
STV 180 and STV 90 Plans

HEALTH INSURANCE PLANS

Approved
Denied

VISA
ACCREDITED

Meets the minimum 100,000 USD* (includes COVID-19)

and Special Tourist Visa (STV) requirement



มากดวยประสบการณ EXPERIENCE MATTERS

ทำไมเราจึงเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด KEY FEATURES

เมื่อนึกถึงการประกันสุขภาพและ
การเดินทาง นึกถึง แปซิฟค ครอส
ประกันสุขภาพ คูคิดดานสุขภาพ
ที่มากดวยประสบการณของคุณ

When it comes to health
and travel insurance, 
always remember...
Experience matters

แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) คือหน่ึงในสมาชิกกลุม
บริษัทแปซิฟคครอส ซึ่งเปนกลุมบริษัทประกันภัยแรกในภาคพื้นเอเชีย
ที่ดำเนินธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในงานประกันสุขภาพ โดยเริ่ม
ดำเนินงานมาตั้งแตป 2518 จนถึงปจจุบัน เรายังคงความโดดเดน
ในการเปนผูเชี่ยวชาญในสายงานประกันสุขภาพ และประกันเดินทาง
อยางเสมอมา

แมวาธุรกิจประกันสุขภาพน้ันจะมีความซับซอน แตดวยประสบการณ
ของเรา เราไดออกแบบและนำเสนอแผนท่ีเขาใจงาย และดีท่ีสุดสำหรับ
คุณในราคาที่คุณจายได

เรามีความต้ังใจจริง และเอาใจใสในการรับประกันของลูกคาคนสำคัญ
ทุกราย ท้ังประเภทสวนบุคคลและกลุมโดยไมจำกัดอายุ และปญหาสุขภาพ
รวมท้ังสามารถตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ 99 ป สำหรับประเภทสวน
บุคคลเรามีความยินดีรับฟง ใหคำปรึกษาโดยทีมงานที่มีประสบการณ
และพรอมใหบริการคุณเสมอ

The business now known as Pacific Cross Health Insurance PCL, 
is a member pf the Pacific Cross Group of Companies, which was 
first established as specialist Asian based health insurance product 
and administration entity in 1975 - the first of its kind in Asia. 
Today the Group still retains the pre-eminent position in the region 
as a specialist in the filed of health and travel insurance.

Understanding the world of insurance can be complex and 
confusing. We offer specialized, easy to understand plans for 
people who simply want the best and most affordable cover 
available.

At Pacific Cross Health Insurance all applicants are considered, 
regardless of age or health status, ensuring that we are able to 
fully service client requirements. Our personal customer focus 
enables us to be competitive in terms of cost without 
compromising on the quality of coverage. Pacific Cross Health 
Insurance offer individual (ability to renew up to age 99 years) 
and group medical cover, and travel insurance products with 
competitive pricing, expertise in terms of service, advice, prompt 
decision making and product delivery.

• แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 
 เหรียญดอลลาร
• รับพิจารณาใหความคุมครองแมมีความเสี่ยง
 ทางสุขภาพ
• คุมครอง COVID-19

• Meets the minimum 100,000 USD 
 health insurance requirement
• Substandard Risks Considered
• Covers COVID-19



STV180 and STV90 Plans

ความคุมครอง (BENEFITS) STV180 and STV90 BENEFITS LEVEL
(Thai Baht)

ผลประโยชนสำหรับผูปวยใน (Inpatient Benefits)

ตัวเลือกโรงพยาบาล
Hospital Choices

กรมธรรมคุมครองการรักษาโรคมะเร็ง เคมีบำบัด การฉายรังสี โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง
Covid 19 รวมถึงโรครายแรงอ่ืนๆ
Our policies include cover for Cancer, Chemotherapy, Radiotherapy 
treatments; Heart Attacks and Strokes, Covid 19 and many other illnesses

ผลประโยชนสูงสุดตอโรค ตอปกรมธรรม (ผูปวยใน รวมรักษาตอเนื่องแบบผูปวยนอก)
Maximum Limit per Disability per Policy year (IPD and OPD follow up IPD)    

ผลประโยชนผูปวยนอกสูงสุด ตอปกรมธรรม
OPD Maximum Limit per Policy year

คาหอง, คาอาหาร, คาบริการพยาบาล และคาบริการทางการแพทยอื่น ๆ
(สูงสุดตอวัน และไมเกินจำนวนวันที่กำหนดตอโรค)
Room and Board, Nursing Charge, Other Medical Charge
(Maximum limit per day and maximum of days per disability)

คารักษาในหองผูปวยวิกฤติ และผูปวยวิกฤติโรคหัวใจ (สูงสุดตอวัน)
Intensive Care Unit and Coronary Care Unit (Maximum limit per day)

คาหองผาตัด
Operating Theatre

คาแพทยผาตัด รวมการวางแผนผาตัดและการดูแลหลังผาตัด (จายตามจริง)
Surgical's Fee Including Pre-Surgical Assessment and
Normal Post-Surgical Care (Actual Expenses)

คาปลูกถายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต
รวมคาใชจายสำหรับผูบริจาค (สูงสุดตอโรค)
Organ Transplant's Fee for Liver, Heart, Lung, Kidneys, Bone Marrow
and Kidney Dialysis Including Donor's Costs (Maximum per disability)

คาวางยาสลบ
Anaesthetist's Fee

คาพยาบาลพิเศษที่บานตอเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทยสั่ง
(สงสุดไมเกิน 30 วัน)
Private Nurse Fee recommended by physician immediately after 
hospitalization (Up to 30 days)

คารักษาพยาบาลสำหรับผูปวยทางจิต กรณีคนไขใน
Inpatient Psychiatric/Mental Disorder

คารักษาพยาบาลทั่วไป เชน คาวินิจฉัยโรค คาเอ็กซเรย คายา คาบริการโลหิตและ
สวนประกอบของโลหิต คาเชาเกาอี้รถเข็น คาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการผาตัด เปนตน
Hospital Expenses: Diagnostic Laboratory Fee, X-rays, Prescribed
Medicines, Blood and Plasma, Wheel Chair Rentals, Surgical Appliances, etc.

คาแพทยเยี่ยม (สูงสุดตอวัน และไมเกินจำนวนวันที่กำหนดตอโรค)
Physician's Daily Hospital Visit 
(Maximum per day and maximum of days per disability)

คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Specialist's consultation fee

สามารถใชบริการไดทุกโรงพยาบาล
No Limit on Hospital Choices

คุมครอง
Covered

3,500,000

40,000

6,000 ไมจำกัดจำนวนวัน
Unlimited Days

12,000 ไมจำกัดจำนวนวัน
Unlimited Days

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

300,000

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

350,000

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

 30,000 100,000
 โรค/Disability  ตลอดชีวิต/Lifetime



ความคุมครอง (BENEFITS) STV180 and STV90 BENEFITS LEVEL
(Thai Baht)

ผลประโยชนสำหรับผูปวยใน (Inpatient Benefits)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
Personal Accident Benefit: Covers loss of life, loss of one 
or both hands, loss of vision in one or both eyes, or permanent 
and total disability caused directly and solely by accident

2,000

ผลประโยชนอื่นๆ (Other Benefits)

200,000

คารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณและเจาหนาที่ในรถพยาบาล
Emergency Local Ambulance Service Including equipment and staff fee

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไขนอกภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดตออุบัติเหตุ
Emergency OPD within 24 hours, maximum per accident

อัตราเบี้ยประกัน (บาท) - ยังไมรวมอากรแสตมป 0.4%
Premium (BAHT) - Subject to 0.4% Stamp Duty

IPD and OPD (OPD Benefits 40,000 Baht)

Age Group

5 - 18

19 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

66 - 70

71 - 75

STV 180 (180 days coverage)

15,127

19,041

23,484

32,368

60,454

STV 90 (90 days coverage)

7,331

9,228

12,645

17,429

32,552



* หมายเหตุ / Remarks
1. ความคุมครองประกันภัยเริ่มตนเมื่อผูเอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและผานดานตรวจคนเขาเมืองขาเขาของประเทศไทย หรือวันเริ่ม
 ตนตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัยแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
 Period of insurance is effective when the insured arrive in Thailand and passes the immigration process for 
 "entry" or on the effective date as stated in the policy, whichever is the latest event.  

2. ระยะเวลารอคอย 15 วันสำหรับโรค Covid-19, 30 วันสำหรับโรคทั่วไป และ 120 วันสำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, 
 ริดสีดวงทวาร, ไสเลื่อน, ตอเนื้อหรือตอกระจก, ทอนซิลหรืออดีนอยด, นิ่ว, เสนเลือดขอด, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 Waiting period 15 days for Covid-19, 30 days for illness, and 120 days for tumor, cysts, cancer, hemorrhoids, 
 hernia, cataracts or pteygium, tonsillectomy or adenoidectomy, calcification, variose veins, endometriosis.

3. โปรดทราบวาสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัยจะไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 
 Please note that pre-existing health conditions prior to the date of this offer are not covered.

4. ผูเอาประกันตองสำรองจายและสงหลักฐานการเรียกรองสินไหมมายังบริษัทสำหรับผลประโยชนความคุมครองตามแผนนี้  
 All Benefits are on “Pay and Claim” by applicant. 

5.  แผนกรมธรรมนี้มีระยะเวลาคุมครองสูงสุดตามแตละแผน และไมสามารถตออายุกรมธรรมได
 Policy starts following the coverage date and not available for renewal.

6. กรมธรรมคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรม ภายใตอาณาเขตประเทศไทยเทานั้น 
 The benefits of policy are for coverage in Thailand only. 

7. ขอมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เปนเพียงขอมูลบางสวนเพื่อชี้แจงใหผูขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอ
 เอาประกันภัยกับบริษัทเทานั้น เงื่อนไขความคุมครองทั้งหมดใหเปนไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอยกเวนทั่วไป และ
 ขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคลของบริษัท
 Infomation in this brochure is only preliminary and provided for the applicant to consider when applying 
 for health insurance coverage from The Company, all insuring conditions shall be referred to Definitions, 
 General Terms and Conditions, General Exclusions and Insuring Agreement of the health insurance policy 
 of The Company.



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 

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 

POWERED BY:

Scan here to get
quick assistance

www.PacificCrossHealth.com
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มากดวยประสบการณ EXPERIENCE MATTERS

ทำไมเราจึงเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด KEY FEATURES

เมื่อนึกถึงการประกันสุขภาพและ
การเดินทาง นึกถึง แปซิฟค ครอส
ประกันสุขภาพ คูคิดดานสุขภาพ
ที่มากดวยประสบการณของคุณ

When it comes to health
and travel insurance, 
always remember...
Experience matters

แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) คือหน่ึงในสมาชิกกลุม
บริษัทแปซิฟคครอส ซึ่งเปนกลุมบริษัทประกันภัยแรกในภาคพื้นเอเชีย
ที่ดำเนินธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในงานประกันสุขภาพ โดยเริ่ม
ดำเนินงานมาตั้งแตป 2518 จนถึงปจจุบัน เรายังคงความโดดเดน
ในการเปนผูเชี่ยวชาญในสายงานประกันสุขภาพ และประกันเดินทาง
อยางเสมอมา

แมวาธุรกิจประกันสุขภาพน้ันจะมีความซับซอน แตดวยประสบการณ
ของเรา เราไดออกแบบและนำเสนอแผนท่ีเขาใจงาย และดีท่ีสุดสำหรับ
คุณในราคาที่คุณจายได

เรามีความต้ังใจจริง และเอาใจใสในการรับประกันของลูกคาคนสำคัญ
ทุกราย ท้ังประเภทสวนบุคคลและกลุมโดยไมจำกัดอายุ และปญหาสุขภาพ
รวมท้ังสามารถตออายุกรมธรรมไดถึงอายุ 99 ป สำหรับประเภทสวน
บุคคลเรามีความยินดีรับฟง ใหคำปรึกษาโดยทีมงานที่มีประสบการณ
และพรอมใหบริการคุณเสมอ

The business now known as Pacific Cross Health Insurance PCL, 
is a member pf the Pacific Cross Group of Companies, which was 
first established as specialist Asian based health insurance product 
and administration entity in 1975 - the first of its kind in Asia. 
Today the Group still retains the pre-eminent position in the region 
as a specialist in the filed of health and travel insurance.

Understanding the world of insurance can be complex and 
confusing. We offer specialized, easy to understand plans for 
people who simply want the best and most affordable cover 
available.

At Pacific Cross Health Insurance all applicants are considered, 
regardless of age or health status, ensuring that we are able to 
fully service client requirements. Our personal customer focus 
enables us to be competitive in terms of cost without 
compromising on the quality of coverage. Pacific Cross Health 
Insurance offer individual (ability to renew up to age 99 years) 
and group medical cover, and travel insurance products with 
competitive pricing, expertise in terms of service, advice, prompt 
decision making and product delivery.

• แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 
 เหรียญดอลลาร
• รับพิจารณาใหความคุมครองแมมีความเสี่ยง
 ทางสุขภาพ
• คุมครอง COVID-19

• Meets the minimum 100,000 USD 
 health insurance requirement
• Substandard Risks Considered
• Covers COVID-19

STV 180 and STV 90 Plans

HEALTH INSURANCE PLANS

Approved
Denied

VISA
ACCREDITED

www.PacificCrossHealth.com

Meets the minimum 100,000 USD* (includes COVID-19)

and Special Tourist Visa (STV) requirement



STV180 and STV90 Plans

ความคุมครอง (BENEFITS) STV180 and STV90 BENEFITS LEVEL
(Thai Baht)

ผลประโยชนสำหรับผูปวยใน (Inpatient Benefits)

* หมายเหตุ / Remarks
1. ความคุมครองประกันภัยเริ่มตนเมื่อผูเอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและผานดานตรวจคนเขาเมืองขาเขาของประเทศไทย หรือวันเริ่ม
 ตนตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัยแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
 Period of insurance is effective when the insured arrive in Thailand and passes the immigration process for 
 "entry" or on the effective date as stated in the policy, whichever is the latest event.  

2. ระยะเวลารอคอย 15 วันสำหรับโรค Covid-19, 30 วันสำหรับโรคทั่วไป และ 120 วันสำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, 
 ริดสีดวงทวาร, ไสเลื่อน, ตอเนื้อหรือตอกระจก, ทอนซิลหรืออดีนอยด, นิ่ว, เสนเลือดขอด, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 Waiting period 15 days for Covid-19, 30 days for illness, and 120 days for tumor, cysts, cancer, hemorrhoids, 
 hernia, cataracts or pteygium, tonsillectomy or adenoidectomy, calcification, variose veins, endometriosis.

3. โปรดทราบวาสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัยจะไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 
 Please note that pre-existing health conditions prior to the date of this offer are not covered.

4. ผูเอาประกันตองสำรองจายและสงหลักฐานการเรียกรองสินไหมมายังบริษัทสำหรับผลประโยชนความคุมครองตามแผนนี้  
 All Benefits are on “Pay and Claim” by applicant. 

5.  แผนกรมธรรมนี้มีระยะเวลาคุมครองสูงสุดตามแตละแผน และไมสามารถตออายุกรมธรรมได
 Policy starts following the coverage date and not available for renewal.

6. กรมธรรมคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรม ภายใตอาณาเขตประเทศไทยเทานั้น 
 The benefits of policy are for coverage in Thailand only. 

7. ขอมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เปนเพียงขอมูลบางสวนเพื่อชี้แจงใหผูขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอ
 เอาประกันภัยกับบริษัทเทานั้น เงื่อนไขความคุมครองทั้งหมดใหเปนไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอยกเวนทั่วไป และ
 ขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคลของบริษัท
 Infomation in this brochure is only preliminary and provided for the applicant to consider when applying 
 for health insurance coverage from The Company, all insuring conditions shall be referred to Definitions, 
 General Terms and Conditions, General Exclusions and Insuring Agreement of the health insurance policy 
 of The Company.

ความคุมครอง (BENEFITS) STV180 and STV90 BENEFITS LEVEL
(Thai Baht)

ผลประโยชนสำหรับผูปวยใน (Inpatient Benefits)

ตัวเลือกโรงพยาบาล
Hospital Choices

กรมธรรมคุมครองการรักษาโรคมะเร็ง เคมีบำบัด การฉายรังสี โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง
Covid 19 รวมถึงโรครายแรงอ่ืนๆ
Our policies include cover for Cancer, Chemotherapy, Radiotherapy 
treatments; Heart Attacks and Strokes, Covid 19 and many other illnesses

ผลประโยชนสูงสุดตอโรค ตอปกรมธรรม (ผูปวยใน รวมรักษาตอเนื่องแบบผูปวยนอก)
Maximum Limit per Disability per Policy year (IPD and OPD follow up IPD)    

ผลประโยชนผูปวยนอกสูงสุด ตอปกรมธรรม
OPD Maximum Limit per Policy year

คาหอง, คาอาหาร, คาบริการพยาบาล และคาบริการทางการแพทยอื่น ๆ
(สูงสุดตอวัน และไมเกินจำนวนวันที่กำหนดตอโรค)
Room and Board, Nursing Charge, Other Medical Charge
(Maximum limit per day and maximum of days per disability)

คารักษาในหองผูปวยวิกฤติ และผูปวยวิกฤติโรคหัวใจ (สูงสุดตอวัน)
Intensive Care Unit and Coronary Care Unit (Maximum limit per day)

คาหองผาตัด
Operating Theatre

คาแพทยผาตัด รวมการวางแผนผาตัดและการดูแลหลังผาตัด (จายตามจริง)
Surgical's Fee Including Pre-Surgical Assessment and
Normal Post-Surgical Care (Actual Expenses)

คาปลูกถายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต
รวมคาใชจายสำหรับผูบริจาค (สูงสุดตอโรค)
Organ Transplant's Fee for Liver, Heart, Lung, Kidneys, Bone Marrow
and Kidney Dialysis Including Donor's Costs (Maximum per disability)

คาวางยาสลบ
Anaesthetist's Fee

คาพยาบาลพิเศษที่บานตอเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทยสั่ง
(สงสุดไมเกิน 30 วัน)
Private Nurse Fee recommended by physician immediately after 
hospitalization (Up to 30 days)

คารักษาพยาบาลสำหรับผูปวยทางจิต กรณีคนไขใน
Inpatient Psychiatric/Mental Disorder

คารักษาพยาบาลทั่วไป เชน คาวินิจฉัยโรค คาเอ็กซเรย คายา คาบริการโลหิตและ
สวนประกอบของโลหิต คาเชาเกาอี้รถเข็น คาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการผาตัด เปนตน
Hospital Expenses: Diagnostic Laboratory Fee, X-rays, Prescribed
Medicines, Blood and Plasma, Wheel Chair Rentals, Surgical Appliances, etc.

คาแพทยเยี่ยม (สูงสุดตอวัน และไมเกินจำนวนวันที่กำหนดตอโรค)
Physician's Daily Hospital Visit 
(Maximum per day and maximum of days per disability)

คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Specialist's consultation fee

สามารถใชบริการไดทุกโรงพยาบาล
No Limit on Hospital Choices

คุมครอง
Covered

3,500,000

40,000

6,000 ไมจำกัดจำนวนวัน
Unlimited Days

12,000 ไมจำกัดจำนวนวัน
Unlimited Days

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

300,000

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

350,000

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

 30,000 100,000
 โรค/Disability  ตลอดชีวิต/Lifetime

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
Personal Accident Benefit: Covers loss of life, loss of one 
or both hands, loss of vision in one or both eyes, or permanent 
and total disability caused directly and solely by accident

2,000

ผลประโยชนอื่นๆ (Other Benefits)

200,000

คารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณและเจาหนาที่ในรถพยาบาล
Emergency Local Ambulance Service Including equipment and staff fee

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไขนอกภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดตออุบัติเหตุ
Emergency OPD within 24 hours, maximum per accident

อัตราเบี้ยประกัน (บาท) - ยังไมรวมอากรแสตมป 0.4%
Premium (BAHT) - Subject to 0.4% Stamp Duty

IPD and OPD (OPD Benefits 40,000 Baht)

Age Group

5 - 18

19 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

66 - 70

71 - 75

STV 180 (180 days coverage)

15,127

19,041

23,484

32,368

60,454

STV 90 (90 days coverage)

7,331

9,228

12,645

17,429

32,552


