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1. การรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอื�นๆ ท�ีรวมอยูในการรักษาโรงพยาบาล
สามารถเลือกความรับผิดส่วนแรกตั�งแต่
0 USD จนถึง 5,000 USD แผน SERENITY แผน ELITE

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี $100,000 ถึง $1,000,000 $2,000,000 
ค่าห้องและค่าอาหาร ห้องปกติ ราคาตามจรงิ 

(สูงสุด 180 วนั)
ห้องปกติ ราคาตามจรงิ 

ห้องผู้ป่วยหนัก ตามจรงิ ตามจรงิ
ค่ารกัษาพยาบาลและค่าบรกิารทัวไป ตามจรงิ ตามจรงิ
เตียงนอนเสรมิในกรณีเด็กทีเข้ารบั
การรกัษาในโรงพยาบาลอายุตํากวา่ 16 ปี

ตามจรงิ ตามจรงิ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินเท่านั�น

คุ ้มครองการผ่าตัดที�สามารถให้ผู้ป ่วยกลับบ้าน 
(พลาสเตอร์หรือสายรัดธรรมดาไมใช ่กรณฉุีกเฉนิสําหรับผู้ป่ วยนอก)

ตามจรงิ ตามจรงิ

ห้องฉุกเฉิน ตามจรงิ ตามจรงิ

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที� ใกล้ที�สุด ตามจรงิ ตามจรงิ

การรกัษาต่อเนื�องหรอืการรกัษาฟื� นฟูผู้ป่วยนอก 
ที�ต่อเนื�องจากการรกัษาผู้ป่วยใน

สูงสุด 30 วันต่ อครัง
เงื �อนไขทางการแพทย์
สูงสุด $2,500 ต่ อปี 
การดูแลเริ�มต้นเมื�อออกจาก
ผู้ป่ วยในและภายใน 14 วันท�ีผานมา

ตามจรงิ
การดูแลต้องเริ�มต้น
เมื�อออกจากผู้ป่วยใน 

ค่าปลูกถ่ายหรอืเปลียนอวยัวะ สูงสุด $100,000 ตามจรงิ
การดูแลตอ่เนื�องที�บ้าน 
หลังออกจากโรงพยาบาลตามทีแพทย (ไม่เกิน 30 วนั)
สัง 

100% สูงสุด 1,000 ต่อปี ตามจรงิ

คุ้มครองการคลอดบุตร
การตั�งครรภ์และหรอืภาวะใดๆที�เกี�ยวข้องกับการตั�งครรภ์ที�เกิดขึ�น 
มีระยะเวลารอคอย 10 เดือน 
ไม่คุ้มครองบรกิารด้านการเจริญพันธุ์หรือภาวะมีบุตรยาก

ความคุ้มครองการคลอดบุตรรวมถึง
รักษาตัวในโรงพยาบาลปกติและ
การผา่ตัดคลอดการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอด

100% สูงสุด $8,000 ตามจรงิ

คุ้มครองภาวะที�เป็นมาแต่กําเนิด�ญหาด้านพัฒนาการ 
หรอืโรคทางพันธุกรรมของทารกแรกเกิดเมื�อซื�อ
ประกันภายใน 31 วนันับจากวนัเกิดของทารก สูงสุด $20,000 ตลอดชีวิต

สูงสุด $50,000 
ตลอดชีวติ

ความคุ้มครองทารกแรกเกิด ต้องซื�อประกันรว่มกับบิดามารดาภาย
ใน 1 เดือนนับจากวนัเกิดของทารก 
และจะได้รบัพิจารณาวา่ไม่มีโรคที�เป็
นมาแต่กําเนิด

ได้รบัการยกเวน้เบี�ยประกัน 
6 เดือนแรก 
หลังจากนั�นต้องชําระเบี�ย
ประกันรว่มกับบิดามารดา
ภายใน 1 เดือนทันที 
และจะได้รบัพิจารณาวา่ไม่
มีโรคที�เป็นมาแต่กําเนิด

คุ้มครองมะเรง็ผู้ป่ วยในและผู้ป่ วยนอก ตามจรงิ ตามจรงิ

MRI กรณีผู้ป่วยใน ตามจรงิ ตามจรงิ
เอชไอว ี ตามจรงิ ตามจรงิ
การล้างไตกรณีไตวายเรอืรงั ตามจรงิ ตามจรงิ
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ค่าแพทย์เยียมไข้ ตามจรงิ ตามจรงิ
ค่าการผ่าตัด ตามจรงิ ตามจรงิ
ค่าวสิญัญีแพทย์ ตามจรงิ ตามจรงิ

การขอความคิดเห็นที�สองทางการแพทย์ ตามจรงิ ตามจรงิ
จิตเวช 100% สูงสุด 1,500 USD ต่อปี ตามจรงิ

การขยายความคุม้ครองทัวโลกกรณเีกิดอุบัติเหตุหรือ 
เจ็บป ่วยจากอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทางสูงสุด 7 สัปดาห์

100% สูงสุด 15,000 USD ต่อปี ตามจรงิ

การขยายความคุ้มครองในประเทศเกิดหรือแหล่ง
กําเนดิยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา

100% สูงสุด 3 เดือน ตามจรงิ

โรคเรื �อรงั พิจารณาเป็นรายกรณี พิจารณา 
อาจขยายความคุ้มครองได้ 
ซึ�งมีระยะเวลารอคอย 2 ปี

Waiting period 
การคลอดบุตร 10 เดือน
โควดิ 14 วนั 

การคลอดบุตร 10 เดือน
โควดิ 14 วนั 
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2. ความคุ้มครองเพิมเติม (OPD) ผู้ป่วยนอก แผน SERENITY แผน ELITE
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี $6,000 $1,000,000 

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายกรณีผู้ป่วยนอก
$10,000 
ตลอดชีวติ

$20,000 
ตลอดชีวติ

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที� ใกล้ที�สุด ตามจรงิ ตามจรงิ

การตรวจเยี�ยมห้องแพทย์และการรกัษา ตามจรงิ ตามจรงิ
บรกิารตรวจวนิิจฉัย

• การตรวจทางห้ องปฏิบัติการวินจิฉยัและเอ็กซ์ เ
รย์

• MRI, CAT, PET
สแกนและการทดสอบเครื�องวินจิฉยัอื�น ๆ

• พยาธิวิทยา
• การรักษาบําบัดด้ วยการสูดดม

ตามจรงิ ตามจรงิ

เอชไอว ี 100% สูงสุด US$10,000 ตามจรงิ
วัคซีนที�กําหนด ตามจริง (Waiting period 6 เดือน) ตามจริง (Waiting period 6 เดือน)
อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที�กําหนด ค่าเช่าถึงราคาซื�อ ค่าเช่าถึงราคาซื�อ 

คุ้มครองกายภาพบําบัดการจัดกระดูกแพททย์ทางเลือก 
และ�งเข็ม (ต้องได้รับความยินยอมล่วงหนา้)

100% สูงสุด 50 USD ต่อครั �ง 
และ 1,000 USD ต่อปี 

ตามจรงิ

คุ้มครองอรรถบําบัด และกายอุปกรณ์ที�จําเป็น
(ด้วยความยินยอมล่วงหน้า)

100% สูงสุด 50 USD ต่อครั �ง 
และ 1,000 USD ต่อปี ตามจรงิ

คุ้มครองอวยัวะเทียม
(ด้วยความยินยอมล่วงหน้า)

100% สูงสุด 2,000 USD ต่อปี ตามจรงิ

การบําบัดรกัษาด้วยนํ�า (ด้วยความยินยอมล่วงหนา้) สูงสุด 20 วนั และ 
25 USD ต่อวนั 

ตามจรงิ

การให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา
โปรดดูรายละเอียดความคุ้มครองทางการแพทย์

100% สูงส ุด 50 USD ต่อครั�ง 
และ 1,000 USD ต่อปี

ตามจรงิ

การขยายความคุ้มครองทัวโลกกรณีเกิดอุบัติเหตุหรอื
เจ็บป ่วยจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7 สัปดาห์ ตามจรงิ ตามจรงิ

การขยายความคุ้มครองในประเทศเกิดหรอืแหล่งกําเนิด 
ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา

100% ระยะเวลาสูงสุด
3 เดือน ตามจรงิ

การตรวจสุขภาพ 100% สูงสุด 300 USD 
(หลังจากระยะเวลาคุ้มครองครบ 3 ปี 
และทุกๆ 3 ปี )

100% สูงสุด 2,000 USD 
(หลังจากระยะเวลาคุ้มครองครบ 3 ปี 
และทุกๆ 3 ปี )
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3: ความคุ้มครองเพิมเติม ทันตกรรมและการรกัษาตา 
แผน SERENITY แผน ELITE 

ทันตกรรม
ให้เพิ�มต่อคนต่อปี $1,000 $5,000 

การดูแลทันตกรรม ตามจรงิ ตามจรงิ
ทันตกรรมการจัด�น
(เด็กอายุตํ�ากวา่ 16 ปีและได้รบัความยินยอมล่วงหน้า) ไม่คุ้มครอง ตามจรงิ สูงสุด $200 
ทันตกรรมประดิษฐ์,อุด�น อินเลย์ ออนเลย์, ราก�นเทียม
(ได้รบัความยินยอมล่วงหน้าและ waiting period 10 เดือน)

100% สูงสุด $150 ต่อ�น 
(สูงสุด 4 ซี�)

ตามจรงิปีละครั �งสูงสุด $500 
ต่อ�น

การขยายความคุ้มครองในประเทศเกิดหรือแหล่ง 
กําเนิดยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามเงื�อนไข ตามเงื�อนไข

ระยะเวลารอคอย 10 เดือน 10 เดือน 
การรกัษาตา $1,000 $5,000 
เลนสแ์วน่ตาที�กําหนดกรอบและคอนแทคเลนส์ 100% สูงสุด $150 ต่อปี 100% สูงสุด $1000 ต่อปี

ศัลยกรรมเลเซอร์หรอืศลัยกรรมสายตา
(waiting period 10 เดือน) ไม่คุ้มครอง 100% 

การขยายความคุม้ครองในประเทศเกิดหรือ
แหล่งกําเนดิยกเว ้นประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามเงื�อนไข ตามเงื�อนไข

ระยะเวลารอคอย 10 เดือน 10 เดือน 
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4: ความคุ้มครองเพิมเติม ประกันชีวติและอุบัติเหตุสว่นบุคคล

ผลประโยชนส์ูงสุดต่อป ี: $10'000 สูงสุด $200'000

ประกันชีวติ
$10'000 สูงสุด $200'000 
กรณีเสยีชีวติจากการเจ็บป่ วย

ประกันชีวติ
$10'000 สูงสุด $200'000 
กรณทีุพพลภาพสิ�นเชิงจากการเจ็บป ่วย

อุบัติเหตุสว่นบุคคล
$10'000 สูงสุด $200'000 
กรณเีสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสว่นบุคคล
$10'000 สูงสุด $200'000 
กรณทีุพพลภาพสิ�นเชิงโดยอุบัติเหตุ

5: ความคุ้มครองเพิมเติม อุบัติเหตุสว่นบุคคล

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี : $1,000,000

การบาดเจ็บทางรา่งกาย $1,000,000 

ความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ $200,000 

ความรบัผิดชอบสว่นแรก $200 

ค่าทนายความ $2000 
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6: ความคุ้มครองเพิมเติม ประกันการเดินทางพรอ้มวซ่ีาเชงเก้น

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี : 30,000 € 
ค่ารกัษาพยาบาล: ผู้ป่วยในและ
การผ่าตัดกรณีผู้ป่วยนอก

€30,000 ต่อการเดินทาง
สามารถขยายไปยัง $100,000 

ผู้ป่ วยนอก €200 ต่อการเดินทาง

ทันตกรรมฉุกเฉิน €100 ต่อการเดินทาง 
ค่าการประกันตัว 
ค่าทนายความ

€500 
€2,000 

ความช่วยเหลือกรณีเอกสารประจําตัว
ถูกขโมยสูญหายหรอืถูกทําลาย

€100 

การบังคับอยู่ต่างประเทศ
ความรบัผิดชอบสว่นแรก
คุ้มครองเหตุที�ต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลําเนาก่
อนกําหนดจากสาเหตุสมาชิกในครอบครวัต้องเข้ารบั
การรกัษาพยาบาล ต้องดูแลเด็ก

การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
การจู ่โจมของผู้ก่อการร้ายเหตุฉุกเฉินที�บ้าน: 
คุ้มครองค่าตั�วเครื�องบินขากลับและค่ารถแทกซี�
ค่าห้องพักในกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉินต้องเดินทางกลั
บบ้านและต้องค้างคืน
ความรบัผิดชอบสว่นแรก

€50 ต่อคืน (สูงสุด 2 คืน) 
2 คืน
€150  

€50 ต่อคืน (สูงสุด 2 คืน) 

2 คืน 
กู้ภัยทางทะเลและภูเขา
อุบัติเหตุจากการดํานํ�า

€10,000 
€10,000 

การโจรกรรมการทําลายของใช้สว่นตัวระหวา่งการเดินทาง

ความรบัผิดชอบสว่นแรก
การจัดสง่สมัภาระล่าช้ากวา่ 12 ชั�วโมง

€1,000 

€150 
€100 

การพลาดเที�ยวบิน
การยกเลิกเที�ยวบิน
เที�ยวบินล่าช้ากวา่ 7 ชั�วโมง

€200 
€200 
€100 

5: การประกันภัยความรบัผิดสว่นบุคคล รวมแล้ว 

7: การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การอพยพ 
การลําเลียงผู้ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน การสง่ผู้ป่วยกลับภิูลําเนา รวมแล้ว
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7: ความคุ้มครองเพิมเติม  การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ 
การอพยพ การลําเลียงผู้ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน การสง่ผู้ป่วยกลับภิูลําเนา
การช่วยเหลือฉุกเฉิน การสง่กลับประเทศต้นทางหรอืถิ�นที�อยู่ ต้องมีการรบัรองล่วงหน้าตามที�กําหนดไว ้
การไม่รบัรองล่วงหน้าและได้รบัการอนุมัติจะสง่ผลให้ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ (0 ดอลลาร)์
การเดินสาํหรบัสมาชิกทีได้รบัความคุ้มครองถึงโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลที ใกล้ทีสุดสาํหรบั
การรกัษาอาการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรอืเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ 

การเลําเลียงผู้ป่วยวกิฤตฉุกเฉินทางอากาศ
(การอพยพทางการแพทย์)

$50,000 ต่อครั�ง 
$75,000 ตลอดชีวติ 
100%  

การสง่ศพกลับกรณีเสยีชีวติ $5,000 

ค่าเดินทางฉุกเฉนิของสมาชิกในครอบครัว $2,000 

ค่าส่งศพกลับประเทศต้นกําเนดิ $1,500 

การสง่ผู้ป่วยกลับไปรกัษาต่อที�บ้านหรอืภูมิลําเนา ตามจรงิ
การสง่สมาชิกครอบครวักลับประเทศ $2,000 
การส่งผู้เอาประกันภัยกลับไปยังประเทศที�พํานกัอาศัย 
ภายหลัง"การฟื� นฟูสุขภาพ" $2,000 
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