
PREFERRED HEALTH 

ทางเลือกที่คุ้มค่าเพ่ือหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม 

แผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกหลากหลายสูงสุดหลักล้าน พร้อมด้วยเครือข่ายโรงพยาบาล
ชั้นน�ากว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ไม่เคลมมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป สูงสุด 15%*

*ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย

แผนประกันสุขภาพ เคเคพีเจน พรีเฟอร์ เฮลท์
มีแผนความคุ้มครองที่หลากหลายให้เลือก พร้อมด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นน�าทั่วประเทศ และบริการออนไลน์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์รายปีสูงสุดหลักล้าน
ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาท/วัน

บริการออนไลน์
เพ่ิมความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ด้วยแอปพลิเคชัน
Generali 365

LITE
ผลประโยชน์รวม 

300,000 
บาท/ปี

ค่าห้อง 2,000 
บาท/วัน

MEDIUM
ผลประโยชน์รวม

500,000 
บาท/ปี

ค่าห้อง 3,000 
บาท/วัน

VALUE
ผลประโยชน์รวม

750,000 
บาท/ปี

ค่าห้อง 4,000 
บาท/วัน

MAXI
ผลประโยชน์รวม

1,000,000 
บาท/ปี

ค่าห้อง 5,000 
บาท/วัน

เลือกเพ่ิม OPD ได้ตามใจคุณ

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
50,000 บาท

เลือกผลประโยชน์เพ่ือคุ้มครองค่ารักษา 
ผู้ป่วยนอก (OPD) เพ่ิมเติมได้ดังนี้

1,000 บาท / 1,500 บาท / 2,000 บาท 
(1 ครั้ง/วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

จากอุบัติเหตุ

ค้นหาโรงพยาบาล
เครือข่ายใกล้คุณ

เพ่ือการรักษาที่ทันท่วงที

แสดงสิทธิ์ด้วย E-Card
ไม่ต้องพกบัตรประกัน

ก็รับการรักษาได้

บริการข้อมูล 
กรมธรรม์ออนไลน์
ตรวจสอบผลประโยชน ์
คงเหลือได้ 24 ชั่วโมง



พิจารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. 1394
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.- 20.00 น. / เสาร์ เวลา 8.30 น.- 17.00 น.)
www.generali.co.th

หมายเหตุ :

1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ 
 อ�านวยความสะดวกในการช�าระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) 
 เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก�าหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยเจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (แบบมาตรฐานพลัส)
3. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก�าหนด
4. ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ทีใ่นการช�าระเบีย้ประกนัภยั การเกบ็เบีย้ประกนัภยัโดยนายหนา้ประกนัวนิาศภยัเปน็การให้บรกิารเทา่นัน้

ค�าเตือน :

1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรท�าความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจท�าประกันภัยทุกครั้ง 
 และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อก�าหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
 ในกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแถลงขอ้มลูตามความเป็นจรงิ ไมป่กปิดหรอืแถลงข้อมลูอนัเปน็เทจ็ มฉิะน้ัน สญัญาประกนัภยั 
 จะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 มาตรา 865 และปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

เงื่อนไขการรับประกันภัย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16-65 ปี และในกรณีต่ออายุ ไม่เกิน 69 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
3. ซื้อความคุ้มครองสูงสุดรวมทุกกรมธรรม์ไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท
4. การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยส�าหรับกรณีดังต่อไปนี้
1. มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ หรือพิการ หรือมีโรคประจ�าตัว หรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังก่อน 
 การสมัครท�าประกันภัย
2. แถลงค�าถามสุขภาพข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งข้อว่า “เคย”   
3. ปจัจุบนัประกอบอาชพี ทหาร, ต�ารวจ (ยศต�า่กวา่สญัญาบตัร) / ทหาร , ต�ารวจ (ท�างานแนวชายแดน) / 
 คนงานท�านา, ท�าไร่, ท�าสวน / พนักงานขับรถบรรทุก / ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ส่งเอกสาร / 
 ช่างซ่อม, ช่างไฟฟา้, ชา่งอืน่ๆ /  พนักงานโรงงานเกีย่วกบัสารเคม ี/ คนงานกอ่สรา้ง, ผู้ใชแ้รงงานอืน่ๆ / 
 ท�างานที่ต้องปีนเสา, อาคารสูง / ชาวประมง, กัปตันเรือ / นักมวย, นักฟุตบอล, นักยิงปืน, แข่งรถ / 
 นักกีฬาม้าแข่ง, ทางน�า้, ทางอากาศ / พนักงานโรงงานในฝ่า่ยผลิต / ยามพกพาอาวุธ (ประจ�าที่ / 
 ประจ�ารถ) / นักกายกรรม, นักแสดงผาดโผน / พนักงานดับเพลิง / เก็บกวาดขยะ
กรณีท่ีผูส้มัครซือ้กรมธรรมแ์ล้ว และบรษัิทฯ ตรวจสอบพบวา่มคีณุสมบตัไิมต่รงตามทีบ่รษัิทฯ ก�าหนด 
หรือมีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นที่บริษัทฯ ไม่รับประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ และคืนค่าเบี้ย
ประกันภัยที่ได้ช�าระไว้เต็มจ�านวน

รายละเอียดผลประโยชน์
แผนความคุ้มครอง

LITE MEDIUM VALUE MAXI 
ผลประโยชน์รวมสูงสุด (ส�าหรับข้อ 1 - 5) 300,000 บาท 500,000 บาท 750,000 บาท 1,000,000 บาท

1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

 1.1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 4,000 บาท/วัน 5,000 บาท/วัน

 1.2 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ส�าหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
  (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง และเมื่อรวมกับข้อ 1 .1 ต้องไม่เกิน 180 วัน) 4,000 บาท/วัน 6,000 บาท/วัน 8,000 บาท/วัน 10,000 บาท/วัน

 1.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบ�าบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบ 
  ของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล (ต่อรอบปีกรมธรรม์) 1,000 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท

 1.4 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัย 

จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1.5 ค่ายา/สารอาหารทางหลอดเลือด/ค่าเวชภัณฑ์ 

 1.6 ค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองส�าหรับกลับบ้าน (สูงสุด 7 วัน ต่อครั้ง)

2. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (สูงสุด 2 ครั้ง ต่อวัน) จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

3. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ 

 3.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องท�าหัตถการ

จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

 3.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัด และหัตถการ

 3.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท�าศัลยกรรมและหัตถการ ส�าหรับแพทย์ท�าศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)

 3.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ 

 3.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

4. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

5. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 

 5.1 คา่บรกิารทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินจิฉยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงและเกดิขึน้ภายใน 30 วนั ก่อนและหลังการเขา้พักรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน

จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

 5.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน 
  หลังออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย)

 5.3 คา่รกัษาพยาบาลผูป้ว่ยนอกเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ(ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัเกดิอบุตัเิหต)ุ รวมถึงการตดิตามผลการรกัษาภายใน 15 วัน

 5.4 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน  

 5.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก

 5.6 ค่าเวชศาสตร์ฟื้ นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง (ต่อรอบปีกรมธรรม์) 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท

การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) 
(1 ครั้ง ต่อวัน/สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์) 1,000 บาท/ครั้ง เลือกความคุ้มครองได ้

1,000/1,500 บาท/ครั้ง
เลือกความคุ้มครองได ้

1,000/1,500 บาท/ครั้ง

เลือกความคุ้มครองได ้
1,000/1,500/2,000

บาท/ครั้ง

อัตราเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยและแผนประกันที่สมัคร ส�าหรับปีต่ออายุจะปรับเพ่ิมตามอายุของผู้เอาประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ 
 ประกนัภยัมผีลบงัคบัเปน็ครัง้แรก หรอืวนัท่ีบรษัิทอนุมตัใิหเ้พ่ิมผลประโยชนข์องกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 นี้แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
• การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน�า้ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ 
 หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูก 
 เจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย 
 มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การบาดเจ็บ / การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) / โรคเร้ือรังที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย 
 (Pre-existing Condition) และยงัรกัษาไมห่ายกอ่นวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคับครัง้แรก
•  การรักษาที่ไม่ใช่ความจ�าเป็นทางการแพทย์  
•  โปรดศึกษาข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เพ่ิมเติมจากกรมธรรม์
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