
A New Lifestyle for a New Generation

SME CARE PLANCORPORATE SERIES

A member of the Pacific Cross Group of CompaniesA member of the Pacific Cross Group of Companies

แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) คือหนึ�งในสมาชิกกลุม 
บริษัทแปซิฟคครอสซึ�งเปนกลุมบริษัทประกันภัยแรกในภาคพื้นเอเชีย
ท่ีดำเนินธุรกิจและมีความเชียวชาญในงานประกันสุขภาพ โดยเริ�มดำเนิน
งานมาตั้งแตป 2500 จนถึงปจจุบัน เรายังคงความโดดเดนในการเปน
ผูเช่ียวชาญในสายงานประกันสุขภาพ และประกันเดินทางอยางเสมอมา

แมวาธุรกิจประกันสุขภาพน้ันจะมีความซับซอน แตดวยประสบการณของเรา 
เราไดออกแบบและนำเสนอแผนท่ีเขาใจงาย และดีท่ีสุดสำหรับคุณ ในราคา
ที่คุณจายได

เรามีความตั้งใจจริง และเอาใจใสในการรับประกันของลูกคาคนสำคัญ
ทุกราย ท้ังประเภทสวนบุคคลและกลุม โดยไมจำกัดอายุ และปญหาสุขภาพ
รวมทั้งการรับประกันการตออายุกรมธรรมสำหรับประเภทสวนบุคคล 
เรามีความยินดีรับฟง ใหคำปรึกษาโดยทีมงานท่ีมีประสบการณ และพรอมให
บริการคุณเสมอ

The business now known as Pacific Cross Health Insurance PCL, 
is a member of the Pacific Cross Group of Companies, which was 
first established as specialist Asian based health insurance product 
and administration entity in 1957 - the first of its kind in Asia. 
Today the Group still retains the pre-eminent position in the region 
as a specialist in the field 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 
(with guaranteed renewability) and group medical cover, and travel 
insurance products with competitive pricing, expertise in terms of 
service, advice, prompt decision making and product delivery.

เมื่อนึกถึงการประกันสุขภาพและ
การเดินทาง นึกถึง แปซิฟค ครอส 
ประกันสุขภาพ คูคิดดานสุขภาพ
ที่มากดวยประสบการณของคุณ

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

มากดวยประสบการณ EXPERIENCE MATTERS
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บริษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
152 อาคารชารเตอรสแควร ช้ัน 21 
หอง 21-01 ถนนสารทรเหน�อ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร : 02-401-9189 
แฟกซ : 02-401-9187
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 : 02-401-9189 
Fax : 02-401-9187
Email : contactus@th.pacificcrosshealth.com Scan Here to see us



เงื่อนไขการรับประกันภัย / Terms & Conditions
1. อัตราเบี้ยประกันภัยไมรวมอากรแสตมป 0.4%
 Premiums are subject to 0.4% stamp duty
2. ขอเสนอน�้ไมคุมครองโรคที่เปนมากอนและโรคเรื้อรัง
 Quotation does not cover pre-existing conditions and chronic diseases.
3. ขอเสนอน�้ขยายความคุมครองครอบครัวพนักงาน คูสมรส และ บุตรเทานั้น
 Dependent means spouse and child only.
4. คูสมรส และ บุตร สามารถเลือกแผนความคุมครองเดียวกัน หรือ ต่ำกวา พนักงาน
 Spouse and child can enroll under lower or the same plan as the insured employee.
5. ขอเสนอน�้สามารถเลือกซื้อแผนความคุมครองไดสูงสุด 4 แผน โดยแผนที่เลือกตองแตกตางกันไมเกิน 3 แผน 
 Up to 4 plans in a policy, difference of each plan cannot exceed 3 levels.
6. ผูเอาประกันสามารถเลือกสลับแผนความคุมครอง ผูปวยใน และ ผูปวยนอก ได โดยแผนที่เลือกตองแตกตางกันไมเกิน 3 แผน 
 Insured can choose the plan different between inpatient and outpatient benefit up to 3 levels.
7. ขอเสนอน�้มีผลบังคับใชสำหรับสมาชิกที่มีอายุไมเกิน 65 ป บริบูรณ
 Quotation is eligible for member age up to 65 years old.
8. ขอเสนอน�้สำหรับพนักงานที่ประกอบขั้นอาชีพ 1-3 ยกเวน อาชีพ ตำรวจ ชาง แพทย พยาบาล พนักงานขับรถ
 Quotation is applicable for occupation class 1-3, excluded police, worker & mechanic, doctor, nurse and chauffeur (driver).
9. ขอเสนอน�้สมาชิกทุกทานจำเปนตองกรอกใบแถลงสุขภาพเพิ�มเติม พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 All members have to complete health insurance application form and submit copy of ID or passport.
10. ขอเสนอน�้มีผลบังคับใชภายใตเงื่อนไขความคุมครองกรมธรรมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบริษัทเทานั้น
 Quotation is subject to group medical policy terms and conditions.

คุณสมบัติคูสมรสและบุตรของพนักงาน / Eligibility of dependent
ผลประโยชนการประกันภัยจะใหความคุมครองแกคูสมรสของพนักงานท่ีมีอายุต่ำกวา 65 ปบริบูรณ และบุตรที่มีอายุไมต่ำกวา 2 อาทิตย 
และไมเกินกวา 18 ป และยังมิไดสมรสทั้งน�้จะขยายความคุมครองใหแกบุตรที่มีอายุระหวาง 18 ป จนถึง 23 บริบูรณ โดยเปนผูซึ�งกำลัง
ศึกษาเต็มเวลา และยังมิไดสมรส
Policy covers dependent of insured employee. Spouse should not be over 65 years old. Children must be 2 weeks - 18 years old, 
and unmarried. Coverage for children is extended to 23 year old if they are full-time student and unmarried.

คุณสมบัติสมาชิกผูมีสิทธิ์เขารวม / Eligibility of employee
ผลประโยชนการประกันภัยจะใหความคุมครองแกพนักงานท่ีมีอายุ 15 - 65 ปบริบูรณ ซึ�งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันท่ีเริ�มมีผลบังคับความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกลุม  
All benefits are available to eligible employees age 15-65 years who are actively at work on effective date of the group 
insurance.

รับประกันภัยโดย / Underwritten by
บริษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 152 อาคารชารเตอรสแควร ชั้น 21-01 ถนนสาทรเหน�อ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท: 02-401-9189  โทรสาร: 02-401-9187
Pacific Cross Health Insurance PCL 152 Chartered Square Building 21st Floor, Room 21-01, 152 North Sathorn Road, Silom 
Bangrak, Bangkok 10500 Tel: +662 401 9189  Fax: +662 401 9187
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1,344 1,641 1,978 2,335 2,748 3,669 4,591 5,512 6,473 8,223
1,276 1,559 1,879 2,218 2,611 3,486 4,362 5,237 6,149 7,812
1,209 1,477 1,780 2,101 2,474 3,303 4,132 4,961 5,825 7,401
1,612 1,969 2,374 2,802 3,298 4,403 5,510 6,615 7,767 9,868
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1,119 1,492 1,865 2,238 2,611 2,984 3,729 5,594 7,459 9,324
1,063 1,417 1,772 2,126 2,480 2,834 3,543 5,315 7,086 8,858
1,007 1,343 1,678 2,014 2,350 2,685 3,357 5,035 6,713 8,391
1,343 1,790 2,238 2,685 3,133 3,580 4,475 6,713 8,951 11,188

คาหอง คาอาหาร และการพยาบาล สูงสุดตอวัน
Room and board including nursing service (Maximum limt per day)

คาปรึกษาแพทยพิเศษเฉพาะทางในกรณ�ผาตัด (รวมอยูในคารักษาพยาบาลทั�วไป)
Specialist Consultation Fee (Included in hospital general expenses)

คาแพทยเยี่ยมไข สูงสุดตอวัน (สูงสุดไมเกิน 1 ครั้ง/วัน)
In-patient physician's fee for doctor visit (Maximum one visit per day)

ประกันอุบัติเหตุ (อบ.2) กรณ�เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
Personal Accident lump sum payment in the event of death or dismemberment

ความคุมครองกรณ�ผูปวยนอก ไดแก คาปรึกษาแพทย คายา คาเอ็กซเรย และคาตรวจในหองแล็ป 
(สูงสุดไมเกิน 1 ครั้งตอวัน และ 30 ครั้งตอป)
Covers doctor consultation, drugs, x-ray & laboratory tests (1visit per day/max 30 visits per year)

จำนวน 5-50 คน / 5-50 Employees

จำนวน 51-75 คน / 51-75 Employees

จำนวน 71-100 คน / 76-100 Employees

คาเบี้ยประกันสำหรับคูสมรสและบุตร / Annual IPD Premium / Dependent 

จำนวน 5-50 คน / 5-50 Employees

จำนวน 51-75 คน / 51-75 Employees

จำนวน 71-100 คน / 76-100 Employees

คาเบี้ยประกันสำหรับคูสมรสและบุตร / Annual OPD Premium / Dependent 

คาปรึกษาแพทยพิเศษเฉพาะทางในกรณ�ไมมีการผาตัด (รวมอยูในคารักษาพยาบาลทั�วไป)
Specialist Consultation Fee (in case of non-surical, included in hospital general expense)

คารถพยาบาลตอการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยแตละครั้ง (รวมอยูในคารักษาพยาบาลทั�วไป)
Ambulance - maximum per disability (Included in hospital general expense)

คาหอง ไอ ซี ยู และการพยาบาล สูงสุดตอวัน  ไมเกิน 15 วันตอโรค
ICU Room and Board including nursing and service charges 
(Maximum lmit per day, 15 days per disability)

คารักษาพยาบาลทั�วไป ไดแก คายา คาทำแผล คาเอ็กซเรย คาตรวจในหองแลป คาหองผาตัด (สูงสุดตอโรค) 
Hospital general expense including drugs, dressings, X-ray, laboratory tests, operating theatre and 
emergency treatment (Maximum limit per disability)

การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไขนอก (กรณ�อุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั�วโมง) และการรักษาตอเน��อง
ภายใน 15 วัน (รวมอยูในคารักษาพยาบาลทั�วไป)
Emergency treatment - first visit within 24 hours of emergency and fifteen days follow up. 
(Included in hospital general expenses)

คาธรรมเน�ยมแพทยผาตัดรวมถึงคาปรึกษาแพทยกอนการผาตัดตอครั้ง (ตามตารางผาตัด)
Surgical fee per disability (pay percentage of benefit in accordance with complexity 
of the procedure as per policy schedule)

TABLE OF BENEFITS (all in Thai Baht)

PLAN 10PLAN 9PLAN 8PLAN 7PLAN 6PLAN 5PLAN 4PLAN 3PLAN 2PLAN 1รายละเอียด / DESCRIPTIONS

คารักษาพยาบาลทั�วไป /Hospital General Expenses

คาธรรมเน�ยมแพทยผาตัด / Surgical Fee

คาแพทยเยี่ยมไข / Physician's Fee

ประกันอุบัติเหตุ / Personal Accident

ทุนประกันสูงสุดตอครั้ง ตอโรค ตอป / Maximum payable per Disability per Time 
per Year

คาเบี้ยประกันภัยผูปวยในรายป ตามจำนวนพนักงาน / Annual IPD Premium / Employee

ความคุมครองกรณ�ผูปวยนอก / Outpatient (Optional)

คาเบี้ยประกันภัยผูปวยนอกรายป ตามจำนวนพนักงาน / Annual OPD Premium / Employee

ขอเสนอประกันภัยสุขภาพกลุมสวัสดิการพนักงาน แผน SME CARE ตารางผลประโยชน / BENEFITS

คารักษาพยาบาลกรณ�คนไขใน (Inpatient and Day case)


