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เลือกประกันสุขภาพที่ “ใช่”สำาหรับคุณ

เบ้ียเร่ิมต้น 5,000 บาท/ปี 

คุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท

พร้อมเพ่ิมคุ้มครองอุบัติเหตุทันที!

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. อายุ 16 ถึง 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)

2. มีระยะเวลารอคอย ส�าหรับการเจ็บป่วย 30 วัน

3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดข้ึนก่อน 

 วันที่เริ่มคุ้มครองเป็นครั้งแรก

4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและ 

 สุขภาพส่วนบุคคล

5. ส�าหรับแพคเกจ คุ้มค่า จะไม่คุ้มครองโรงพยาบาล ได้แก่

   1. โรงพยาบาล บีเอ็นเอช / กรุงเทพมหานคร

   2. โรงพยาบาล วิชัยยุทธ / กรุงเทพมหานคร

   3. โรงพยาบาล บ�ารุงราษฎร์ / กรุงเทพมหานคร

   4. โรงพยาบาล สมิติเวช ได้แก่

     • โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท / กรุงเทพมหานคร

  • โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ / กรุงเทพมหานคร

  • โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา / ชลบุรี

   5. โรงพยาบาล กรุงเทพ  ได้แก่

  • โรงพยาบาล กรุงเทพ / กรุงเทพมหานคร

  • โรงพยาบาล เปาโล พระประแดง (กรุงเทพพระประแดง) 

     / สมุทรปราการ

  • โรงพยาบาล กรุงเทพ หัวหิน / ประจวบคีรีขันธ์

  • โรงพยาบาล กรุงเทพภูเก็ต / ภูเก็ต

  • โรงพยาบาล กรุงเทพ หาดใหญ่ / สงขลา

   • โรงพยาบาล กรุงเทพสมุย / สุราษฎร์ธานี

  • โรงพยาบาล กรุงเทพ เชียงใหม่ / เชียงใหม่

   • โรงพยาบาล กรุงเทพจันทบุรี / จันทบุรี

  • โรงพยาบาล กรุงเทพ พัทยา / ชลบุรี

   • โรงพยาบาล กรุงเทพตราด / ตราด

  • โรงพยาบาล กรุงเทพระยอง / ระยอง

   • โรงพยาบาล กรุงเทพ ราชสีมา / นครราชสีมา

  • โรงพยาบาล กรุงเทพ จุรีเวช / ร้อยเอ็ด

ประกันสุขภาพ

คุ้มค่า & เอกซ์ตรา

SMK.CO.TH SMK all app



เลือกประกันสุขภาพที่ “ใช่” สำาหรับคุณ

 “ประกันสุขภาพคุ้มค่า” ช่วยคุ้มครองคุณในยามเจ็บป่วย  

เมื่อต้องแอดมิทเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้คุณได้จ ่ายค่า

รักษาตามจริง เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่จ�ากัดจ�านวนคร้ังให้วุ่นวาย  

ราคาคุม้ค่าเมือ่เทยีบกับการคุม้ครอง ด้วยวงเงนิสูงสุด 500,000 บาท 

(ไม่ครอบคลุม 5 โรงพยาบาล) ให้คุณจ่ายได้ ในราคาสบายกระเป๋า 

ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท/ปี

 “ประกันสุขภาพเอกซ์ตรา” คุ้มครองคุณเมื่อต้องเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้คุณจ่ายค่ารักษาตาม

จริง เข้าใจง่าย ไม่จ�ากัดลิมิตต่อครั้งให้วุ่นวาย เพิ่มงบมากขึ้นอีกนิด 

คุ้มครองคุณพิเศษข้ึนด้วยวงเงินค่าห้องที่มากกว่าใคร (ทุนประกัน

เพียง 100,000 บาท แต่ได้วงเงินค่าห้องถึง 5,000 บาท) ค่าเบี้ย 

เริ่มต้นเพียง 6,200 บาทต่อปี แต่ให้คุณพิเศษยิ่งกว่าใคร รักษาได้ทุก 

โรงพยาบาล

ความคุ้มครอง

แพคเกจ คุ้มค่า แพคเกจ เอกซ์ตรา

ผลประโยชน์ ผลประโยชน์

คุ้มค่า 1 คุ้มค่า 2 คุ้มค่า 3 เอกซ์ตรา 1 เอกซ์ตรา 2 เอกซ์ตรา 3

ตัวเลือกโรงพยาบาล

ไม่สามารถใช้บริการ 5 โรงพยาบาล 

ตามรายชื่อด้านล่างนี้

สามารถใช้บริการ ได้ทุกโรงพยาบาล

1. การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)

   ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 100,000 300,000 500,000 100,000 300,000 500,000

   ความคุ้มครองสูงสุดต่อการรักษาตัวใน รพ. ครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000 300,000 500,000 100,000 300,000 500,000

  1.1. ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าบริการพยาบาล

    • ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน 3,000 5,000 7,000 5,000 7,000 9,000

    • ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน

 จ่ายตามจริง

10,000 14,000 18,000

  1.2. ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก     

       การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล 

       ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล

 จ่ายตามจริง

  1.3. ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ส�าหรับการรักษาโดยการผ่าตัด  

       (ค่าธรรมเนียม ศัลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์)

  1.4. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

2. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1) การเสียชีวิต สูญเสีย  

   อวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ   

   (อ.บ.1) (ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

อายุผู้เอาประกันภัย (ปี) เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากรแล้ว)

16 - 40 5,000 7,100 8,000 6,200 9,400 10,600

41 - 50 6,200 8,300 9,900 8,500 11,100 13,200

51 - 60 8,700 11,000 12,800 12,500 15,700 18,300

61 - 65 10,900 13,000 16,100 18,000 23,100 30,100

66 - 70 (ส�าหรับการต่ออายุ) 13,000 14,400 19,500 20,700 27,700 38,300


