


1.	 แนวคิดโครงการไทยประกันชีวิต	ไลฟ์ฟิต

2.	 สิทธิประโยชน์สมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต	ไลฟ์ฟิต					

 l	ประโยชน์ในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น 

 l	ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า

 l	ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป

 l	 โบนัสสุขภาพ

 l	สิทธิประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

3.	 วิธีการเข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต	ไลฟ์ฟิต

4.	 แบบประกันภัยหลัก	และสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการ		 	

ไทยประกันชีวิต	ไลฟ์ฟิต

 l	แบบประกันภัยหลัก	ไทยไลฟ์	ฟิต	80/80

 l	สัญญาเพิ่มเติม	กลุ่มที่	1	(กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)

 l	สัญญาเพิ่มเติม	กลุ่มที่	2	(กลุ่มประกันชดเชยรายได้)

 l	สัญญาเพิ่มเติม	กลุ่มที่	3	(กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่)	

5.	 กิจกรรมสะสมคะแนนไทยประกันชีวิต	ไลฟ์ฟิต

 โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
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	 โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

	 จากวิถีชีวิตและพฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน	ที่มีไลฟ์สไตล์ทำางาน

หนักในลักษณะ	24/7	ขาดการออกกำาลังกาย	บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์	พักผ่อนน้อย	

จนเกิดศัพท์ที่เรียกว่า	GEN	O	(Overworked	Overweight	Overwhelmed	-	ทำางานหนัก

เกินไป	น้ำาหนักมากเกินไป	แบกรับภาระมากเกินไป)	จากสถิติด้านสุขภาพระบุว่า	คนไทย

ใส่ใจสุขภาพเพียงร้อยละ	37	ซึ่งต่ำากว่าค่าเฉลี่ยสากล	ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	51	แม้ว่าร้อยละ	98	

ทราบว่า	การออกกำาลังกายเป็นประจำาจะทำาให้มีสุขภาพดี	แต่มีเพียงร้อยละ	48	เท่านั้น	ที่

สามารถปฏิบัติได้จริง	

	 ขอ้เท็จจรงิพบวา่	โดยเฉล่ียคนไทยมนี้ำาหนกัตัวเพ่ิมขึน้	2	เท่าในรอบ	2	ทศวรรษ	ส่วน

ใหญเ่ป็นผลจากพฤติกรรมการใชช้วีติ	คอื	ดืม่เหล้า	สูบบุหรี	่รบัประทานอาหารรสจดั	(หวาน-

มัน-เค็มจัด)	ออกกำาลังกายไม่เพียงพอ	ความเครียด	และกรรมพันธุ์	เหล่านี้นำาไปสู่การเจ็บ

ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ในกลุ่มโรค	NCDs	(Non-Communicable	Diseases)	6	โรค 

ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด	ได้แก่	โรคเบาหวาน	โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ	โรคถุงลม 

โป่งพอง	 โรคมะเร็ง	 โรคความดันโลหิตสูง	 และโรคอ้วน	 นับเป็นภัยเงียบท่ีส่งผลให้ 

คนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้สูงสุดในโลก	 โดยประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคในกลุ่ม	NCDs	ถึง 

14	ล้านคน	เสียชีวิตมากกว่า	3	แสนคน	และมากกว่าครึ่งเสียชีวิตก่อนอายุ	60	ปี	

	 เพ่ือดแูลใหค้นไทยมสุีขภาพทีด่	ีไทยประกนัชีวิตจงึจดัตัง้ โครงการไทยประกนัชีวิต 

ไลฟ์ฟิต ซึ่งเป็น Co-Creation Programme ระหว่างสมาชิกโครงการฯ และบริษัทฯ โดย

มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ และลงมือปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำาคัญ

ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงป้องกัน (Preventive Approach) เพื่อป้องกันปัจจัย

เสี่ยงที่จะทำาให้เกิดโรค



 ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต มากกว่าแค่ฟิต

ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงความสำาคัญของการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในเชิงป้องกัน ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน หรือ “Circle of Wellness” 
ผ่านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้เกิดสุขภาวะที่ดีใน 4 มิติ

Self
การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

Sense
การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ
ใหเ้ขม้แข็งและมคีวามสขุ

Stability
การสร้างความมั่นคงทางการเงิน

Spirit
การสร้างคุณค่าชีวิต
ผา่นการใหแ้ละแบ่งปันสูส่งัคม
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แบบประกันภัยหลัก
และสัญญาเพิ่มเติม
ที่เข้าร่วมโครงการฯ

l ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80
l สัญญาเพิ่มเติม
 กลุ่มโรคร้ายแรง-สร.2,	ทร.48
 กลุ่มประกันชดเชยรายได้-รพ.
 กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่- 
 เฮลท์	ฟิต	ดีดี	และค่ารักษาพยาบาล 
		 ผู้ป่วยนอก	(OP5),	เฮลท์	ฟิต	อัลตร้า,								
			เฮลท์	ฟิต	99,	เฮลท์	ฟิต	99	รีฟันด์	พลัส

สิทธิพิเศษสำาหรับแบบประกันภัย
ที่เข้าร่วมโครงการฯ

l ส่วนลดเบี้ยฯ	แรกเข้าสูงสุด	10%
l ส่วนลดเบี้ยฯ	เพิ่มเติมพิเศษอีก	5%
l ส่วนลดเบี้ยฯ	ตามสถานภาพสมาชิก
l โบนัสสุขภาพ	ตามสถานภาพสมาชิก

กิจกรรมสะสมคะแนน
ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 7 หมวด
l การทำาแบบประเมิน
l การส่งผลตรวจสุขภาพ
l การส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน
l การส่งผลตรวจพิเศษ
l การส่งใบเสร็จอาหารเพื่อสุขภาพ
l การส่งข้อมูลการออกกำาลังกาย
l การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ	

ไลฟ์ฟิต

บน แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การทำากิจกรรมสะสมคะแนน

เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน
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 แบบประเมินสุขภาพ

เพื่อวัดความสมดุลของ
สุขภาวะ 4 มิติ



สิทธิประโยชน์สมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

2.	ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า
ตามแบบประกันภัยที่ซื้อภายใต้โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
(ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าสูงสุด	10%	และส่วนลดเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษอีก	5%	เมื่อซื้อแบบประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

1.	ประโยชน์ในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

3.	ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป
ขึ้นอยู่กับระดับสถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต 

ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิก
(อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด	4% โดยส่วนลด
รวมสูงสุด	15% - 30%	ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย)

ระดับสถานภาพสมาชิก และส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป

เมื่ออยู่ในสถานภาพ
สมาชิกสูงสุด (SUPER FIT)

ต่อเนื่อง 5 ปี
สมาชิกจะได้รับสิทธิ

อยู่ในสถานภาพสมาชิก

สูงสุดตลอดชีพ
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อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 4% ต่อปี โดยส่วนลดรวมสูงสุด 15% - 30% ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย 

“ยิ่งฟิตมาก เบี้ยยิ่งถูก”

Start FIT Stay FIT Step FIT Strong FIT Super FIT

 1 2 3 4 5 6 

อ
ัต

รา
ส
่วน

ล
ด

เบ
ี้ย

ฯ

10%
ส่วนลดแรกเข้า

Start FIT 11-3
8%

Super FIT 8+4
12%

Super FIT 12+4
16%

Strong FIT 16+2
18%

Strong FIT 18+2
20%

สิ้นปีที่

Step FIT 10+1
11%

ตัวอย่าง ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป
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4.	โบนัสสุขภาพ	สำาหรับแบบประกันไทยไลฟ์ ฟิต 80/80 (รับโบนัสสุขภาพสูงสุด 18%)

l โบนัสสุขภาพ	สำาหรับแบบประกันไทยไลฟ์	ฟิต	80/80
l เป็นอัตราร้อยละของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์	โดยที่อัตราของโบนัสสุขภาพอ้างอิงจากสถานภาพสมาชิกโครงการฯ	ณ	สิ้นปีสมาชิกแต่ละป ี
l บริษัทฯ	จะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุกช่วงระยะเวลา	3	ปีกรมธรรม์	จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ	80	ปี

5.	สิทธิประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
(Challenge) ผ่านโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

4%

8%

11%
14%

18%

สำาหรับแบบไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

Super FIT

Strong FIT

Step FIT

Stay FIT

Start FIT
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วิธีการเข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

เลือกซื้อแบบประกันใน 
โครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต*

แบบประกันภัยหลัก
ไทยไลฟ์	ฟิต	80/80

สัญญาเพ่ิมเติม
กลุ่มโรคร้ายแรง	-	สร.2,	ทร.48
กลุ่มประกันชดเชยรายได้	-	รพ.

กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่	-	เฮลท์	
ฟิต	ดีดี	และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	
(OP5)	,	เฮลท์	ฟิต	อัลตร้า,	เฮลท์	ฟิต	99,	

เฮลท์	ฟิต	99	รีฟันด์	พลัส

ทำาแบบประเมินสุขภาพ

ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

และเข้าใช้งาน เมนู ไลฟ์ฟิต

4   ขั้นตอนง่ายๆ

สู่การเป็นสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

1 2 3 4

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
(Challenge)

เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
พร้อมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์

(Health Tips) 

33

*	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ต้องมีอายุ	20	ปีข้ึนไป
	 (อายุรับประกันภัยข้ึนอยู่กับระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ)

ทำากิจกรรมสะสม
คะแนนไลฟ์ฟิต

เพ่ือเป็นส่วนลดเบ้ียฯ ปีถัดไป



แบบประกันภัยหลัก

ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 1
(กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)

แบบประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติม
ที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2
(กลุ่มประกันชดเชยรายได้)

แบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติม ที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต44

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 3
(กลุ่มประกันสุขภาพ

มาตรฐานใหม่)

ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80 สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ 
แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี และบันทึก
สลักหลัง การขยายความคุ้มครอง 
สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
ผู้ป่วยนอก การทำากายภาพบำาบัด 
และกิจกรรมบำาบัด (OP5)

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ 
เฮลท์ ฟิต อัลตร้า
สัญญาเพ่ิมเติม ประกันสุขภาพ 
แบบ เฮลท์ ฟิต 99
สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ 
แบบ เฮลท์ ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติม 
คุ้มครองการเสียชีวิตและ 
ค่ารักษาพยาบาลรายวัน 
จากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
การเจ็บป่วยโรคร้ายแรง
48 โรค (ทร.48)

สัญญาเพิ่มเติม
ค่ารักษาพยาบาล 
รายวัน (รพ.)



แบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

รายละเอียด ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต แบบประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม 1* สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม 2* สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม 3*

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต ไทยไลฟ์	ฟิต	80/80 สร.2
ทร.48

รพ. เฮลท์	ฟิต	ดีดี	และผลประโยชน ์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	

การทำากายภาพบำาบัด	
และกิจกรรมบำาบัด	(OP5)

		เฮลท์	ฟิต	อัลตร้า	เฮลท์	ฟิต	99	
เฮลท์	ฟิต	99	รีฟันด์	พลัส

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า 10% 5% 0% 0%

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าเพิ่มเติมพิเศษ +5%	สำาหรับทุกแบบที่เข้าร่วมโครงการ	เมื่อได้รับอนุมัติ	อย่างน้อย	3	แบบ**

ที่เข้าร่วมโครงการภายในกรมธรรม์ใหม่ฉบับเดียวกัน

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามสถานะ (ปีต่อไป) สูงสุด 30% 30% 20% 15%

สิทธิในการคงสถานภาพสมาชิกสูงสุด เมื่ออยู่ในสถานภาพสมาชิกสูงสุด	(SUPER	FIT)	ต่อเนื่อง	5	ปีสมาชิก	จะได้รับสิทธิคงสถานภาพสมาชิก
ในระดับ	SUPER	FIT	ไปตลอดจนกว่าบันทึกสลักหลังทุกฉบับภายใต้โครงการนี้จะสิ้นผลบังคับ

อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยฯ
 อัตราของส่วนลดเบ้ียประกันภัย จะคำานวณจากอัตราของส่วนลดเบ้ียฯ ปีกรมธรรม์ล่าสุดรวมกับอัตราท่ีใช้ปรับปรุง

ส่วนลดเบ้ียฯ ซ่ึงอัตราท่ีใช้ปรับปรุงส่วนลดเบ้ียฯ จะข้ึนอยู่กับสถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

สถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยฯ (%ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน)

 SUPER FIT เพิ่มขึ้น 4%

 STRONG FIT เพิ่มขึ้น 2%

 STEP FIT เพิ่มขึ้น 1%

 STAY FIT เท่ากับ 0%

 START FIT ลดลง 3%

*สัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการฯ	จะสามารถแนบกับแบบประกันภัยหลักอื่นๆ	ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ	กำาหนด	(ยกเว้นแบบที่ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้)

**บันทึกสลักหลัง	การขยายความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ	ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	การทำากายภาพบำาบัด	และกิจกรรมบำาบัด	

(OP5)	จะไม่ถูกนับเป็น	1	แบบ	เนื่องจากเป็นบันทึกสลักหลังฯ	สำาหรับสัญญาเพิ่มเติม	ประกันสุขภาพ	แบบ	เฮลท์	ฟิต	ดีดี

แบบประกันภัยหลัก ไทยไลฟ์ ฟิต 80/8044



แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

ครบรอบปีกรมธรรม์

เงนิคนืระหว่างสัญญา

โบนัสสุขภาพ

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	.......	อายุ	79	ปี	 อายุ	80	ปี

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินคืน
ทุกๆ 3 ปี

รับโบนัส
สุขภาพ

ทุกๆ 3 ปี

ความคุ้มครองชีวิต

   2%(1)   2%(1)   2%(1)   2%(1)   2%(1)

แบบประกันภัยหลัก ไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

ผลประโยชน์แบบไทยไลฟ์ ฟิต 80/80

3 ไทยไลฟ์	ฟิต	80/80	คุ้มครองถึงอายุ	80	ปี	ชำาระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ	80	ปี

3 รับความคุ้มครองชีวิต	100%	ของจำานวนเงินเอาประกันภัย

3 รับเงินคืน	2%(2)	ของผลรวมเบี้ยฯ	มาตรฐาน(3)	ทุก	3	ปีกรมธรรม์

3 รับโบนัสสุขภาพตามสถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต	ไลฟ์ฟิต	สูงสุด	18%(4)	ของเบี้ยฯ	มาตรฐาน(3)		

 ซึ่งบริษัทฯ	จะคำานวณผลรวมของโบนัสสุขภาพและจ่ายทุก	3	ปีกรมธรรม์

3 จำานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่	1,500,000	บาทขึ้นไป	มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย

(1)	 ของผลรวมเบี้ยประกันภัยมาตรฐานทุกรอบ	3	ปีกรมธรรม์

(2)	 หากในกรณีที่วันครบกำาหนดสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ	80	ปี	กรมธรรม์ยังไม่ครบรอบ	3	ปี	ของการจ่ายเงินคืนผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนในอัตรา	2%	ของ 

	 ผลรวมเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน	สำาหรับช่วงระยะเวลาของปีกรมธรรม์ที่ไม่เต็ม	3	ปี	(1	ปี	หรือ	2	ปี)

(3)	 เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน	หมายถึง	เบี้ยประกันภัยสำาหรับความเสี่ยงภัยในระดับภัยมาตรฐานตามการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัทฯ	ซึ่งไม่รวมถึงเบี้ยประกันภัย 

	 ของสัญญาเพิ่มเติม	(ถ้ามี)	และเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำาหรับภัยต่ำากว่ามาตรฐานเนื่องจากสุขภาพ	และ/หรือชั้นอาชีพ	ทั้งนี้จำานวนเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับงวดการชำาระ 

	 เบี้ยประกันภัยและไม่รวมถึงส่วนลดเบี้ยประกันภัยภายใต้เงื่อนไขโครงการไทยประกันชีวิต	ไลฟ์ฟิต

(4)	 สำาหรับสถานภาพสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต	 ไลฟ์ฟิต	 START	 FIT	 รับ	 4%	 ของเบี้ยฯ	 มาตรฐาน,	 STAY	 FIT	 รับ	 8%	 ของเบี้ยฯ	 มาตรฐาน,	 STEP	 FIT	 รับ	 11% 

	 ของเบี้ยฯ	มาตรฐาน,	STRONG	FIT	รับ	14%	ของเบี้ยฯ	มาตรฐาน	และ	SUPER	FIT	รับ	18%	ของเบี้ยฯ	มาตรฐาน
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สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1	(กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)

ของ	ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)

ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเสียชีวิต
และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)

ผลประโยชน์
ต่อ 1 หน่วย

1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง

	 1.1	กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน	(วันละ) 	วันละ	1,000	บาท

  1.1.1	 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง	อยู่ในรอบปีกรมธรรม์

	 	 	 ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ	20	ถึง	59	ปี

	วันละ	2,000	บาท

  1.1.2	 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง	อยู่ในรอบปีกรมธรรม์

	 	 	 ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุต้ังแต่	60	ปีขึ้นไป

	วันละ	1,000	บาท

	 	 1.1.3	 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก	(ไอ.ซี.ยู)	 	วันละ	3,000	บาท

	 1.2	ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  

  (Day Case)         

  1.2.1	 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง	อยู่ในรอบปีกรมธรรม์

	 	 	 ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ	20	ถึง	59	ปี

วันละ	2,000	บาท

  1.2.2	 ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง	อยู่ในรอบปีกรมธรรม์

	 	 	 ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ	60	ปีขึ้นไป	

	วันละ	1,000	บาท

2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง 200,000	บาท

หมายเหตุ	 1)	 โรคร้ายแรง	ที่ให้ความคุ้มครอง	ได้แก่	โรคมะเร็ง,	โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด,	โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน,	
	 	 โรคกล้ามเนื้อเสื่อม,	โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์,	โรคโปลิโอ,	โรคพาร์กินสัน,	โรคระบบประสาทมัลติเพิล	สะเคลอโรสิส,	ตับวาย	และโรคหลอดลม

ปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
	 2)	 บริษัทฯ	จะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ	1.1	สูงสุดไม่เกิน	3	เท่าต่อวัน	
	 3)	 การจ่ายผลประโยชน์ในข้อ	1.1	และข้อ	1.2	รวมกันแล้ว	สูงสุดไม่เกิน	750	วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
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ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 โรค (ทร.48)

ความคุ้มครอง เงินทดแทน (บาท)

รับเงินทดแทนเต็มจำานวนเงินเอาประกันภัยทันที เมื่อได้รับวินิจฉัยเป็นครั้งแรกจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้

เท่ากับ
จำานวนเงิน

เอาประกันภัย 
ของสัญญาเพิ่มเติม 

โรคร้ายแรง 48 โรคที่ให้ความคุ้มครอง 

1.	โรคมะเร็งระยะลุกลาม	 17.	โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง	/	โรคปอดระยะสุดท้าย 33.	ภาวะโคม่า

2.	ตับวาย	 18.	โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 34.	โรคเท้าช้าง	

3.	โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง	 19.	โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด 35.	ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง

4.	ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำาและเรื้อรัง 20.	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 36.	การสูญเสียการดำารงชีพอย่างอิสระ

5.	โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต 21.	การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ 37.	การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ

6.	โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์	 22.	การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 38.	การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง	

7.	โรคระบบประสาทมัลติเพิล	สะเคลอโรสิส 23.	โรคกล้ามเนื้อหัวใจ	 39.	ตาบอด

8.	การสูญเสียความสามารถในการพูด 24.	เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง 40.	การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	

9.	โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 25.	โรคลำาไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง	 41.	อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา

10.	ภาวะอะแพลลิก	 26.	การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่	เอออร์ต้า 42.	ไตอักเสบลูปูส	จากโรคซิสเต็มมิค	ลูปูส	อิริเธมาโตซูส

11.	การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน 27.	โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย 43.	โรคถุงน้ำาในไต	

12.	โรคพาร์กินสัน 28.	การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

13.	การสูญเสียการได้ยิน	 29.	ไตวายเรื้อรัง	

14.	โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 30.	โรคโปลิโอ	

15.	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	 31.	โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

16.	โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 32.	แผลไหม้ฉกรรจ์	

	 44.	โรคน้ำาไขสันหลังในสมองมากซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบายน้ำา*		
	 45.	โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด	(สูงสุดไม่เกิน	500,000	บาท)**
	 46.	โรคไข้รูห์มาติกที่ทำาให้หัวใจผิดปกติ*
	 47.	โรคคาวาซากิที่ทำาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ*
	 48.	โรคเบาหวานในเด็ก*

50%
ของจำานวนเงิน
เอาประกันภัย 

ของสัญญาเพิ่มเติม

*	โรคร้ายแรงที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครอง	ก็ต่อเมื่อโรคร้ายแรงดังกล่าวได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ	17	ปีบริบูรณ์เท่านั้น	ทั้งนี้เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงดังกล่าวแล้วให้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้สิ้นสุดลง

**	เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงดังกล่าวแล้วให้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้สิ้นสุดลง

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 โรค (ทร.48)

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรง)44



สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2	(กลุ่มประกันชดเชยรายได้)

ของ	ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 (กลุ่มประกันชดเชยรายได้)  

สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.)

ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.)

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์

ค่าชดเชยรายวัน
ตัวอย่างผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน 

(วันละ 1,000 บาท)

1)	ค่าชดเชยรายวัน	กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน	กรณีบาดเจ็บ	หรือ

	 ป่วยไข้	คุ้มครองต่อเนื่อง	1,250	วัน	รับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล	วันละ

1	เท่าของค่าชดเชยรายวัน	ต่อวัน วันละ	1,000	บาท

2)	ค่าชดเชย	กรณีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่า	เป็นโรคเอดส์	มะเร็ง	ตับแข็ง	โปลิโอ

	 ถุงลมโป่งพอง	กล้ามเนื้อเสื่อม	และการแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป

20 เท่าของค่าชดเชยรายวัน 20,000 บาท

3)	กรณีเสียชีวิตจากโรคเอดส์	มะเร็ง	ตับแข็ง	โปลิโอ	ถุงลมโป่งพอง	กล้ามเนื้อเสื่อม	และ

	 การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป

200	เท่าของค่าชดเชยรายวัน 200,000 บาท
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สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่)

ของ ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี และบันทึกสลักหลัง การขยายความคุ้มครอง

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกการทำากายภาพบำาบัด และกิจกรรมบำาบัด (OP5)

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 

ความคุ�มครอง                           ผลประโยชน� (บาท)

แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท� ฟ�ต ดีดี

ความรับผิดส�วนแรก ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง 0/30,000/50,000/100,0000/30,000/50,000

1 ล�านบาท 5 ล�านบาท 15 ล�านบาท 30 ล�านบาทผลประโยชน�สูงสุดต�อป�กรมธรรม�

อาณาเขตคุ�มครอง ประเทศไทยเท�านั�น

ผลประโยชน�กรณีเป�นผู�ป�วยใน

หมวดท่ี 1 ค�าห�อง และค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

ในกรณีท่ีผู�เอาประกันภัย ได�รับการรักษาในห�องผู�ป�วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ�ายค�าห�องและ
ค�าอาหารค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) 

2,000 ต�อวัน 3,000 ต�อวัน 6,000 ต�อวัน 12,000 ต�อวัน

 จ�ายตามจร�ง (รวมหมวดที่ 1 สูงสุด 365 วัน)

 หมวดท่ี 2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหร�อบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ�
ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัย 

หมวดย�อยท่ี  2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิต และส�วนประกอบของโลหิตและค�าบร�การทางการพยาบาล

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ�

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

หมวดย�อยที่ 2.4 ค�ายา และค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สำหรับกลับบ�าน (สูงสุด 7 วันต�อครั�ง) 20,000 20,000 20,000 จ�ายตามจร�ง

หมวดท่ี 3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษา ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง (สูงสุด 365 วัน)

หมวดท่ี 4 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต�อการพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หมวดย�อยที่ 4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทำหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยที่ 4.3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย�ทำศัลยกรรมและหัตถการ
 (รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

หมวดย�อยที่ 4.4 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย� (Doctor Fee)

หมวดย�อยที่ 4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวดที่ 5 การผ�าตัดใหญ�ที่ไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)
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สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 

ความคุ�มครอง                           ผลประโยชน� (บาท)

เลือกซื้อความคุ�มครองค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก (OPD) เพื่อรับความความคุ�มครองที่เพิ�มขึ้นได�

ความคุ�มครอง

ผลประโยชน�ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก การทํากายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัด
(เหมาจ�ายต�อรอบป�กรมธรรม�สูงสุดไม�เกิน 30 ครั�งต�อป�กรมธรรม�)

ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดท่ี 6 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรงก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกท่ีต�อเน่ืองเก่ียวข�องโดยตรง 

หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หมวดย�อยท่ี 6.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรง และเกิดข้ึนภายใน 30 วัน

ก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน
จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

(สูงสุด 2 ครั�งต�อการเข�าพักรักษาตัวครั�งใดครั�งหนึ�ง)

หมวดย�อยท่ี 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั�งสำหรับการรักษาพยาบาลต�อเน่ือง

ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งนั�น (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือตรวจวินิจฉัย)

หมวดที่ 7 ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ชั�วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั�ง

หมวดที่ 8 ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟู หลังการพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั�งต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย จ�ายตามจร�ง (สูงสุด 2 ครั�งต�อรอบป�กรมธรรม�)

หมวดที่ 9 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษาโรคไตวายเร��อรังโดยการล�างไตผ�านทางเส�นเลือด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดท่ี 10 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือบำบัดรักษาโรคเน้ืองอกหร�อมะเร็ง
โดยรังสีรักษา รังสีร�วมรักษา เวชศาสตร� นิวเคลียร�รักษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

หมวดท่ี 11 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

หมวดท่ี 12 ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดท่ี 13 ค�ารักษาพยาบาล โดยการผ�าตัดเล็ก

5,000 8,000 10,000

จำนวนเงินผลประโยชน� (บาท)

แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท� ฟ�ต ดีดี

ผลประโยชน�สูงสุดต�อป�กรมธรรม� 1 ล�านบาท 5 ล�านบาท 15 ล�านบาท 30 ล�านบาท
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สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่)

ของ ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต
สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี และบันทึกสลักหลัง การขยายความคุ้มครอง

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกการทำากายภาพบำาบัด และกิจกรรมบำาบัด (OP5)



สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต อัลตร้า

แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท� ฟ�ต อัลตร�า

ผลประโยชน�กรณีเป�นผู�ป�วยใน

หมวดท่ี 2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหร�อบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ� 
ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

แผน 60 ล�านบาท แผน 120 ล�านบาท

15,000 ต�อวัน

จ�ายตามจร�ง (รวมหมวดที่ 1 สูงสุด 365 วัน)

25,000 ต�อวัน

ผลประโยชน�สูงสุดต�อป�กรมธรรม�

หมวดที่ 1 ค�าห�อง และค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

ในกรณีท่ีผู�เอาประกันภัย ได�รับการรักษาในห�องผู�ป�วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ�ายค�าห�อง และค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน)

หมวดย�อยท่ี 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต และค�าบร�การทางการพยาบาล

จ�ายตามจร�ง

จ�ายตามจร�ง

ความคุ�มครอง                        ผลประโยชน� (บาท)

หมวดย�อยท่ี 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัย 

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ�

หมวดย�อยท่ี 2.4 ค�ายา และค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สำหรับกลับบ�าน (สูงสุด 30 วันต�อครั�ง) 

หมวดท่ี 3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษา ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง (สูงสุด 365 วัน)

หมวดท่ี 4 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต�อการพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หมวดย�อยท่ี 4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทำหัตถการ

หมวดย�อยท่ี 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยท่ี 4.3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย�ทำศัลยกรรมและหัตถการ
(รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee)

หมวดย�อยท่ี 4.4 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย� (Doctor Fee)

หมวดย�อยท่ี 4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปล่ียนอวัยวะ

หมวดท่ี 5 การผ�าตัดใหญ�ท่ีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery)
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แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท� ฟ�ต อัลตร�า

ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

ผลประโยชน�เพิ�มเติมอื่นๆ 

หมวดย�อยท่ี 6.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรง และเกิดข้ึนภายใน 30 วัน
ก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยท่ี 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั�งสำหรับการรักษาพยาบาลต�อเน่ือง ภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งนั�น (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือตรวจวินิจฉัย)

แผน 60 ล�านบาท แผน 120 ล�านบาทผลประโยชน�สูงสุดต�อป�กรมธรรม�

หมวดท่ี 6 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรงก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกต�อเน่ืองท่ีเก่ียวข�องโดยตรงหลังการเข�าพักรักษาตัว
เป�นผู�ป�วยใน ต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

จ�ายตามจร�ง

100,000 200,000

30,000

10,000

10,000

5,000

-

-

-

-

ความคุ�มครอง                        ผลประโยชน� (บาท)

หมวดท่ี 7 ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ชั�วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั�ง

หมวดท่ี 8 ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟู หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในแต�ละครั�ง ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย 

หมวดท่ี 9 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษาโรคไตวายเร��อรัง โดยการล�างไตผ�านทางเส�นเลือด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 10 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อบำบัดรักษาโรคเนื้องอก หร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร�วมรักษา เวชศาสตร�นิวเคลียร�รักษา 
ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 11 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 12 ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวดที่ 13 ค�ารักษาพยาบาล โดยการผ�าตัดเล็ก

1. ผลประโยชน�ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกการทำกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด เหมาจ�ายต�อป�กรมธรรม�

2. ผลประโยชน�ค�าตรวจรักษาโดยแพทย�ทางเลือก เหมาจ�ายต�อป�กรมธรรม�

3. ผลประโยชน�ค�าตรวจสุขภาพทั�วไปประจำป� เหมาจ�ายต�อป�กรมธรรม�

4. ผลประโยชน�ค�าฉีดวัคซีนป�องกันโรค เหมาจ�ายต�อป�กรมธรรม�

5. ผลประโยชน�ค�าตรวจรักษาทางทันตกรรม เหมาจ�ายต�อป�กรมธรรม�

6. ผลประโยชน�ค�าเคร��องมือทางการแพทย�และอวัยวะเทียมภายนอกร�างกาย** (จ�ายสะสมตลอดชีวิต)

50,000
สูงสุด 30 ครั�งต�อป�กรมธรรม�

จ�ายตามจร�ง
สูงสุด 365 ครั�งต�อป�กรมธรรม�

**  เคร��องมือทางการแพทย� หมายถึง เคร��องพยุงกระดูกและกล�ามเน้ือ หร�อเวชภัณฑ�คงทนใช�ภายนอกร�างกาย (สามารถใช�งานมากกว�าหนึ�งครั�ง) ซึ�งจำเป�นต�องใช�งานในขณะท่ีบาดเจ็บหร�อการป�วยเท�านั�น ดังน้ี อุปกรณ�เสร�มเข�า อุปกรณ�พยุงกระดูกสันหลัง
    เคร��องช�วยฟ�ง เคร��องช�วยค�ำยันต�างๆ รถเข็น เคร��องช�วยหายใจ ถังออกซิเจน เคร��องดูดเสมหะ
    อวัยวะเทียมภายนอกร�างกาย เช�น แขนเทียม ขาเทียม หร�อหูเทียม เป�นต�น ซึ�งจำเป�นต�องใช�งานหลังผ�าตัดอวัยวะภายนอกนั�นออก 

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต อัลตร้า

สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 44



สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต 99

ความคุ�มครอง

แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท� ฟ�ต 99
หน�วย : บาท

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7

อาณาเขตคุ�มครอง ทั�วโลก

หมวดท่ี 1 ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง ต�อวัน
ในกรณีท่ีผู�เอาประกันภัย ได�รับการรักษาในห�องผู�ป�วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร
ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ให�เป�นจำนวน 2 เท�าของผลประโยชน�สำหรับค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล
(ผู�ป�วยใน) ต�อวัน สูงสุด 15 วัน รวมหมวดท่ี 1 ไม�เกิน 150 วัน

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000

2,000

15,000 20,000 25,000 25,000 30,000 35,000 45,000

3,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000

หมวดท่ี 2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหร�อบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต ค�าบร�การ
ทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ� ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

ผลประโยชน�กรณีเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ�ายตามจร�ง รวมอยู�ในหมวดที่ 2

จ�ายตามจร�ง รวมอยู�ในหมวดที่ 2

จ�ายตามจร�ง รวมอยู�ในหมวดที่ 2

หมวดย�อยท่ี 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต และค�าบร�การทางการพยาบาล

หมวดย�อยท่ี 2.2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต

หมวดย�อยท่ี 2.2.2 ค�าบร�การทางการพยาบาล ต�อวัน สูงสุด 150 วัน (ไม�รวมในหมวดท่ี 2) 300 450 600 750 900 1,200 1,500

600 700 800 900 1,000 1,000 1,000

5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ�

หมวดท่ี 3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษา ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง ต�อวัน สูงสุด 150 วัน 

หมวดย�อยที่ 2.4 ค�ายา และค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สำหรับกลับบ�าน ต�อครั�ง สูงสุด 7 วัน 1,000 รวมอยู�ในหมวดที่ 2

หมวดท่ี 4 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต�อการพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หมวดย�อยท่ี 4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทำหัตถการ

หมวดย�อยท่ี 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยท่ี 4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปล่ียนอวัยวะ

หมวดย�อยท่ี 4.3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย�ทำศัลยกรรมและหัตถการ
(รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee) ตามอัตราคู�มือค�าธรรมเนียมแพทย�

หมวดย�อยท่ี 4.4 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย� (Doctor Fee) ตามอัตราคู�มือค�าธรรมเนียมแพทย�

จ�าย 2 เท�าของผลประโยชน�หมวดที่ 4 

หมวดท่ี 5 การผ�าตัดใหญ�ท่ีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery) จ�ายตามผลประโยชน�หมวดที่ 4 
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สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 

ความคุ�มครอง

แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท� ฟ�ต 99
หน�วย : บาท

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7

อาณาเขตคุ�มครอง ทั�วโลก

หมวดที่ 6 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรงก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกที่ต�อเนื่องเกี่ยวข�องโดยตรง

หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000
หมวดย�อยท่ี 6.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรง และเกิดข้ึนภายใน 30 วันก�อนและ

หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยท่ี 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั�ง สำหรับการรักษาพยาบาลต�อเน่ือง

ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งนั�น (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือตรวจวินิจฉัย) ไม�คุ�มครอง

ไม�คุ�มครอง

หมวดที่ 7 ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ชั�วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั�ง

หมวดที่ 8 ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟู หลังการพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน แต�ละครั�งต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000

3,000 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

หมวดท่ี 9 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษาโรคไตวายเร��อรัง โดยการล�างไตผ�านทางเส�นเลือด

ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดท่ี 10 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษาโรคเน้ืองอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร�วมรักษา เวชศาสตร�

นิวเคลียร�รักษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 11 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 12 ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน ต�อครั�ง

หมวดที่ 13 ค�ารักษาพยาบาล โดยการผ�าตัดเล็ก ต�อครั�ง

ค�ารักษาโดยการปลูกถ�ายเซลล�ต�นกำเนิด (Stem Cell)* 300,000

การขยายความคุ�มครองผลประโยชน�

*   ผลประโยชน�ความคุ�มครองค�ารักษาโดยการปลูกถ�ายเซลล�ต�นกำเนิด (Stem Cell) จะเพิ�มอีก 200,000 บาท จากท่ีกำหนดไว�ในตารางผลประโยชน� สำหรับผู�เอาประกันภัยท่ีมีอายุไม�เกิน 10 ป� และจะสิ�นสุดลงเม่ือผู�เอาประกันภัย

    มีอายุครบ 10 ป� ตามกรมธรรม�ประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต 99
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สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 

ความคุ�มครอง

แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท� ฟ�ต 99 ร�ฟ�นด� พลัส
หน�วย : บาท

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7

อาณาเขตคุ�มครอง ทั�วโลก

หมวดท่ี 1 ค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง ต�อวัน
ในกรณีท่ีผู�เอาประกันภัย ได�รับการรักษาในห�องผู�ป�วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ�ายค�าห�องและค�าอาหาร
ค�าบร�การในโรงพยาบาล (ผู�ป�วยใน) ให�เป�นจำนวน 2 เท�าของผลประโยชน�สำหรับค�าห�องและค�าอาหาร ค�าบร�การในโรงพยาบาล
(ผู�ป�วยใน) ต�อวัน สูงสุด 15 วัน รวมหมวดท่ี 1 ไม�เกิน 150 วัน

3,400

15,000 20,000 25,000 25,000 30,000 35,000 45,000

4,400 5,400 6,400 7,400 9,000 11,000

หมวดท่ี 2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหร�อบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต
ค�าบร�การทางการพยาบาล ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ� ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

ผลประโยชน�กรณีเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยที่ 2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ�ายตามจร�ง รวมอยู�ในหมวดที่ 2

จ�ายตามจร�ง รวมอยู�ในหมวดที่ 2

จ�ายตามจร�ง รวมอยู�ในหมวดที่ 2

หมวดย�อยท่ี 2.2 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต และค�าบร�การทางการพยาบาล

หมวดย�อยท่ี 2.2.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษา ค�าบร�การโลหิตและส�วนประกอบของโลหิต

หมวดย�อยท่ี 2.2.2 ค�าบร�การทางการพยาบาล ต�อวัน สูงสุด 150 วัน (ไม�รวมในหมวดท่ี 2) 510 660 810 960 1,100 1,350 1,650

600 700 800 900 1,000 1,000 1,100

8,000 10,000 12,000 12,000 13,000 14,000 15,000

7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000

70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000

หมวดย�อยที่ 2.3 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด และค�าเวชภัณฑ�

หมวดท่ี 3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย�) ตรวจรักษา ต�อการเข�าพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง ต�อวัน สูงสุด 150 วัน 

หมวดย�อยที่ 2.4 ค�ายา และค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวชภัณฑ� 1) สำหรับกลับบ�าน ต�อครั�ง สูงสุด 7 วัน 1,000 รวมอยู�ในหมวดที่ 2

หมวดท่ี 4 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต�อการพักรักษาเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

หมวดย�อยท่ี 4.1 ค�าห�องผ�าตัด และค�าห�องทำหัตถการ

หมวดย�อยท่ี 4.2 ค�ายา ค�าสารอาหารทางหลอดเลือด ค�าเวชภัณฑ� และค�าอุปกรณ�การผ�าตัดและหัตถการ

หมวดย�อยท่ี 4.5 ค�ารักษาพยาบาลโดยการผ�าตัดเปล่ียนอวัยวะ

หมวดย�อยท่ี 4.3 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย�ทำศัลยกรรมและหัตถการ
(รวมแพทย�ผู�ช�วยผ�าตัด) (Doctor Fee) ตามอัตราคู�มือค�าธรรมเนียมแพทย�

หมวดย�อยท่ี 4.4 ค�าผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย� (Doctor Fee) ตามอัตราคู�มือค�าธรรมเนียมแพทย�

จ�าย 2 เท�าของผลประโยชน�หมวดที่ 4 

หมวดท่ี 5 การผ�าตัดใหญ�ท่ีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน (Day Surgery) จ�ายตามผลประโยชน�หมวดที่ 4 

1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,500 5,500

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส
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สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 (กลุ่มประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่) 

ความคุ�มครอง

หน�วย : บาท

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7

อาณาเขตคุ�มครอง ทั�วโลก

หมวดที่ 6 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข�องโดยตรงก�อนและหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน หร�อค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกที่ต�อเนื่องเกี่ยวข�องโดยตรง

หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งใดครั�งหนึ�ง

5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000
หมวดย�อยท่ี 6.1 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข�องโดยตรง และเกิดข้ึนภายใน 30 วันก�อนและ

หลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

ผลประโยชน�กรณีไม�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน

หมวดย�อยท่ี 6.2 ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกหลังการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในต�อครั�ง สำหรับการรักษาพยาบาลต�อเน่ือง

ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในครั�งนั�น (ไม�รวมค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือตรวจวินิจฉัย) ไม�คุ�มครอง

ไม�คุ�มครอง

หมวดที่ 7 ค�ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู�ป�วยนอก ภายใน 24 ชั�วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต�อครั�ง

หมวดที่ 8 ค�าเวชศาสตร�ฟ��นฟู หลังการพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยใน แต�ละครั�งต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

3,000 4,000 5,000 5,000 7,000 8,000 10,000

25,000 35,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,500 5,500

4,000 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500

หมวดท่ี 9 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษาโรคไตวายเร��อรัง โดยการล�างไตผ�านทางเส�นเลือด

ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดท่ี 10 ค�าบร�การทางการแพทย�เพ่ือการบำบัดรักษาโรคเน้ืองอกหร�อมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร�วมรักษา เวชศาสตร�

นิวเคลียร�รักษา ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 11 ค�าบร�การทางการแพทย�เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต�อรอบป�กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 12 ค�าบร�การรถพยาบาลฉุกเฉิน ต�อครั�ง

หมวดที่ 13 ค�ารักษาพยาบาล โดยการผ�าตัดเล็ก ต�อครั�ง

ค�ารักษาโดยการปลูกถ�ายเซลล�ต�นกำเนิด (Stem Cell)*

ค�ารักษาพยาบาลผู�ป�วยนอก ต�อรอบป�กรมธรรม�

ผลประโยชน�เงินคืนพิเศษ**

300,000

การขยายความคุ�มครองผลประโยชน�

*   ผลประโยชน�ความคุ�มครองค�ารักษาโดยการปลูกถ�ายเซลล�ต�นกำเนิด (Stem Cell) จะเพิ�มอีก 200,000 บาท จากท่ีกำหนดไว�ในตารางผลประโยชน� สำหรับผู�เอาประกันภัยท่ีมีอายุไม�เกิน 10 ป� และจะสิ�นสุดลงเม่ือผู�เอาประกันภัย

    มีอายุครบ10 ป� ตามกรมธรรม�ประกันภัย

** กรณีท่ีไม�มีการเร�ยกร�องผลประโยชน�ใดๆ กรณีเป�นผู�ป�วยในโรงพยาบาล หร�อรับการรักษาเป�นผู�ป�วยนอก (โดยไม�มีการขาดอายุ หร�อยกเลิกสัญญาเพิ�มเติมน้ีระหว�างป�กรมธรรม�) รวมทั�งได�มีการชำระเบ้ียประกันภัยในงวดถัดไป
   ภายในระยะเวลาผ�อนผันการชำระเบ้ียประกันภัย ทั�งน้ีสำหรับกรณีชำระเบ้ียประกันภัยแบบรายเดือนต�องชำระเบ้ียประกันภัยอย�างน�อย 3 งวด โดยจะจ�ายให�กับผู�เอาประกันภัย เม่ือพ�นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันครบรอบ
   ป�กรมธรรม�นั�นๆ เว�นแต�ผู�เอาประกันภัยได�เสียชีวิตลงก�อนพ�นระยะเวลาดังกล�าว บร�ษัทฯ จะจ�ายผลประโยชน�ดังกล�าวให�แก�ผู�รับประโยชน�

3,000 4,000 5,000 5,500 6,000 7,000 8,000

1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,500 5,500

แผนความคุ�มครองสัญญาเพิ�มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท� ฟ�ต 99 ร�ฟ�นด� พลัส

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส
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หมายเหตุ

•	 เพ่ือสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน	ควรถือกรมธรรม์จนครบกำาหนดสัญญา	และผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มี 

การหักภาษีใดๆ	ทั้งสิ้น	และเป็นเงินปลอดหนี้	เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ�ยึดได้	ยกเว้นเท่าจำานวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

•	 การนำาส่งเบ้ียประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย	การท่ีตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบ้ียประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น	โดยท่าน

สามารถชำาระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	สาขา,	ที่ทำาการไปรษณีย์,	เคาน์เตอร์เซอร์วิส,	ธนาคาร	ฯลฯ	หรือศึึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

•	 เบ้ียประกนัชวีติสามารถนำาไปหกัคา่ลดหยอ่นภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำานวนทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิปีละ	100,000	บาท	

(ตามประกาศึอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ	ภาษีเงินได้	ฉบับที่	172)	(สำาหรับแบบ	ไทยไลฟ์	ฟิต	80/80)

•		เบ้ียประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ*สามารถนำาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำานวนท่ีจ่ายจริง	

แต่ไม่เกินปีละ	25,000	บาท	ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ	100,000	บาท	(ตามประกาศึอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยว

กับภาษีเงินได้	ฉบับที่	383)

				*เบ้ียประกนัภยัในสว่นของการประกนัสขุภาพ	หมายถงึ	เบ้ียประกนัภยัเฉพาะสว่นของผลประโยชนค์ุม้ครองการประกนัสขุภาพ	ดงัต่อไปนี้	

								1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ	การชดเชยการทุพพลภาพ		 

						และการสูญเสียอวัยวะ	เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือ	บาดเจ็บ	

							 2. การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะท่ีให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	การทุพพลภาพ	การสูญเสียอวัยวะ	และการแตกหัก	 

						ของกระดูก	

					 3. การประกันภัยโรคร้ายแรง

					 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว	

			โดยสญัญาเพ่ิมเติมทีส่ามารถลดหย่อนภาษีได้	คอื	สัญญาเพ่ิมเติม	คุม้ครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง	48	โรค	(ทร.48),	สญัญาเพ่ิมเติม	แบบ						

เฮลท์	ฟิต	ดดี,ี	ผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	การทำากายภาพบำาบดัและกจิกรรมบำาบดั	(OP5),	สญัญาเพ่ิมเตมิ	เฮลท์	ฟิต	อลัตร้า,	

สญัญาเพ่ิมเติม	แบบ	เฮลท์	ฟิต	99,	สัญญาเพ่ิมเติม	แบบ	เฮลท์	ฟิต	99	รีฟันด์	พลสั	และสญัญาเพ่ิมเติมทีไ่ม่สามารถลดหย่อนภาษีได้	คอื	

สญัญาเพ่ิมเติม	ค่ารกัษาพยาบาลรายวนั	(รพ.),	สัญญาเพ่ิมเติม	คุม้ครองการเสยีชวีติ	และค่ารกัษาพยาบาลรายวนัจากโรคร้ายแรง	2	(สร.2)	

•   ผู้ขอเอาประกันภัย	ต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารใบคำาขอเอาประกันภัย	เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

•	ผู้ซื้อควรทำาความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำาประกันภัย



ลำาดับ รายการ คะแนน/ ครั้ง สิทธิ์ที่ได้รับสูงสุด

1. การทำาแบบประเมิน 1,200 2 ครั้ง/ ปีสมาชิก

1.1 ทำาแบบประเมินสุขภาพ								
1.2 ทำาแบบประเมินโภชนาการ			
1.3 ทำาแบบประเมินสุขภาพจิต				
1.4 การยืนยันไม่สูบบุหรี่										

2. การส่งผลตรวจสุขภาพ

2.1 การส่งผลตรวจสุขภาพ

2.1.1	การตรวจน้ำาตาล 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

 N	HbA1c:	<6%	(ค่าน้ำาตาลเฉลี่ย	น้อยกว่า	6%) +500
2.1.2	การตรวจโคเลสเตอรอล 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

 N	TC:	<200	(ระดับโคเลสเตอรอลรวม	น้อยกว่า	200) +500
2.1.3	การตรวจความดันโลหิต			 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

 N	BP:	90/60	-	120/80	(ค่าความดันโลหิต	ระหว่าง	90/60	-	120/80) +500
2.1.4	การตรวจดัชนีมวลกาย				 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

 N	BMI:	18.5	-	22.9	(ค่าดัชนีมวลกาย	18.5	-	22.9)	 +500
2.2 การวัดสมรรถภาพทางร่างกายที่ฟิตเนสหรือโรงพยาบาล	 300 2	ครั้ง/	ปีสมาชิก

 N	Fitness	Score:	80+	 +300
2.3 การรับคำาปรึกษาทางโภชนาการ	โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ																	 300 2	ครั้ง/	ปีสมาชิก

3. การส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน

3.1 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่																									 500 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

3.2 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก	(ผู้หญิง	อายุ	20	-	26	ปี)							 500 1	ครั้ง	ตลอดโครงการ

3.3 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 500 1	ครั้ง	ตลอดโครงการ

3.4 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ 500 1	ครั้ง	ตลอดโครงการ

3.5 วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 500 1	ครั้ง	ตลอดโครงการ

3.6 วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 500 1	ครั้ง	ตลอดโครงการ

7 หมวดกิจกรรมหลัก ในการสะสมคะแนนไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต เพื่อเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไป
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ลำาดับ รายการ คะแนน/ ครั้ง สิทธิ์ที่ได้รับสูงสุด

4. การส่งผลตรวจพิเศษ

4.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	(ผู้หญิง	อายุ	40	ปี	ขึ้นไป)	 500 1	ครั้ง/	2	ปีสมาชิก

4.2 การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก	(ผู้ชาย	อายุ	50	ปี	ขึ้นไป)											 500 1	ครั้ง/	2	ปีสมาชิก

4.3 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก 500 1	ครั้ง/	2	ปีสมาชิก

4.4 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	(ผู้หญิง	อายุ	20	ปี	ขึ้นไป) 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

4.5 การตรวจอุจจาระ 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

4.6 การตรวจหาเชื้อ	HIV 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

4.7 การตรวจสุขภาพฟัน 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

4.8 การตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้โรคของหัวใจ	(Cardiac	Markers) 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

4.9 การตรวจการทำางานของตับ 300 1	ครั้ง/	ปีสมาชิก

5. การส่งใบเสร็จอาหารเพื่อสุขภาพ

5.1 การซื้อผักสดและผลไม้	(มากกว่า	100	บาท/	ใบกำากับภาษีฉบับย่อ/	เดือน) 50 1	ครั้ง/	เดือน

5.2 การซื้ออาหารเสริมและวิตามิน	(มากกว่า	500	บาท/	ใบกำากับภาษีฉบับย่อ/	เดือน) 50 1	ครั้ง/	เดือน

6. การส่งข้อมูลการออกกำาลังกาย

6.1 การออกกำาลังกายที่ฟิตเนส 20 3	ครั้ง/	สัปดาห์

6.2 การลงทะเบียน	หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ		 6	ครั้ง/	ปีสมาชิก

6.2.1	การแข่งขันวิ่ง

	 :	Fun	Run	(5	km) 100
	 :	Mini	Marathon	(10	km) 150
	 :	Half	Marathon	(21	km) 250
	 :	Full	Marathon	(42	km) 500
6.2.2	การแข่งขันไตรกีฬา

	 :	Sprint	(ประเภททีม) 150
	 :	Sprint	(ประเภทเดี่ยว) 200
	 :	Olympic	(ประเภททีม) 250
	 :	Olympic	(ประเภทเดี่ยว) 300
	 :	Half	Ironman	(ประเภททีม) 350
	 :	Half	Ironman	(ประเภทเดี่ยว) 400
	 :	Ironman	(ประเภททีม) 450
	 :	Ironman	(ประเภทเดี่ยว) 500
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6.2.3 การแข่งขันจักรยาน

	 :	การแข่งจักรยานประเภทถนน	(<20	km) 100
	 :	การแข่งจักรยานประเภทถนน	(20	-	50	km) 150
	 :	การแข่งจักรยานประเภทถนน	(51	-	80	km) 200
	 :	การแข่งจักรยานประเภทถนน	(>80	km) 250
	 :	การแข่งจักรยานประเภทลู่	(จัดโดยเอกชน) 100
	 :	การแข่งจักรยานประเภทลู่	(จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย) 200
	 :	การแข่งจักรยานประเภท	เสือภูเขา	(จัดโดยเอกชน) 100
 :	การแข่งจักรยานประเภท	เสือภูเขา	(จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย) 200
	 :	การแข่งจักรยานประเภท	BMX	(จัดโดยเอกชน) 100
	 :	การแข่งจักรยานประเภท	BMX	(จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย) 200

6.3 การทำากิจกรรมสมัยใหม่ 10 3	ครั้ง/	สัปดาห์

6.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชันสุขภาพ* 30 1	ครั้ง/	เดือน

6.5 การนับก้าว	

	 มากกว่า	6,000	ก้าว 30 30	คะแนน/	วัน

	 มากกว่า	10,000	ก้าว 50 50	คะแนน/	วัน

	 มากกว่า	12,000	ก้าว 70 70	คะแนน/	วัน

6.6 การเผาผลาญแคลอรี่	(5	แคลอรี่	=	1	คะแนน) 1 300	คะแนน/	ปีสมาชิก

6.7 การออกกำาลังกายมากกว่า	60%	ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 20 1	ครั้ง/	สัปดาห์

7. การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ 

7.1 การบริจาคเลือด	 80 4	ครั้ง/	ปีสมาชิก

7.2 การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 50 4	ครั้ง/	ปีสมาชิก

7.3 การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน	และ/หรือ	การนวดเพื่อสุขภาพ 50 6	ครั้ง/	ปีสมาชิก

7.4 การเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนการเงิน 50 4	ครั้ง/	ปีสมาชิก

*แอปพลิเคชันสุขภาพ	อาทิ	Apple	Health/	Google	Fit/	Strava
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