
ประกันสุขภาพ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 250,000 บาท
ไม่ต้องสํารองจ่าย* พร้อมด้วยเครือข่ายสถานพยาบาล
ช้ันนํากว่า 400 แห่ง หากไม่เคลมมีส่วนลดค่าเบ้ีย
ประกันภัยปต่ีออายุสูงสุด 15%*

EASY BOX - WELLNESS

*ท้ังน้ีเปน็ไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และการพิจารณาของบริษัทฯ

Optimise Your Opportunities
Tel .  02 165 5555

ประกันสุขภาพ เคเคพีเจน เวลเนส

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ปว่ยใน)
   • ความคุ้มครองสูงสุดต่อป ี(ครอบคลุมข้อ 1.1-1.5)

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
(หมายเหตุ : จ่ายตามจริงไม่เกินจํานวนเงินสูงสุดต่อวัน ไม่เกินจํานวนเงินสูงสุดต่อป)ี
   • ค่าห้องผู้ปว่ยปกติ (สูงสุดต่อวัน ; สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละคร้ัง)
   • ค่าห้องผู้ปว่ยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน ; สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละคร้ัง
     และเม่ือรวมกับจํานวนวันสําหรับห้องผู้ปว่ยปกติแล้วไม่เกิน 180 วัน)

1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการท่ัวไป 
   • ค่ารักษาพยาบาลท่ัวไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทําแผล ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบําบัด
     ค่าห้องผ่าตัด (รวมการรักษาต่อเน่ืองภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีออกจากโรงพยาบาล)
   • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ปว่ยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมง และการรักษาต่อเน่ืองภายใน 15 วัน
   • ค่ารักษาพยาบาล สําหรับกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ 
   • ค่าบริการรถพยาบาล เพ่ือเหตุผลทางการแพทย์ (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ยแต่ละคร้ัง)

1.3 การรักษาโดยการผ่าตัด
   • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงค่าปรึกษาทางการผ่าตัดกรณีมีการผ่าตัด

1.4 การดูแลโดยแพทย์
   • ค่าแพทย์เย่ียมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละคร้ัง)

1.5 การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ยแต่ละคร้ัง)

2. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
   • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)
     (ไม่รวมถึง การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

3. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ปว่ยนอก) 
   ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป (1 คร้ัง ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 คร้ัง ต่อป)ี 1,200

250,000

4,000
8,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

1,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

10,000

250,000

-

250,000

4,000
8,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

1,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

10,000

250,000

รายละเอียดความคุ้มครอง 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1

คุ้มครองผู้ป่วยใน
(IPD)

แผน 2
คุ้มครองผู้ป่วยในและ

ผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
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1. 

2.
3.
4.

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
อํานวยความสะดวกในการรับชําระเบ้ียประกันภัยเท่าน้ัน บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
เปน็ผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณ์ของ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
แบบประกันภัยน้ีมีช่ือทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยเจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบจ่ายผลประโยชน์ต่อปี
เบ้ียประกันสุขภาพสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรม
สรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ฉบับท่ี 315

หมายเหตุ :

พิจารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

คําเตือน :
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัย
  ทุกคร้ัง และเม่ือได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนด เง่ือนไข และข้อยกเว้น
  ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
• ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเปน็จริง ไม่ปกปดิหรือแถลงข้อมูลอันเปน็เท็จ มิฉะน้ัน
  สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวล
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

การเจ็บปว่ยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลารอคอย 30 วัน (Waiting Period) หลังจากท่ี
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเปน็คร้ังแรก
การเจ็บปว่ยดังต่อไปน้ี เน้ืองอก ถุงนํา้ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เล่ือนทุกชนิด
ต้อเน้ือหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรือดีนอยด์ น่ิวทุกชนิด เส้นเลือดขอดท่ีขา
เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลารอคอย 120 วัน (Waiting Period)
หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเปน็คร้ังแรก
การบาดเจ็บ / การเจ็บปว่ย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) / โรคเร้ือรังท่ีเปน็มาก่อนเอา
ประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนวันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับคร้ังแรก
การรักษาท่ีไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์

**เง่ือนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

หมดกังวลกับการเลือกโรงพยาบาล
ไม่ต้องสํารองจ่าย* ด้วยเครือข่ายสถานพยาบาล
และคลินิกคุณภาพช้ันนํากว่า 400 แห่ง
*ตามเง่ือนไขท่ีกรมธรรม์กําหนด

ใช้ลดหย่อนภาษีได้
ซ้ือให้คุณพ่อคุณแม่ สามารถนําเบ้ียประกัน
สุขภาพมาใช้ลดหย่อนได้( 1 )

จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ตามจริง สูงสุด 250,000 บาท ต่อปี

รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพ่ิม
250,000 บาท

ส่วนลดพิเศษ
กรณีไม่เคลมมีส่วนลด
ค่าเบ้ียประกันภัยปต่ีออายุ สูงสุด 15%(2)

1 1 ,700

13,300

1 7,500

21 ,500

24,000

6,800

7,600

10,000

12,900

15, 100

16 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66 - 70(4)

อายุ (ปี)
แผน 1 แผน 2

เบ้ียประกันภัยรายปี (บาท) (3)

( 1 ) เปน็ไปตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด
(2) กรณีประวัติดีตามเง่ือนไขท่ีกรมธรรม์ประกันภัยกําหนด
(3) เบ้ียประกันภัยรายปน้ีีรวมอากรแสตมปแ์ละภาษีแล้ว
(4) กรณีต่ออายุเท่าน้ัน

อัตราเบ้ียประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงแค่ตอบคําถามสุขภาพ ซ่ึงเปน็ปจัจัยหน่ึงในการพิจารณา
รับประกันหรือการจ่ายเงินตามสัญญา)

สมัครง่าย ๆ แค่

เซ็น ซ้ือ คุ้มครอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุรับประกันภัย 16-65 ป ีและในกรณีต่ออายุ 66-70 ปี
2. สัญชาติไทยเท่าน้ัน
3. ซ้ือได้สูงสุดท่านละไม่เกิน 2 กรมธรรม์**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยสําหรับกรณีดังต่อไปน้ี
1. มีอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงผิดปกติ หรือพิการ หรือมีโรคประจําตัว
2. ปจัจุบันอาศัยหรือปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปตัตานี
   และนราธิวาส)
3. ปจัจุบันประกอบอาชีพ ทหาร / ตํารวจ (ยศตํา่กว่าสัญญาบัตร) / ทหาร,
   ตํารวจ (ทํางานแนวชายแดน) / คนงานทํานา, ทําไร่, ทําสวน / พนักงานขับรถ
   บรรทุก / ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ส่งเอกสาร / ช่างซ่อม, ช่างไฟฟา้,
   ช่างอ่ืนๆ / พนักงานโรงงานเก่ียวกับสารเคมี / คนงานก่อสร้าง, ผู้ใช้แรงงานอ่ืนๆ
   / ทํางานท่ีต้องปีนเสา, อาคารสูง / ชาวประมง, กัปตันเรือ / นักมวย, นักฟุตบอล,
   นักยิงปนื, แข่งรถ / นักกีฬาม้าแข่ง, ทางนํา้, ทางอากาศ / พนักงานโรงงาน
   ในฝา่ยผลิต / ยามพกพาอาวุธ (ประจําท่ี / ประจํารถ) / นักกายกรรม, นักแสดง
   ผาดโผน / พนักงานดับเพลิง / เก็บกวาดขยะ

กรณีท่ีผู้สมัครซ้ือกรมธรรม์แล้ว และบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด หรือมีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นท่ีบริษัทฯ ไม่รับประกันภัย
บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ และคืนค่าเบ้ียประกันภัยท่ีได้ชําระไว้เต็มจํานวน

เง่ือนไขการรับประกันภัย

•

•

•

•

สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์

Generali Thailand Generali 365 Application


