สรุปสาระสำ�คัญของกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ
1. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำ�ขอเอาประกันภัยและแถลงสุขภาพ โดยการลง
ลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกัน ภัย กรมธรรม์ประกัน ภัยจะ
เริ่มคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย
2. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่
กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
3. กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันเพิ่มเติม
เนื่องจากความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น

ประกันสุขภาพ

เหมาจ่าย

4. กรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองทันที
นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
5. กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ท่ีไม่ตอ่ เนื่อง กรมธรรม์ทเ่ี กิดขึน้ ใหม่จะนับเป็นกรมธรรม์
ปีแรก โดยจะนำ�เงื่อนไขเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย(Pre-existing
Condition) และระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) มาเริ่มนับใหม่
ข้อยกเว้นที่สำ�คัญ
1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้   สำ�หรับโรคเรื้อรัง การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวัน
ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำ�หรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่
เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้สำ�หรับการเจ็บป่วยดัง
ต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรก (Waiting period) ได้แก่การเจ็บป่วยต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ�  หรือ
มะเร็งทุกชนิด  รดิ สีดวงทวาร  ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนือ้ หรือต้อกระจก  การตัดทอนซิล
หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หมายเหตุ รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วน
บุคคลของบริษัท

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2377-3999, Call Center 1596 www.smk.co.th

smkhealth

ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ
ที่ ให้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นอนโรงพยาบาล
เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด 500,000 บาท/ปี
07/08/62

ประกันสุขภาพ

เหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากสินมัน่ คงประกันภัยคือ ทีส่ ดุ ของความคุม้ ครอง
เรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยาก
เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบ
เหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ไม่ต้องสำ�รองจ่าย เมื่อเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว
เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ
• ผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
• ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสำ�หรับผู้ป่วยใน
• ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
• สามารถใช้ผลประโยชน์ควบคู่กับประกันที่มีอยู่ได้
ความคุ้มครอง

A

ผลประโยชน์
B
C

D

1. การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
   ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

300,000

300,000

500,000

500,000

   ความคุ้มครองสูงสุดสำ�หรับการรักษาตัวผู้ป่วยใน ต่อการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่คุ้มครองการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์)
   1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

30,000

30,000

50,000

50,000

        ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน

4,000

4,000

4,000

4,000

จ่ายตาม
จริง

จ่ายตาม
จริง

จ่ายตาม
จริง

จ่ายตาม
จริง

30,000

30,000

30,000

30,000

ไม่คุ้มครอง

1,000

ไม่คุ้มครอง

1,500

300,000

300,000

500,000

500,000

        ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน
   1.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา พยาบาลต่อเนื่อง
        ภายหลังการออกจากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล
   1.3 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ สำ�หรับการรักษา โดยการผ่าตัด (ค่าธรรมเนียม ศัลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์)
   1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
2. ค่าปลงศพ (เสียชีวิต จากบาดเจ็บและเจ็บป่วย) ระยะเวลารอคอย 180  วัน
3. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
   ค่ารักษาพยาบาลแบบผูป้ ว่ ยนอกทัง้ จากการเจ็บป่วย และอุบตั เิ หตุ ไม่คมุ้ ครองการขับขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์
   (1 ครัง้ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครัง้ ต่อปี)
4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
   อุบัติเหตุ (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์)
อายุรับประกันภัย (ปี)
11 - 15 ปี
16 - 19 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 - 65 ปี (สำ�หรับต่ออายุเท่านั้น)
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล และคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำ�รองจ่าย
ตามวงเงินที่กำ�หนดจากสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ (สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในสัญญาได้ที่ www.smk.co.th)
*อัตราเบี้ยประกันภัยไม่รวมอากร 0.40%

A
8,840
4,767
7,400
7,334
7,869
10,091
14,747

เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท)
B
C
10,295
9,935
9,367
8,976
9,544
12,077
10,094
10,150
12,769
12,008
17,291
12,489
21,648
16,783

D
25,085
12,800
12,308
12,821
20,350
21,939
27,133

