VISA FRIENDLY
HEALTH INSURANCE PLANS
Meets the minimum 100,000 USD* (includes COVID-19)
and Special Tourist Visa (STV) requirement

มากดวยประสบการณ

EXPERIENCE MATTERS

แปซิฟค
 ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) คือหนึง่ ในสมาชิกกลุม

บริษัทแปซิฟคครอส ซึ่งเปนกลุมบริษัทประกันภัยแรกในภาคพื้นเอเชีย
ที่ดำเนินธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในงานประกันสุขภาพ โดยเริ่ม
ดำเนินงานมาตั้งแตป 2518 จนถึงปจจุบัน เรายังคงความโดดเดน
ในการเปนผูเชี่ยวชาญในสายงานประกันสุขภาพ และประกันเดินทาง
อยางเสมอมา

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.

แมวาธุรกิจประกันสุขภาพนั้นจะมีความซับซอน แตดวยประสบการณ
ของเรา เราไดออกแบบและนำเสนอแผนที่เขาใจงาย และดีที่สุดสำหรับ
คุณในราคาที่คุณจายได

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.

เรามีความตัง้ ใจจริง และเอาใจใสในการรับประกันของลูกคาคนสำคัญ
ทุกราย ทัง้ ประเภทสวนบุคคลและกลุม
 โดยไมจำกัดอายุ และปญหาสุขภาพ
รวมทัง้ สามารถตออายุกรมธรรมไดถงึ อายุ 99 ป สำหรับประเภทสวน
บุคคลเรามีความยินดีรบ
ั ฟง ใหคำปรึกษาโดยทีมงานทีม
่ ป
ี ระสบการณ
และพรอมใหบริการคุณเสมอ

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.

เมื่อนึกถึงการประกันสุขภาพและ
การเดินทาง นึกถึง แปซิฟค ครอส
ประกันสุขภาพ คูคิดดานสุขภาพ
ที่มากดวยประสบการณของคุณ

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

ทำไมเราจึงเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด

KEY FEATURES

• แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000
เหรียญดอลลาร
• แผนประกันสุขภาพรองรับเงือ
่ นไขนักทองเทีย
่ วประเภทพิเศษ
• คุมครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
• สามารถตออายุไดถึง 99 ป
• เลือกรับสวนลดเบี้ยประกันตามความตองการ
• รับพิจารณาใหความคุมครองแมมีความเสี่ยง
ทางสุขภาพ
• คุมครอง COVID-19

• Meets the minimum 100,000 USD
health insurance requirement
• Meets special tourist visa (STV) requirement
• 24 Hours Worldwide Emergency
Treatment Coverage
• Ability to renew up to age 99 years
• Your choice of Discount Options
• Substandard Risks Considered
• Covers COVID-19

VISA FRIENDLY PLANS

ความคุมครอง (BENEFITS)
ตัวเลือกโรงพยาบาล
Hospital Choices
บริการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน
Emergency Medical Evacuation Service

VISA FRIENDLY BENEFITS LEVEL

(Thai Baht)

สามารถใชบริการไดทุกโรงพยาบาล
No Limit on Hospital Choices
ใชบริการไดทั่วโลก
Worldwide Evacuation

กรมธรรมคม
ุ ครองการรักษาโรคมะเร็ง เคมีบำบัด การฉายรังสี โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเปนตน
Policy benefits includes cover for Cancer, Chemotherapy, Radiotherapy
treatments; Heart Attacks and Strokes, etc.

คุมครอง
Covered

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

3,500,000

ผลประโยชนผูปวยนอกสูงสุด ตอปกรมธรรม
OPD Maximum Limit per Policy year

40,000

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

6,000 ไมจำกัดจำนวนวัน
Unlimited Days

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

12,000 ไมจำกัดจำนวนวัน
Unlimited Days

คาหองผาตัด
Operating Theatre

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

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

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

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)

300,000

คาวางยาสลบ
Anaesthetist's Fee

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

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

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คารักษาพยาบาลสำหรับผูปวยทางจิต กรณีคนไขใน
Inpatient Psychiatric/Mental Disorder
คารักษาพยาบาลทั่วไป เชน คาวินิจฉัยโรค คาเอ็กซเรย คายา คาบริการโลหิตและ
สวนประกอบของโลหิต คาเชาเกาอี้รถข็น คาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการผาตัดเปนตน
Hospital Expenses: Diagnostic Laboratory Fee, X-rays, Prescribed
Medicines, Blood and Plasma, Wheel Chair Rentals, Surgical Appliances, etc.
คาอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย และอวัยวะเทียมแบบถาวร
(กรุณาตรวจสอบขอจำกัดในหมายเหตุ ขอ 10)
Permanent implanted medical devices and artificial organs
(Please see remark no. 10)

30,000
โรค/Disability

100,000
ตลอดชีวิต/Lifetime
350,000

รวมอยูในคารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses

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

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Specialist's consultation fee

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

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

คาใชจายที่จำเปนและสมควร
Normal & Customary Charge

ความคุมครอง (BENEFITS)

VISA FRIENDLY BENEFITS LEVEL

(Thai Baht)

ผลประโยชนสำหรับผูปวยใน (Inpatient Benefits)
คารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณและเจาหนาที่ในรถพยาบาล
Emergency Local Ambulance Service Including equipment and staff fee

2,000

คาใชจายกรณีฉุกเฉิน (Emergency Expenses)
คาบริการใหความชวยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
Emergency Assistance: 24 Hours a Day and 7 Days a Week

คุมครองตามจริง
Fully Indemnified

คาเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน*
Emergency Medical Evacuation*

คุมครองตามจริง
Fully Indemnified

ผลประโยชนอื่นๆ (Other 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

200,000

สวนลดความรับผิดสวนแรกตอป (Annual Deductible Discount Options)
ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาล 20,000 บาทแรก
20,000 Baht Deductible Option
(You pay the first 20,000 Baht of your eligible medical expenses)

15%

ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาล 40,000 บาทแรก
40,000 Baht Deductible Option
(You pay the first 40,000 Baht of your eligible medical expenses)

25%

ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาล 100,000 บาทแรก
100,000 Baht Deductible Option (You pay the first 100,000 Baht
of your eligible medical expenses)

32.50%

ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาล 200,000 บาทแรก
200,000 Baht Deductible Option (You pay the first 200,000 Baht
of your eligible medical expenses)

40%

ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาล 300,000 บาทแรก
300,000 Baht Deductible Option (You pay the first 300,000 Baht
of your eligible medical expenses)

50%

* การคำนวณสวนลดจะคำนวณจากเบี้ยสุทธิหลังจากหักสวนลดในแตละขั้นแลว
* The application of each discount is based on the reducing value of the premium
after the application of each discount option chosen

สวนลดกลุม - สำหรับผูเอาประกันภัยที่บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 20 ปบริบูรณเทานั้น
(Group Discount - This will be offered to group insure person adult over 20 years old)
5 - 10 คน
5 - 10 persons

10%

ตั้งแต 11 คนขึ้นไป
11 persons or more

15%

สวนลดกรณีไมมีเคลม - สวนลดนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดกลุม
(No Claim Discount - This will be offered to persons who are not entitled
to a Group Discount and remains claims free.)
ไมมีเคลมเปนระยะเวลา 1 ป
No Claim for 1 year

10%

ไมมีเคลมตอเนื่องเปนระยะเวลา 2 ป
No claim for 2 consecutive years

15%

ไมมีเคลมตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ปขึ้นไป
No claim for 3 consecutive years and over

20%

* การคำนวณสวนลดจะคำนวณจากเบี้ยสุทธิหลังจากหักสวนลดในแตละขั้นแลว
* The application of each discount is based on the reducing value of the premium
after the application of each discount option chosen

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

อัตราเบี้ยประกัน (บาท) - ยังไมรวมอากรแสตมป 0.4%
Premium (BAHT) - Subject to 0.4% Stamp Duty
IPD and OPD
OPD Benefits 40,000 Baht

IPD ONLY

Age Group

Yearly

6 months

Age Group

Yearly

6 months

0 - 4 (copay 35%)

42,312

27,503

0 - 4 (copay 35%)

52,312

37,503

5 - 18

24,411

15,868

5 - 18

34,411

25,868

19 - 25

22,132

14,386

19 - 25

32,132

24,386

26 - 30

26,038

16,925

26 - 30

36,038

26,925

31 - 35

29,293

19,041

31 - 35

39,293

29,041

36 - 40

32,548

21,157

36 - 40

42,548

31,157

41 - 45

35,803

23,272

41 - 45

45,803

33,272

46 - 50

40,685

26,446

46 - 50

50,685

36,446

51 - 55

43,940

28,561

51 - 55

53,940

38,561

56 - 60

50,442

32,788

56 - 60

60,442

42,788

61 - 65

60,214

39,140

61 - 65

70,214

49,140

66 - 70

82,997

53,949

66 - 70

92,997

63,949

71 - 75

123,682

80,394

71 - 75

133,682

90,394

* หมายเหตุ / Remarks
1. อัตราเบี้ยประกันขางตันสำหรับเด็กที่ถือกรมธรรมโดยไมมีผูปกครอง / Premium is for standalone child policy only.
2. กรณีเด็กอายุ 0-4 ปถือกรมธรรมแบบมีเงื่อนไขรับผิดชอบคาใชจายรวมรอยละ 35
Children aged 0-4 years old, 35% co-payment for all healthcare expenses are apply.
3. หากมีการเรียกรองสินไหมโดยผูเอาประกัน หรือผูไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรม สิทธิ์ในการรับสวนลดกรณีไมมีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเปนปกรมธรรมแรกเขาใหม
If a claim is made by any insured or covered person under the Policy during a Policy year, any, No Claim Discount achieved will be
lost and the status of the discount will be as at "1" policy year shown.
4. หากมีการเรียกรองสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ไดเสนอสวนลดกรณีไมมีเคลมไปแลวนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสวนลดดังกลาวโดยหักออกจากยอด
สินไหมพึงจาย ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับสวนลดกรณีไมมีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเปนปกรมธรมแรกเขาใหม
If a claim relating to the previous year is subsequenty submitted and accepted, and a No Claim Discount has already been given,
The Company reserves the right to deduct the equivalent monetary amount of the No Claim Discount from the value of the claim.
Any No Claim Discount achieved will be lost and the status of the discount will be as at "1" policy.
5. ความคุมครองประกันภัยเริ่มตนเมื่อผูเอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและผานดานตรวจคนเขาเมืองขาเขาของประเทศไทย หรือวันเริ่มตนตามระยะเวลาเอาประกันภัย
ที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัยแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
Period of insurance is effective when the insured arrive Thailand and pass the immigration process for "entry" or on the effective
date as stated in the policy, whenever it happens "after".
6. ระยะเวลารอคอย 15 วันสำหรับโรค Covid-19, 30 วันสำหรับโรคทั่วไป และ 120 วันสำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไสเลื่อน, ตอเนื้อ
หรือตอกระจก, 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
7. การเลือกเขารักษาในกลุมประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร กลุมสหภาพยุโรป และสวิสเซอรแลนด ผลประโยชนนี้จะพิจารณาเปนรายๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้
Elective Treatment for North America, Japan, HongKong, Singapore, EU Countries and Switzerland - This beneft is permitted only
on a case by case basis with no guarantee of acceptance.
8. การใหบริการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินทางการแพทยระหวางการเดินทาง จะเริ่มคุมครองเมื่อผูเอาประกันเดินทางหางจากที่อยูอาศัยเปนระยะทางไมต่ำกวา 150 กิโลเมตร
หรือชามพรมแดน ทั้งนี้ ระยะเวลาของการเดินทางจะตองติดตอกันไมเกิน 90 วัน
The emergency medical evacution service shal activate while the insured person travelling more than 150 klometres away
from home for less than 90 consecutive days.
9. บริษัทจะจายคาใชจายสำหรับ คาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย และ/หรือ คาอวัยวะเทียมแบบถาวร กรณีที่ผูเอาประกันถือกรมธรรมตอเนื่องมาแลวอยางนอย 5 ป
The coverage of the permanent implanted medical devices and artificial organs are subject to 5 years waiting period.
10. ขอมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เปนเพียงขอมูลบางสวนเพื่อชี้แจงใหผูขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเทานั้น
เงื่อนไขความคุมครองทั้งหมดใหเปนไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอยกเวนทั่วไป และขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพและ
อุบัติเหตุสวนบุคคลของบริษัท
Infomation in this brochure is only preliminary information provided 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.
11. สามารถตออายุตอเนื่องถึงอายุ 99 ป เบี้ยประกันและความคุมครอง อาจถูกปรับตามประวัติสินไหม ความเสี่ยงดานสุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้น
The insured has the ability to continuously renew the policy up to age 99 years, premium and coverage may be adjusted following
the claim experience, health condition, increasing age.
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