ขอมูลทั่วไปของสัญญาเพ��มเติม
ลักษณะประกันภัย

เปนสัญญาเพ��มเติมคุมครองคารักษาพยาบาล แบบเหมาจายปตอป

การพ�จารณารับประกันภัย

การพ�จารณารับประกันภัยเปนแบบปกติ (Full Underwriting) โดยการพ�จารณา และ
การตรวจสุขภาพข�้นอยูกับกฏเกณฑการพ�จารณาที่บร�ษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ผูขอเอาประกันภัย
1 ทานสามารถถือสัญญาเพ��มเติมสุขภาพแบบเหมาจายไดเพ�ยง 1 ฉบับ เทานั้น

(ตออายุไดถึงอายุ 89 ป และรับความคุมครองถึงอายุ 90 ป)

แผนความคุมครอง

iHealthy Ultra แผนเด็ก มีความคุมครองใหเลือก 2 แผน
คือแผน Smart และแผน Bronze

สามารถเพ�ม� ความคุม ครองเปนแผน Silver, Gold, Daimond และ Platinum ได เมือ่ อายุตง้ั แต 11 ปขน�้ ไป

4

สิ�งที่ผูปกครองตองรับมือ
กับคาใชจายเร�่องสุขภาพ
ของเจาตัวนอย

1. อาการปวย ไมสบายบอย

นับเปนคาใชจา ยทีต่ อ งเตร�ยมวางแผนรับมือมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากวัยเด็ก
เปนวัยที่รางกายอาจยังไมแข็งแรงเทากับผู ใหญ หร�ออาจยังไมมี
ภูมิตานทานมากนัก โอกาสที่จะเจ็บปวยบอยจ�งเปนไปไดคอนขางสูง

............................................................................................................
2. อุบัติเหตุที่มาพรอมกับวัยซน

อุบตั เิ หตุเกิดข�น้ ไดทกุ เมือ่ โดยเฉพาะในวัยทีก่ าํ ลังเร�ยนรู ความอยากรู
อยากเห็น อยากทดลอง บางครั้งอาจไมทันไดระมัดระวังตัว และเกิด
การบาดเจ็บ จนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

............................................................................................................
3. โรคเสี่ยงในวัยเด็ก

บางครั้งการเจ็บปวยก็รุนแรงมากกวาที่คิด อยางที่ทราบกันวาดวย
วัยที่ภูมิตานทานยังไมมากนัก ก็มีโอกาสจะเสี่ยงเกิดโรคไดมากข�้น
อาทิเชน โรคมือเทาปาก โรคไขเลือดออก หร�อไขหวัดใหญเปนตน

............................................................................................................
4. คารักษาพยาบาลกรณีตอ
 งเขารับการรักษาแบบผูป ว ยใน

ไมวาจะดวยอุบัติเหตุหร�อโรคเสี่ยงตางๆ หากตอง
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นั่นหมายถึง
คาใชจา ยอืน่ ๆ นอกเหนือจากคารักษา ทีจ่ ะตามมา
อีกมากมาย อาทิเชน คาหอง คาอาหาร เปนตน

สัญญาเพ��มเติม

(สามารถศึกษารายละเอียดขอยกเวนทัว่ ไปทัง้ หมดไดที่ www.krungthai-axa.co.th หร�อติดตอตัวแทนประกันชีวต� )

การจายผลประโยชนตามเง�่อนไขของ iHealthy Ultra
คาใชจายซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย โดยจายคารักษา
พยาบาลตามที่เกิดข�้นจร�ง แตไมเกินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติม

ความจำเปนทางการแพทย

หมดกังวล
สุขภาพวัยซน
ของลูกนอย

ความจำเปนตองใชบร�การดานการแพทยหร�อบร�การอื่น ๆ ของสถานพยาบาล เพ�่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหร�อ
การปวย โดยตองสอดคลองกับการรักษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็บหร�อการปวยของผูเ อาประกันภัย ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานทางการแพทย และตองมิใชเพ�่อความสะดวกของผูเอาประกันภัย หร�อครอบครัวของผูเอาประกันภัย หร�อของผูให
บร�การการรักษาพยาบาลเพ�ยงฝายเดียว

ผูชวยสวนตัวดิจ�ทัลคนใหม
• ตรวจเช็คอาการปวยเองได
• พบแพทยออนไลน
• ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน
• ดูขอมูลกรมธรรมของคุณ
ลูกคา กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต
สามารถดาวนโหลดไดแลวที่

ระยะเวลาที่ ไมคุมครอง
(ก) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการปวยที่เกิดข�้นในระยะเวลาที่ ไมคุมครอง 30 วัน นับแตวันเร��ม
มีผลคุม ครองตามสัญญาเพ�ม� เติมนี้ หร�อวันทีบ่ ร�ษทั อนุมตั ใิ หเพ�ม� ผลประโยชนของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�น้
ภายหลัง หร�อ
(ข) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพ��มเติมนี้ สําหรับการปวยดังตอไปนี้ ที่เกิดข�้นในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันเร��มมี
ผลคุมครองตามสัญญาเพ��มเติมนี้ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้น
ภายหลัง สำหรับเนือ้ งอก ถุงน้ำ หร�อมะเร็งทุกชนิด, ร�ดสีดวงทวาร, ไสเลือ่ นทุกชนิด, ตอเนือ้ หร�อตอกระจก, การตัดทอนซิล
หร�ออดีนอยด, นิ�วทุกชนิด, เสนเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจร�ญผิดที่

สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
บร�ษทั จะไมจา ยผลประโยชนตามสัญญาเพ�ม� เติมนี้ สำหรับโรคเร�อ้ รัง การบาดเจ็บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ที่
ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุมครองเปนครั้งแรก เวนแต
- ผูเอาประกันภัย ไดแถลงใหบร�ษัททราบและบร�ษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไมมีเง�่อนไขยกเวนความคุมครองดังกลาว
หร�อ
- โรคเร�อ้ รัง การบาดเจ็บ หร�อการปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) นัน้ ไมปรากฏอาการ ไมไดรบั การตรวจรักษาหร�อว�นจิ ฉัย
โดยแพทย หร�อไมไดพบหร�อปร�กษาแพทย ในระยะ 5 ป กอนวันทีส่ ญ
ั ญาเพ�ม� เติมเร�ม� มีผลคุม ครองเปนครัง้ แรก และในชวง
เวลา 3 ป ตั้งแตวันที่สัญญาเพ��มเติมนี้เร��มมีผลคุมครองเปนครั้งแรก

ขอควรรู
(1) สัญญาเพ��มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และสามารถตออายุสัญญาเพ��มเติมไดเมื่อครบรอบปกรมธรรมประกันภัย

ซึง่ ผูเ อาประกันภัยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเพ�ม� เติมนีเ้ มือ่ ใดก็ ได โดยแจงบร�ษทั เปนลายลักษณอกั ษร ทัง้ นีบ้ ร�ษทั ขอสงวนสิทธิ์
ไมตออายุสัญญาเพ��มเติม สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
- ในกรณีทมี่ หี ลักฐานวาผูเ อาประกันภัยไมแถลงขอความจร�งตามใบคําขอเอาประกันภัย หร�อคําขอตออายุ (Reinstatement)
ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลงเพ�ม� เติมอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับการทําสัญญาเพ�ม� เติมการประกันภัยสุขภาพ ซึง่ เปนสาระสําคัญ
ที่อาจทําใหบร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้น หร�อบอกปดไมรับทําสัญญา หร�อรับประกันภัยแบบมีเง�่อนไข
- ผูเ อาประกันภัยเร�ยกรองผลประโยชนจากการทีต่ นใหมกี ารรักษาการบาดเจ็บหร�อการปวยโดยไมมคี วามจําเปนทางการแพทย
- ผูเ อาประกันภัยเร�ยกรองผลประโยชนคา ชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันทุกบร�ษทั เกินกวารายได
ที่แทจร�ง
การไมตอ อายุสญ
ั ญาเพ�ม� เติมนีด้ ว ยเหตุขา งตน บร�ษทั จะแจงใหผเู อาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอกั ษรไมนอ ยกวา 30 วัน
(2) เบี้ยประกันภัยสัญญาเพ��มเติมในปตออายุที่มีผลบังคับใชในปจจ�บัน ผูเอาประกันภัยสามารถขอทราบรายละเอียดไดจาก
ตัวแทนประกันชีวต� ทัง้ นี้ เบีย้ ประกันภัยในปตอ อายุของสัญญาเพ�ม� เติมนี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากอายุ ชัน้ อาชีพ
คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลทีส่ งู ข�น้ หร�อจากประสบการณการจายคาสินไหมทดแทนโดยรวมของพอรตโฟลิโอ (Portfolio)
ของสัญญาเพ��มเติมนี้
คำเตือน : ขอมูลนีเ้ ปนเพ�ยงขอมูลเบือ้ งตนเพ�อ่ ประกอบการนำเสนอเทานัน้ ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุม ครอง
และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ไอเฮลทตี้ อัลตรา
ดวยมาตรฐานสุขภาพใหม
เพ�่อใหเจาตัวนอยของคุณเร�ยนรู
ไดอยางเต็มที่
เอกสารฉบับเดือนตุลาคม 2564

อายุรับประกันภัย

อายุ 6 - 10 ป สําหรับ iHealthy Ultra แผนเด็ก
อายุ 11 - 80 ป สําหรับ iHealthy Ultra ทุกแผน
(ศึกษาขอมูลและความคุมครองเพ��มเติมไดในเอกสารประกอบการขาย iHealthy Ultra ทุกแผน)

ขอยกเวนทั่วไป (บางสวน)
• ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดข�้นแตกำเนิด หร�อระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หร�อโรคทาง
พันธุกรรม หร�อความผิดปกติในการพัฒนาการของรางกาย เวนแต สัญญาเพ��มเติมนี้มีผลคุมครองมาไมนอยกวา 1 ป และ
ปรากฏอาการหลังผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปบร�บูรณ
• การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในสถานพยาบาล หร�อรองขอการผาตัด การพักฟ��น หร�อการพักเพ�่อการ
ฟ�น� ฟ� หร�อการรักษาโดยว�ธใี หพกั อยูเ ฉย ๆ หร�อการพักรักษาตัวในสถานพยาบาล เพ�อ่ ใหมผี ชู ว ยดูแลทัว่ ไป การตรวจหร�อ
การรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัวไวในสถานพยาบาล การตรวจว�นิจฉัยการบาดเจ็บหร�อการปวย
การรักษาหร�อตรวจว�เคราะหเพ�่อหาสาเหตุ ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หร�อไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
• การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพ�่อชวยในการมองเห็นหร�อการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น
• การตรวจรักษา หร�อผาตัด เกี่ยวกับฟ�น หร�อเหง�อก การทำฟ�นปลอม การครอบฟ�น การรักษารากฟ�น อุดฟ�น การจัดฟ�น
ข�ดหินปูน ถอนฟ�น การใสรากฟ�นเทียม ยกเวนในกรณีจำเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ซึ่งไมรวมคาฟ�นปลอม
การครอบฟ�นและการรักษารากฟ�นหร�อใสรากเทียม
• การตรวจรักษา อาการ หร�อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจ�ตใจ โรคทางจ�ตเวช หร�อทางพฤติกรรมหร�อความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เคร�ยด ความผิดปกติของ การกิน หร�อความว�ตกกังวล
• การปลูกฝหร�อการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพ�ษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทำราย และวัคซีน
ปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

Know You Can

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

iHealthy Ultra (แผนเด็ก)

หมดกังวล สุขภาพวัยซน ของลูกนอย

ตารางผลประโยชนและความคุม ครอง สัญญาเพ�ม� เติมคารักษาพยาบาล iHealthy Ultra (แผนเด็ก)
2. หมดกังวล เร�อ่ งคารักษาพยาบาล คุม ครอง

ครอบคลุม ดวยคารักษาแบบเหมาจาย

ดวยจ�ดเดนของสัญญาเพ�ม� เติม iHealthy Ultra ทีถ่ กู พัฒนาดวย
มาตรฐานประกันสุขภาพใหม เพ�่อใหเจาตัวนอยของคุณเร�ยนรู ไดอยางเต็มที่
โดยที่คุณไมตองกังวลอีกตอไป

1. คุม
 ครอง ตัง้ แตอายุ 6 ขวบ ดวยแผนความคุม ครอง

ที่เลือกไดใหเหมาะกับวัยซน
คุมครองตั้งแต

6ขวบ

1
2

* ผลประโยชนเปนไปตามตารางผลประโยชนของสัญญาเพ��มเติมฯ

3. พ�เศษ สวนลดของเด็กสุขภาพดี
1

2

3

ไม
เคลม

ไม
เคลม

ไม
เคลม

ปกรมธรรมที่ 4

รับสวนลด
เบี้ยประกันภัย

10%

พ�เศษ ในกรณีที่ ไมมีการเคลม สําหรับการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ตอเนื่อง 3 ปก รมธรรม รับ สวนลดคาเบี้ยประกัน ภัยปตออายุ 10%
(Renewal) (ขอกําหนดและเง�่อนไขเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาเพ��มเติม)

4. วางแผน ไดตามความตองการที่หลากหลาย
คุมครองตั้งแตอายุ 6 ขวบ จนถึงอายุ 90 ป
ดวยแผนความคุมครองที่สามารถเลือกได โดยมีวงเง�นคารักษาพยาบาล
สูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย 3 ลานบาท และ 10 ลานบาท

คาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ควบคู ไปกับความคุมครองอื่น ๆ ที่เลือกได

สามารถเลือกสัญญาประกันชีว�ตหลักและแนบสัญญาเพ��มเติมอื่น **
ตามความตองการของแตละบุคคล
** สามารถแนบกับสัญญาเพ��มเติมอื่น ๆ ไดตามกฎเกณฑการรับประกันภัยของสัญญาประกันชีว�ตหลัก และสัญญาเพ��มเติม
คารักษาพยาบาล iHealthy Ultra

1,500 บาทตอวัน

3,000 บาทตอวัน

คาหองผูปวยว�กฤติ จะจายคาหองและคาอาหาร คาบร�การในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)

ตามที่จายจร�ง *

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิฉัยหร�อบําบัดรักษา คาบร�การโลหิตและสวนประกอบของโลหิต คาบร�การทางการ
พยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด และคาเวชภัณฑ ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดยอยที่ 2.4 คายาและคาเวชภัณฑสิ�นเปลือง (เวชภัณฑ 1) สําหรับกลับบาน

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
สูงสุด 15 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง
อายุ 6-10 ป

3

คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษาตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

อายุ 6-10 ป

1,000 บาทตอวัน

3,000 บาทตอวัน

อายุตงั้ แต 11 ป ข�น้ ไป : ตามที่จายจร�ง *

4

5

ตัวอยางเง�่อนไขการรับสวนลดเบี้ยประกันภัยปตออายุ
ปกรมธรรมที่ ปกรมธรรมที่ ปกรมธรรมที่

BRONZE
10 ลานบาท

1. ผลประโยชนกรณีผูปวยใน

หมวดยอยที่ 2.1 คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิจฉัย
หมวดยอยที่ 2.2 คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษา คาบร�การโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบร�การทางการพยาบาล
หมวดยอยที่ 2.3 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือดและคาเวชภัณฑ

คุม ครองแบบเหมาจายตามจร�ง * จัดเต็มกับวงเง�นคารักษาพยาบาลตอป
ใหคณ
ุ เขาถึงทีส่ ดุ ของคุณภาพการรักษา ทัง้ การผาตัด การลางไต การรักษา
โรคมะเร็ง ครอบคลุมทั้ง เคมีบําบัด รังสีรักษา และเทคโนโลยีการแพทย
สมัยใหม การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy

SMART
3 ลานบาท

ผลประโยชนและความคุมครองสัญญาเพ��มเติม และบันทึกสลักหลัง ฯ
หมวดที่

เพราะวัยซนคือวัยของการเร�ยนรู เราไมอาจเลี่ยงไดวาอุบัติเหตุและ
การเจ็บปวยเปนสิ�งที่มาคูกันกับความซนของเจาตัวเล็ก เมื่อเคาเกิดเจ็บปวย
หร�อไดรบั อุบตั เิ หตุ ในฐานะพอแมยอ มตองการใหลกู รักไดรบั การรักษาทีด่ ที สี่ ดุ
และทันทวงที ซึ่งคารักษาพยาบาลนั้นมีแนวโนมที่จะสูงข�้นเร�่อย ๆ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชน ดังนัน้ การวางแผนและเตร�ยมความพรอม "คาใชจา ยเร�อ่ ง
สุขภาพ" สําหรับเจาตัวนอยจ�งเปนเร�่องสําคัญ

อีกมาตรฐานของความคุมครองสุขภาพเด็ก
จาก กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต

ผลประโยชนรวมสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่

6

คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดยอยที่ 4.1 คาหองผาตัด และคาหองทําหัตถการ
หมวดยอยที่ 4.2 คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑ และคาอุปกรณผาตัดและหัตถการ
หมวดยอยที่ 4.3 คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทยทําศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทยผูชวยผาตัด) (Doctor Fee)
หมวดยอยที่ 4.4 คาผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ว�สัญญีแพทย (Doctor Fee)
หมวดยอยที่ 4.5 คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *

การผาตัดใหญที่ ไมตอ งเขาพักรักษาตัวเปนผูป ว ยใน (Day Surgery)

ตามที่จายจร�ง *

2. ผลประโยชนกรณี ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการว�นิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรง กอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูป ว ยใน หร�อคารักษา
พยาบาลผูป ว ยนอกที่ตอเนื่องเกี่ยวของโดยตรง หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอรอบปกรมธรรมประกันภัย
หมวดยอยที่ 6.1 คาบร�การทางการแพทย เพ�่อการตรวจว�นิจฉัยที่เกี่ยวของโดยตรง และเกิดข�้นภายใน 30 วัน กอนและหลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน
หมวดยอยที่ 6.2 คารักษาพยาบาลผูปวยนอก หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในตอครั้ง สําหรับการรักษาพยาบาลตอเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเขาพัก
รักษาตัวเปนผูปวยในครั้งนั้น (ไมรวมคาบร�การทางการแพทยเพ�่อการตรวจว�นิจฉัย)

ตามที่จายจร�ง *
ตามที่จายจร�ง *
สูงสุด 2 ครั้ง ตอการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง

7

คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

8

คาเวชศาสตรฟ�นฟ�หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในแตละครั้ง ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

9

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเร�้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ตามที่จายจร�ง *

10

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีรวมรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา
ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ตามที่จายจร�ง *

11

คาบร�การทางการแพทยเพ�่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

ตามที่จายจร�ง *

12

คาบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน

ตามที่จายจร�ง *

13

คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

ตามที่จายจร�ง *

ตามที่จายจร�ง *
ไมคุมครอง

ในกรณีทเี่ ขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม ครอง บร�ษทั จะใหความคุม ครองการรักษาพยาบาล เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทีเ่ กิดข�น้
ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันเดินทางเทานั้น โดยบร�ษัทจะใหความคุมครองการรักษาพยาบาลดังกลาว สูงสุดไมเกินวันที่ 90 นับตั้งแตวันเดินทาง
หมายเหตุ : * บร�ษัทจะจายผลประโยชน ตามที่จายจร�งโดยไมเกินผลประโยชนรวมสูงสุดตอรอบปกรมธรรมประกันภัย

