
ตารางผลประโยชนค์วามคุ้มครองและตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปีสัญญาเพิ่มเตมิค่ารักษาพยาบาล เอ็กซต์ร้า 
รายการ แผนความคุ้มครอง 

แผน 1200 แผน 2200 แผน 3200 แผน 4200 แผน 6200 
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี (ตอ่อายถุึงอาย ุ89 ปี) 11 - 70 ปี (ตอ่อายถุึงอาย ุ89 ปี) 
อาณาเขตคุ้มครอง : คุม้ครองเฉพาะประเทศไทย   
ผลประโยชนสู์งสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครั้งหน่ึง *  (บาท) : 320,000 480,000 652,000 800,000 1,100,000 

ผลประโยชนแ์ละความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมฯ 
 1.   ผลประโยชนก์รณีผู้ป่วยใน 
หมวดที ่1   ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)   ต่อการเข้า
พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่ึง 

1,200 บาทตอ่วนั 2,200 บาทตอ่วนั 3,200 บาทตอ่วนั 4,200 บาทตอ่วนั 6,200 บาทตอ่วนั 

(สูงสดุ 75 วนั ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง  
โดยรวมจ านวนวนักรณทีีเ่ขา้พกัรกัษาตวัในหอ้งผูป่้วยวกิฤต ิ(ถา้ม)ี ดว้ย) 

     ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษาในหอ้งผูป่้วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient 
Room) จะจา่ยคา่หอ้งและคา่อาหาร คา่บรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) ใหเ้ป็นจ านวน        
2 เทา่ ของผลประโยชนส์  าหรบัคา่หอ้งและคา่อาหาร คา่บรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) ตอ่
วนั  สงูสดุไมเ่กิน 20 วนั 

2,400 บาทตอ่วนั 4,400 บาทตอ่วนั 6,400 บาทตอ่วนั 8,400 บาทตอ่วนั 12,400 บาทตอ่วนั 

หมวดที ่2   ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบ าบัดรักษา ค่าบริการโลหติและส่วนประกอบของโลหติ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ ์ต่อการเข้า
พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหน่ึง 

หมวดยอ่ยที่ 2.1   คา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือการตรวจวินิจฉัย อาย ุ1 เดือน - 10 ปี  
: 12,000 บาท 

อายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไป  
: 16,000 บาท 

(รวมผลประโยชน ์
หมวดที่ 2 และ 12) 

อาย ุ1 เดือน - 10 ปี  
: 15,000 บาท 

อายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไป  
: 20,000 บาท 

(รวมผลประโยชน ์
หมวดที่ 2 และ 12) 

อาย ุ1 เดือน - 10 ปี  
: 22,500 บาท 

อายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไป  
: 30,000 บาท 

(รวมผลประโยชน ์
หมวดที่ 2 และ 12) 

 
 

อายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไป  
: 35,000 บาท 

(รวมผลประโยชน ์
หมวดที่ 2 และ 12) 

 
 

อายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไป 
: 45,000 บาท 

(รวมผลประโยชน ์
หมวดที่ 2 และ 12) 

หมวดยอ่ยที่ 2.2   คา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือการบ าบดัรกัษา คา่บรกิารโลหิตและ
สว่นประกอบของโลหิต และคา่บรกิารทางการพยาบาล 

หมวดยอ่ยที่ 2.3   คา่ยา คา่สารอาหารทางหลอดเลือด และคา่เวชภณัฑ ์

หมวดยอ่ยที่ 2.4   คา่ยาและคา่เวชภณัฑส์ิน้เปลือง (เวชภณัฑ ์1) ส าหรบักลบับา้น 
(สูงสดุ 15 วนั และ ไม่เกนิ 3,000 บาท ต่อ การเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในแต่ละครัง้) 

หมวดที ่3   ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรักษา   ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครัง้หน่ึง 

650 บาทตอ่วนั 800 บาทตอ่วนั 900 บาทตอ่วนั 1,000 บาทตอ่วนั 1,200 บาทตอ่วนั 

(สูงสดุ 75 วนั ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง) 

 



 
ตารางผลประโยชนค์วามคุ้มครองและตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปีสัญญาเพิ่มเตมิค่ารักษาพยาบาล เอ็กซต์ร้า (ต่อ) 

รายการ แผนความคุ้มครอง 
แผน 1200 แผน 2200 แผน 3200 แผน 4200 แผน 6200 

ผลประโยชนแ์ละความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมฯ 
หมวดที ่4   ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหตัถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง 
หมวดยอ่ยที่ 4.1   คา่หอ้งผ่าตดั และคา่หอ้งท าหตัถการ 14,500 บาท 19,500 บาท 27,000 บาท 30,000 บาท 36,000 บาท 
หมวดยอ่ยที่ 4.2   คา่ยา คา่สารอาหารทางหลอดเลือด คา่เวชภณัฑ ์และคา่อปุกรณ ์การ
ผ่าตดัและหตัถการ 

-  คา่ยา คา่สารอาหารทางหลอดเลือด คา่เวชภณัฑ ์จา่ยรวมในผลประโยชนห์มวดยอ่ยที่ 2.3   และ 
- คา่อปุกรณ ์การผ่าตดัและหตัถการ จา่ยรวมในผลประโยชน ์หมวดยอ่ยที่ 4.1 

หมวดยอ่ยที่ 4.3   คา่ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม ท าศลัยกรรมและหตัถการ ส  าหรบัแพทย์
ท  าศลัยกรรมและหตัถการ (รวมแพทยผ์ูช้ว่ยผ่าตดั) (Doctor Fee) 

45,000 บาท 65,000 บาท 85,000 บาท 100,000 บาท 120,000 บาท 

หมวดยอ่ยที่ 4.4   คา่ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม วิสญัญีแพทย ์(Doctor Fee) 7,300 บาท 9,750 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 18,000 บาท 
หมวดยอ่ยที่ 4.5   คา่รกัษาพยาบาลโดยการผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ ผลประโยชนห์มวดยอ่ยที่ 4.1, 4.3 และ 4.4 จะเป็น 2 เทา่  

หมวดที ่5   การผ่าตัดใหญ่ทีไ่ม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ตามที่ระบใุนผลประโยชนห์มวดที่ 2, 3, 4, 6, 12 

2.   ผลประโยชนก์รณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน   
หมวดที ่6   ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อตรวจวินิจฉัยทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเน่ืองทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง 

หมวดยอ่ยที่ 6.1   คา่บรกิารทางการแพทย ์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวขอ้งโดยตรง และ
เกิดขึน้ภายใน 30 วนั ก่อนและหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน 4,400 บาท 6,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 14,000 บาท 

หมวดยอ่ยที่ 6.2   คา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก หลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในตอ่ครัง้ 
ส  าหรบัการรกัษาพยาบาลตอ่เน่ือง ภายใน 30 วนั หลงัจากออกจากการเขา้พกัรกัษาตวัเป็น
ผูป่้วยในครัง้นัน้ (ไมร่วมคา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือการตรวจวินิจฉัย) 

ตามที่ระบใุนผลประโยชนห์มวดที่ 2, 3 และหมวดที่ 14 ของบนัทกึสลกัหลงั 

หมวดที ่7   ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมง ของ
การเกิดอุบัติเหตุต่อครัง้ 

4,000 บาท 6,000 บาท 9,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท 

 
 



 
ตารางผลประโยชนค์วามคุ้มครองและตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปีสัญญาเพิ่มเตมิค่ารักษาพยาบาล เอ็กซต์ร้า (ต่อ) 

รายการ แผนความคุ้มครอง 
แผน 1200 แผน 2200 แผน 3200 แผน 4200 แผน 6200 

ผลประโยชนแ์ละความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมฯ 

หมวดที ่8   ค่าเวชศาสตรฟ้ื์นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครัง้ 
ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัย 

ไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครอง 

หมวดที ่9   ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการบ าบัดรักษาโรคไตวายเรือ้รัง  โดย
การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด   ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัย 

หมวดที ่10   ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการบ าบัดรักษาโรคเนือ้งอกหรือ
มะเร็ง  โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตรนิ์วเคลียรรั์กษา   ต่อรอบปี
กรมธรรมป์ระกันภัย 

หมวดที ่11   ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการบ าบัดรักษาโรคมะเร็ง  โดยเคมี
บ าบัด ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัย 

หมวดที ่12   ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน   ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ครัง้ใดครัง้หน่ึง 

1,200 บาท 
(นบัรวมในผล 
ประโยชน ์
หมวดที่ 2) 

2,200 บาท 
(นบัรวมในผล 
ประโยชน ์
หมวดที่ 2) 

3,200 บาท 
(นบัรวมในผล 
ประโยชน ์
หมวดที่ 2) 

4,200 บาท 
(นบัรวมใน
ผลประโยชน ์
หมวดที่ 2) 

6,200 บาท 
(นบัรวมใน 
ผลประโยชน ์
หมวดที่ 2) 

หมวดที ่13   ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก  4,500 บาท ตอ่ครัง้ 6,500 บาท ตอ่ครัง้ 8,500 บาท ตอ่ครัง้ 10,000 บาท ตอ่ครัง้ 12,000 ตอ่ครัง้ 

การมีส่วนร่วมจ่าย           
ความรบัผิดสว่นแรก    อาย ุ1 เดือน - 10 ปี : 

3,000 บาท 
อาย ุ1 เดือน - 10 ปี : 

5,000 บาท 
อาย ุ1 เดือน - 10 ปี : 

7,000 บาท 
ไมมี่ ไมมี่ 

ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 
(เฉพาะกรณกีารเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในเท่านัน้ โดยหกัออกจากจ านวนเงนิผลประโยชนท์ีผู่เ้อาประกนัภยัมสีทิธิไดร้บั) 

 



 
ตารางผลประโยชนค์วามคุ้มครองและตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปีสัญญาเพิ่มเตมิค่ารักษาพยาบาล เอ็กซต์ร้า (ต่อ) 

รายการ แผนความคุ้มครอง 
แผน 1200 แผน 2200 แผน 3200 แผน 4200 แผน 6200 

ผลประโยชนแ์ละความคุ้มครองบันทกึสลักหลังแนบทา้ยสัญญาเพิ่มเติมฯ 

หมวดที ่14   ค่าปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง   ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัย 
 

1,000 บาท  
ตอ่การปรกึษา 
แตล่ะครัง้ 

1,200 บาท  
ตอ่การปรกึษา 
แตล่ะครัง้ 

1,300 บาท  
ตอ่การปรกึษา 
แตล่ะครัง้ 

1,400 บาท 
ตอ่การปรกึษา 
แตล่ะครัง้ 

1,600 บาท 
ตอ่การปรกึษา 
แตล่ะครัง้ 

(สูงสดุ 1 ครัง้ต่อวนั และไม่เกนิ 20 ครัง้ ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
หมวดที ่15   ผลประโยชนเ์พิ่มเติมส าหรับผลประโยชน ์หมวดย่อยที ่4.3 ของ
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซต์ร้า 

รอ้ยละ 70 ของคา่ใชจ้า่ยสว่นที่เกินผลประโยชนส์งูสดุของหมวดยอ่ยที่ 4.3 

หมวดที ่16   ผลประโยชนเ์พิ่มเติมส าหรับผลประโยชน ์หมวดที ่2 และ       
หมวดที ่12 ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซต์ร้า 

รอ้ยละ 70 ของคา่ใชจ้า่ยสว่นที่เกินผลประโยชนส์งูสดุของหมวดที่ 2 และหมวดที่ 12 

ตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปี 
 
ตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปี ** 
ส าหรับเพศชายและเพศหญิงอายุ 35 ปี (บาท) 

เพศชาย : 5,928 
เพศหญิง : 7,713 

เพศชาย : 9,239 
เพศหญิง :  12,021 

เพศชาย : 12,475 
เพศหญิง : 16,232 

เพศชาย : 14,881 
เพศหญิง : 19,363 

เพศชาย : 20,400 
เพศหญิง : 26,544 

*    การจ่ายผลประโยชนข์องสญัญาเพิ่มเติมนี ้และผลประโยชนใ์นหมวดอืน่ใดของบนัทึกสลกัหลงัทีแ่นบทา้ยสญัญาเพิม่เติมนี ้รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินผลประโยชนส์ูงสดุต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง หกัดว้ยจ านวนเงนิ ความรบัผดิสว่นแรก (ถา้มี)  
** เบีย้ประกนัภยัปีต่ออาย ุอาจมีการเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจาก อาย ุชัน้อาชีพ ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลทีสู่งขึน้ หรือจากประสบการณก์ารจ่ายค่าสนิไหมทดแทน ของพอร์ตโฟลิโอของสญัญาเพิม่เติมนี ้แต่ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเงือ่นไขในกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากนีย้งัมี
การก าหนดขัน้อาชีพส าหรบัสญัญาเพิม่เติมนี ้โดยบางอาชีพอาจมีการเก็บเบีย้ประกนัภยัชดเชยตามอาชีพทีมี่ความเสีย่ง (อา้งอิงตามตารางขัน้อาชีพของบริษัท)     
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลประโยชนอ์ื่นตามบันทึกสลักหลัง 
ส่วนลดเบีย้ประกนัภยัในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน (No Claim Discount) 
บรษัิทจะใหส้ว่นลดเบีย้ประกนัภยั 10% ของเบีย้ประกนัภยัปีต่ออาย ุ(Renewal) ในกรณีที่ไมมี่การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนและสญัญาเพิ่มเติมมีผลบงัคบัตอ่เน่ืองในระยะเวลา 3 ปีกรมธรรมป์ระกันภยัติดต่อกนั (ขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นบนัทกึสลกัหลงั) 
 

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตคุ้มครอง 
บรษัิทจะใหค้วามคุม้ครองการรกัษาพยาบาล เฉพาะการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินที่เกิดขึน้ภายใน 90 วนั นบัตัง้แตว่นัเดินทางเทา่นัน้  โดยบรษัิทจะใหค้วามคุม้ครองการรกัษาพยาบาลดงักลา่วสงูสดุไมเ่กินวนัที่ 90 นบัตัง้แตว่นัเดินทาง  
 
 
 


