันภัย ไมวาจะทางตรงหร�อทางออมก็ตาม

บันทึกสลักหลังสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ คุมครองคารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน
ไมคุมครองการบาดเจ�บ หร�อการปวยใดๆ ตามขอยกเวนความคุมครองของสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ ท่ีบันทึกสลักหลังน้ีแนบอยู และยังคงมีผลบังคับ

หมายเหตุ
1. เอกสารเสนอขายฉบับน้ีเปนเพ�ยงการสรุปผลประโยชนเบ้ืองตนเทานั�น โปรดทำความเขาใจในรายละเอียดเง�อ่นไข ความคุมครอง และขอยกเวน กอนการตัดสินใจทำประกันภัย

 ทั�งนี้ เง�่อนไข ความคุมครอง และขอยกเวนอยางสมบูรณ สามารถสอบถามไดจากตัวแทนของทาน หร�อสามารถศึกษารายละเอียดไดจากกรมธรรมประกันช�ว�ตของทาน

2. การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหนาประกันช�ว�ตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบร�การเทานั�น

3. การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพ�จารณารับประกันภัย หร�อพ�จารณาการจายเง�นตามสัญญาประกันภัย

4. การรับประกันภัยเปนไปตามเง�่อนไขการพ�จารณารับประกันภัยของบร�ษัท

5. เบ้ียประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ สามารถปรับไดจากปจจัย ซ�ง่ไดแกอายุ ชั�นอาช�พของแตละบุคคล และคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงข�น้ หร�อประสบการณ

 การจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio)

6. เบี้ยประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ สามารภนำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษ�เง�นไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด

7. ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ เปนช�อ่ทางการตลาดของ 1) สัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ  2) บันทึกสลักหลังสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ

 แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ คุมครองคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากโรครายแรง 3) บันทึกสลักหลังสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ คุมครองคารักษา

 พยาบาลชดเชยรายวัน

• เน้ืองอก ถุงน้ำ หร�อมะเร�งทุกชนิด

• การตัดทอนซ�ล หร�ออดีนอยด

• ร�ดสีดวงทวาร

• นิ�วทุกชนิด

• ไสเล่ือนทุกชนิด

• เสนเลือดขอดท่ีขา

• ตอเน้ือ หร�อตอกระจก

• เย่ือบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดท่ี

สัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ
สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับ

โรคเร�้อรัง การบาดเจ�บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร�่มมีผลคุมครองเปนครั�งแรก เวนแต

• ผูเอาประกันภัยไดแถลงใหบร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไมมีเง�่อนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว หร�อ

• โรคเร�อ้รัง การบาดเจ�บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) นั�น ไมปรากฏอาการ ไมไดรับการตรวจรักษา หร�อว�นิจฉัยโดยแพทย หร�อไมไดพบ หร�อปร�กษาแพทย ในระยะ 5 ป

 กอนวันที่สัญญาเพ��มเติมเร�่มมีผลคุมครองเปนครั�งแรก และในชวงเวลา 3 ป ตั�งแตวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร�่มมีผลคุมครองเปนครั�งแรก

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) สำหรับ

• การปวยใดๆ ท่ีเกิดข�น้ในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันเร�ม่มีผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมน้ี หร�อ วันท่ีบร�ษัทอนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมน้ี แลวแตกรณีใด

 จะเกิดข�้นภายหลัง หร�อ

• การปวยดังตอไปน้ี ท่ีเกิดข�น้ในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเร�ม่มีผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมน้ี หร�อวันท่ีบร�ษัทอนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมน้ี

 แลวแตกรณีใดจะเกิดข�น้ภายหลัง

บันทึกสลักหลังสัญญาเพ��มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปป เฮลธ คุมครองคารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรครายแรง
การจายผลประโยชนของบันทึกสลักหลังน้ี มีระยะเวลาท่ีไมคุมครอง 90 วัน นับแตวันเร�ม่มีผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมท่ีบันทึกสลักหลังน้ีแนบอยู หร�อหากมีการตออายุสัญญา

เม่ือสัญญาเพ��มเติมท่ีบันทึกสลักหลังน้ีแนบอยูสิ�นผลบังคับ



ดวยบร�การออนไลนผานแอปฯ
อยูบานปลอดภัย



บีแอลเอ แฮปป เฮลธ
ประกันสุขภาพท่ีคุมครองไดมากกวา

ชวยเติมเต็มเร�อ่งคารักษาพยาบาล

ใหคุณแฮปปกับคาหองพักเด่ียวมาตรฐาน

• คุมครองคารักษาพยาบาล สูงสุดถึงอายุ 99 ป

• รับผลประโยชนรวมสูงสุด 5 ลานบาท (1)

• กรณีเขาพักรักษาตัวจากโรคมะเร�ง โรคหัวใจ หร�อโรคหลอดเลือด

 สมอง รับผลประโยชนรวมสูงสุดเพ��มเปน 5.5 ลานบาท (2)

• ครอบคลุมคาหองพักเด่ียวมาตรฐาน (3) ทุกโรงพยาบาลทั�วประเทศ

• สามารถเลือกกำหนดแผนความคุมครองแบบมีความรับผิดสวนแรก (4)

 เพ��อลดคาเบ้ียประกันใหถูกลง

• คุมครองคาบร�การทางการแพทย ทั�งการลางไต รังสีรักษา 

 และเคมีบำบัด

• เบี้ยประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ สามารถนำไป

 หักลดหยอนภาษ�เง�นไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ

 ที่กรมสรรพากรกำหนด
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 บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร� แขวงวงศสวาง เขตบางซ�่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ติดตอตัวแทนประกันช�ว�ต หร�อที่ปร�กษาการเง�นที่สำนักงานใหญ และสาขาบร�ษัททั�วประเทศ

โทร. 02 777 8888   www.bangkoklife.com

(1) ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหน่ึงจากการเจ�บปวย หร�อบาดเจ�บทั�วไป สำหรับแผน 3 

(2) ผลประโยชนรวมสูงสุดตอการเขาพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหน่ึงจาก โรคมะเร�ง โรคหัวใจ หร�อโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับแผน 3 

(3) หองพักเด่ียวมาตรฐาน หมายถึง หองพักเด่ียวระดับเบ้ืองตนของโรงพยาบาล

(4) ความรับผิดสวนแรก (Deductible) คิอ คาใชจายสวนแรกของการรักษาพยาบาลท่ีผูเอาประกันภัยตองรับภาระตามขอตกลงของสัญญาประกันภัย หร�อใชสิทธิเบิกกับ

 สวัสดิการดานสุขภาพจากองคกร และ/หร�อประกันสุขภาพอ่ืน โดยคาใชจายท่ีเกินจากสวนแรกน้ี ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปป เฮลธ จะใหความคุมครอง


