แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

เฮลธ 3 พลัส

สุดคุม!
คุมครองคารักษาพยาบาล
และการแพวัคซีน COVID-19
COVERS COVID-19

คุมครองคารักษาพยาบาลผูปวยใน
จากการเจ็บปวยทั่วไปแบบเหมาจาย

FULL LUMP SUM COVERAGE FOR IN-PATIENT
UP TO 500,000 BAHT/YEAR

คุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

COVERS DEATH FROM ACCIDENT UP TO 500,000 BAHT

ไมตองสำรองจาย ในโรงพยาบาลเครือขาย

กวา 450 แหง

CASHLESS MEDICAL CARD ACCEPTED IN OVER 450 HOSPITALS

คุมครองกรณีฉุกเฉิน

คุมครองสูงสุดถึง

500,000

บาท/ป

24 ชั่วโมง

24 HOURS EMERGENCY ASSISTANCE

สามารถใชเปน TOP

UP รวมกับแผนประกันเดิมที่มีอยูกับบริษัทอื่น

ALLOWS FOR "TOP UP" WITH OTHER COMPANIES HEALTH INSURANCE

บริการพิเศษ

สําหรับลูกคาที่ซื้อแผนประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุ เฮลธ 3 พลัส

Exclusive promotion for COVID-19 PLUS only

ปรึกษาแพทยออนไลนผาน
วิดีโอคอลกับแอปพลิเคชัน
Doctor A to Z ไดฟรี!
FREE!!! Teleconsulting
with expert doctors on
Doctor A to Z application.

ประกันสุขภาพรายบุคคล
Personal Health Insurance

สะดวก รวดเร็ว และยังชวยลด
ความเสี่ยงการระบาด Save หมอ
Save คนไข หางไกล Covid-19
Anywhere, anytime access to our expertise doctors
to shorten complexity of the healthcare process in
just one click. Also save people's lives staying away
from COVID-19.

สนใจนัดแพทย โหลดเลย
(ไมมีคาใชจาย)

Make an appointment here!

หมายเหตุ : สามารถใชได 3 ครั้ง/ป (ครั้งละไมเกิน 15 นาที), ไมรวมคายา และเวชภัณฑตาง ๆ สิทธิพิเศษนี้อยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของ Doctor A-Z

NOTE : 3 times/year (only 15 minutes/time) for Telemedicine, not include medication and medical supplies. This exclusive promotion is under terms and conditions of Doctor A-Z

ประกันสุขภาพรายบุคคล
Personal Health Insurance

คุมครองการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย กรณีผูปวยใน แบบเหมาจาย
Cover In-patient medical treatment from sickness and accident

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ความคุมครอง / Coverage

Plan 2

Plan 3

300,000

400,000

500,000

3,000

4,000

5,000

6,000

8,000

10,000

Plan 1

1. การอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน) / Inpatient benefits
ความคุมครองสูงสุดตอปกรมธรรมประกันภัย
Maximum limit per policy year

1.1 คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล
Room and Board, Nursing Charge, Other Medical Charge (max/ day)

1.1.1 หองผูปวยปกติ สูงสุด 31 วัน
Standard room for maximum 31 days

1.1.2 หองผูปวยหนัก สูงสุด 7 วัน
Intensive Care Unit and Coronary Care Unit for maximum 7 days

1.2 คารักษาพยาบาลหรือคาบริการทั่วไป รวมการรักษาตอเนื่องภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากโรงพยาบาล

จายตามจริง
Normal & Customary Charge

Hospital expense or other medical charge including 30 days OPD
follow up after hospital discharge

1.3 คาธรรมเนียมแพทยสำหรับการรักษาโดยการผาตัด

จายตามจริง
Normal & Customary Charge

Surgical fee including Pre-Surgical Assessment and Normal
Post-Surgical Care

จายตามจริง
Normal & Customary Charge

1.4 คาแพทยเยี่ยมไขหรือคาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
Physician’s daily hospital visit or Specialist consultation fee

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ อบ.1
Death, loss of part, eyesight, total disability from accident PA.1

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
(รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำรายรางกาย)

300,000

Death, loss of part, eyesight, total disability from accident
(including murdered)

400,000

500,000

อัตราเบี้ยประกันภัยรายป / Annual Premium
ชวงอายุ
Age Group

เบี้ยประกันภัยรายป (รวมอากรแสตมป 0.4%)
Annual Premium (including 0.4% stamp)

Plan 1

Plan 2

Plan 3

21 - 35

11,655 / 8,247*

13,709 / 9,718*

15,821 / 11,245*

36 - 54

16,229 / 11,460*

19,159 / 13,513*

22,147 / 15,626*

55 - 65
(for renew only)

26,936 / 18,955*

31,617 / 22,274*

36,553 / 25,749*

* อัตราเบี้ยประกันในกรณีผูเอาประกันรับผิดชอบความรับผิดสวนแรก 20,000 บาท สำหรับความคุมครองหมวด 1.2, 1.3 และ 1.4 เทานั้น
Premium rate with 20,000 Baht Deductible only apply to item 1.2, 1.3 and 1.4

ประกันสุขภาพรายบุคคล
Personal Health Insurance

คุณสมบัติของผูสมัคร

เงื่อนไขการทําจายสินไหม

Underwriting criteria

How to claim

• ผูสมัครตองมีอายุตั้งแต 21 ถึง 54 ปบริบูรณ (ตออายุไดถึง 65 ป)
AGE 21-54 years old (renewability up to 65 years old)

• ผูสมัครตองมีถิ่นพำนักอยูในประเทศไทยเปนหลักหรืออาศัยอยูในประเทศไทยไมนอยกวา
6 เดือนในระยะเวลา 1 ปกรมธรรม
Applicant must be Thai resident or reside in Thailand at least 6 months in a year.

• ผูสมัครจะตองไมเปนโรค หรือมีสภาพที่เปนมากอนการทำประกันภัย ดังนี้

Applicant must not have these diseases or have pre-existing of before
applying insurance.

- ผูที่ตั้งครรภ

- ผูท
 เ่ี คยปลูกถายไขกระดูก

- ผูที่ติดสิ่งเสพติด หรือสารเสพติด

- ผูที่มีดัชนีมวลกายมากกวา 35

Pregnant

Bone marrow transplant

Drug Addict

BMI > 35

1. กรณีผูเอาประกันเลือกแผนความรับผิดชอบสวนแรก
ผูเอาประกันรับผิดชอบคาใชจายสวนแรกจำนวน
20,000 บาทตอการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง และจำเปน
ตองสงเอกสารใบเสร็จรับเงินตนฉบับพรอมใบรับรอง
แพทยใหกับบริษัทฯ เพื่อบันทึกคาใชจายสวนแรก
For deductible plan, the insured will responsible
for the deductible of 20,000 Baht per disability.
The insured must submit the original receipt,
medical certificate for claim consideration.

2. ผูเอาประกันไมตองรับผิดชอบคาใชจายรวม และคาใชจาย
สวนแรกสำหรับผลประโยชนอุบัติเหตุ กรณีการเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
The insured doesn’t responsible for the deductible
in the case of accident claim loss of life, part, and
total disability

- ผูที่เคยรับหรือบริจาคอวัยวะ ตับ ไต หัวใจ
Organ donation Liver, Kidney, Heart

ขอมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันสุขภาพนี้ เปนเพียงขอมูลบางสวนเพือ
่ ชีแ้ จงใหผขู อเอาประกันภัยทราบเพือ
่ ประกอบ
การตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษท
ั เทานัน
้ เงือ
่ นไขความคุม
 ครองทัง้ หมดใหเปนไปตามคำจำกัดความ เงือ
่ นไขทัว่ ไป
และขอกำหนด ขอยกเวนทัว่ ไป และขอตกลงคุม
 ครองตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบต
ั เิ หตุสว นบุคคลของบริษท
ั

3. ผูเอาประกันภัยสามารถเขารับการรักษาไดในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยเทานั้น

Information in this brochure is only preliminary information provide for the applicant
to consider for applying for health insurance coverage from the company, all insuring
conditions shall be referred to Definition, General Definition, General Exclusions, and
Insuring Agreement of the health insurance policy of the company.

4. แผนประกันภัยนีส
้ ามารถทำได 1 ทาน ตอ 1 กรมธรรมเทานัน
้

Area of coverage in Thailand only
Limit 1 policy/insured

ระยะเวลารอคอย / Waiting Period
ที่ไมสามารถเรียกรองคาสินไหมได / for not being able to claim compensation

• เนื้องอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด
All types of tumors or cancer
• ริดสีดวงทวาร
Hemorrhoids

เคลมไดไมตองรอ

15 วัน

30 วัน

Claim it, don't wait

15 days

30 days

• บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
Accidental injury

• เจ็บปวยจาก โควิด-19
Infected by Covid-19

• เจ็บปวยจากโรคใด ๆ
Illness from disease

ระยะเวลารอคอยในปแรก / Waiting Period

• กรมธรรมนี้มีระยะเวลารอคอยในปแรก

Waiting period is applied for the first year policy.

• กรมธรรมนี้ไมคุมครองโรค หรือสภาพที่เปนมากอนการรับประกันภัย
The policy will not cover any pre-existing disease condition

120 วัน

120 days

• ไสเลื่อนทุกชนิด
All types of hernia

• ตอเนื้อหรือ ตอกระจก
Pterygium and Cataract

• การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
Tonsillectomy or adenoids
• นิ่วทุกชนิด
All Gallstones

• เสนเลือดขอด
Varicose veins

• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Endometriosis

Pacific Cross Health Insurance PCL

152 Chartered Square Building 21st Floor,
Room 21-01, North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel : +662 401 9189
Fax : +662 401 9187
E-mail : contactus@th.pacificcrosshealth.com

บร�ษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
152 อาคารชารเตอรสแควร ชั้น 21
หอง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : +662 401 9189
แฟกซ : +662 401 9187
อีเมล : contactus@th.pacificcrosshealth.com

Line Ofﬁcial Account

facebook.com/PCHIPCL

www.PacificCrossHealth.com

PaciﬁcCrossHealth.com

