HEALTH INSURANCE

Inbound

Basic
กรมธรรมประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคพลัส แบบสวนบุคคล
Health Speciﬁc Disease Plus Insurance Policy

จำนวนเง�นเอาประกันภัย(บาท)
/ Sum Insured (Baht)

ขอตกลงคุมครอง / Coverage
1

การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผูปวยใน (IPD) ในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาล ดวย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / Medical Expense as In-patient due
to Coronavirus 2019 (COVID-19)

2,000,000

2

วงเง�นสูงสุดตอระยะเวลาเอาประกันภัย / Maximum Limit per policy period

2,000,000

3

ระยะเวลารอคอย / Waiting Period

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพ��ม
/ Gross Premium (Including VAT and stamp)
Period of Stay : 30 days
Period of Stay : 60 days
Period of Stay : 90 days
Period of Stay : 120 days
Period of Stay : 150 days
Period of Stay : 180 days
Period of Stay : 365 days

7 วัน / days
อายุ 15 วัน-60ป
Insured Age
15 days-60 years old

อายุ 61-75ป
Insured Age
61-75 years old

อายุ 76-99ป
Insured Age
76-99 years old

999

1,499

1,999

1,999

2,999

3,999

3,479

5,219

6,958

3,995

5,995

7,995

4,995

7,495

9,993

6,958

10,438

13,915

13,642

20,463

27,283

เง�่อนไขการรับประกันภัย / Acceptance Conditions :
1. ผูสมัครตองเปนบุคคลที่ไมไดถือสัญชาติไทย ที่มีความประสงคขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเขาประเทศไทย ตามขอกำหนดที่ตองมีประกันภัยสุขภาพ /The Applicant must be Non-Thai National who
requires the health insurance requirement for the application of COE or Thailand Pass for travelling to Thailand.
2. ผูสมัครที่มีอายุตั้งแต 15 วัน จนถึง 99 ป ในวันที่เร��มคุมครอง / The Applicant must be aged between 15 days - 99 years old at the policy effective date.
3. ผูสมัครสามารถซื้อประกันภัยไดเพ�ยง 1 กรมธรรมในระยะเวลาคุมครองเดียวกัน / The Applicant can only apply for one insurance policy for the same time period.
4. ความคุมครองเร��มตนเมื่อผูเอาประกันภัยเสร็จสิ�นกระบวนการตรวจคนเขาเมืองในประเทศไทยและสิ�นสุดเมื่อผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยหร�อ ณ วันที่สิ�นสุดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมแลวแตวาอยางใด
จะเร็วกวานั้น / The coverage shall start when the Insured completes arrival immigration process in Thailand and shall end when the Insured leaves Thailand or at policy expiry
date specified in Policy Schedule, whichever is earlier.
5. ผูสมัครตองซื้อประกันภัยกอนการเดินทางเขาประเทศไทย / The Applicant must purchase insurance before entering to Thailand.
6. ผูสมัครควรตรวจสอบความถูกตอง เกี่ยวกับขอกำหนดของกรมธรรมสำหรับประเภทของว�ซาที่คุณสมัคร กับสถานทูตหร�อสถานกงสุลไทยในพ�้นที่ของคุณ/ The Applicant should properly check with your
local Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate regarding the insurance policy required for the type of visa you apply for.
7. บร�ษัทฯ จะคืนเง�นเต็มจำนวน หากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลไทย ไมยอมรับกรมธรรมประกันภัยนี้ / The Company shall refund premium in full if the Royal Thai Embassy/Royal Thai
Consulate does not accept this Insurance Policy.

ขอยกเวนสำคัญ / Important Exclusions

กรมธรรมประกันภัยนีไ้ มคมุ ครองความสูญเสียหร�อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหร�อสืบเนือ่ งจากสาเหตุดงั ตอไปนี้ / This insurance does not cover any loss or damage arising from or associated with the following :
1. การเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดข�้นในระหวางระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) / Any illness that occurs during the waiting period.
2 สภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย / Pre-existing Condition.
3. การตรวจสุขภาพ การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หร�อรองขอการผาตัด การพักฟ�น หร�อ การพักเพ�่อการฟ�นฟ�หร�อการรักษาโดยว�ธ�ใหพักอยูเฉยๆ หร�อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ�่อใหมีผูชวยดูแลทั่วไป
การตรวจหร�อการรักษาที่ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนสาเหตุของการรับตัวไวในโรงพยาบาล การตรวจว�นิจฉัยการบาดเจ็บหร�อการเจ็บปวย การรักษาหร�อตรวจว�เคราะหเพ�่อหาสาเหตุ ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หร�อไมเปน
มาตรฐานทางการแพทย / Health check request for hospitalization or request for surgery, recuperation or rehabitation or treatment without necessary conditions or treatment in order
to have a general care assistant. An examination or treatment that is not related to the disease that causes hospital admission. Diagnosis of injury or illness treatment or examination
which is not a medical necessity or not a medical standard.
4. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงการแพทยทางเลือก / Treatment that is not conventional treatment including alternative treatment.
5. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้ง คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา มารดา คูสมรส หร�อบุตรของผูเอาประกันภัย
/ Expenses arising from medical examination which is the doctor ordered for himself including expenses arising from medical examinations from the physician who is the father,
mother, spouse or child of the Insured.
6 คาจางพยาบาลพ�เศษ / Special Nursing Fee
7. การรักษาหร�อการตรวจว�นิจฉัยที่ไมเกี่ยวของกับคำว�นิจฉัย อาการ หร�อภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวของกับโรคที่ไดรับความคุมครอง
/ Treatment or diagnosis that is not related to the diagnosis, symptoms or conditions related to the covered disease.
8. กายอุปกรณ อุปกรณเทียม เคร�่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑคงทนตางๆ / Orthotics, prosthetic devices, medical devices and various durable medical supplies.
หมายเหตุ : ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจรายละเอียดของกรมธรรมประกันภัยกอนตัดสินใจทำประกันภัย/ The applicant should carefully read and understand the coverage, conditions and
exclusions of the policy prior to deciding to purchase this insurance.
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