
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด
แบบเหมาจ่าย เฮลท์ พรีเมียม (HP)

หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาลสําหรับคุณและคนท่ีคุณรัก

หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล  เลือกซ้ือสัญญาเพ่ิมเติม ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
เฮลท์ พรีเมียม มี 5 แผน ให้คุณเลือกซื้อแนบกับกรมธรรม์หลักของคุณ รับความคุ้มครอง
กรณีท่ีได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จนถึง
ครบอายุ 80 ปี เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 5,500,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
ประกันภัย ค่าห้องสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อวัน  ให้คุณและคนที่รักรับมาตรฐานการดูแล 
รักษาสุขภาพอย่างเต็มที่ และที่ดีที่สุด

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย
 ม่ันใจ  รับการดูแลรักษาท่ีดีที่สุดตามใจคุณ มีให้เลือกถึง 5 แผน สามารถต่ออายุ และ
  รับความคุ้มครองจนครบอายุ 80 ปี
 แน่นอน  เบาใจกับภาระค่ารักษาพยาบาล  เหมาจ่ายตามจริงสูงสุดถึง 5,500,000 บาท 
  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
 หมดกังวล ความคุ้มครองครอบคลุมการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
  (Day Surgery) สำาหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
 สะดวก  ไม่ต้องสำารองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 
  350 แห่ง ทั่วประเทศ
 ขยายความคุ้มครอง กรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ภายใน 90  วันแรกของการเดินทาง
  ในแต่ละครั้ง
 อุ่นใจ กับสายด่วนพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2660-1222
 ลดหย่อนภาษีได้ จากการนำาเบ้ียประกันภัยสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกําหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 อายุรับประกันภัย 31 วัน จนถึงอายุ 70 ปี  (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี)
 การตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ



ผลประโยชน์
แผนความคุ้มครอง (หน่วย : บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี 
กรมธรรม์ประกันภัย

1,100,000 2,200,000 3,300,000 4,400,000 5,500,000

1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน

หมวดที่ 1  ค่าห้อง และค่าอาหาร 
ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 
(สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษา
ในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care 
Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และ 
ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล 
(ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำานวน 2 เท่า 
ของผลประโยชน์สำาหรับค่าห้อง และ 
ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

3,000
ต่อวัน

6,000
ต่อวัน

9,000
ต่อวัน

12,000
ต่อวัน

15,000
ต่อวัน

หมวดที่ 2  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการ
พยาบาล  ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

2.1 ค่าบริการทางการแพทย ์
เพื่อการตรวจวินิจฉัย

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ
การบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิต
และส่วนประกอบของโลหิต และ 
ค่าบริการทางการพยาบาล

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทาง
หลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์  

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำาหรับ
กลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)

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

ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

หมวดที่ 3  ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
(สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)

2,000
ต่อวัน

4,000
ต่อวัน

6,000
ต่อวัน

8,000
ต่อวัน

10,000
ต่อวัน

หมวดที่ 4  ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำา
หัตถการ

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทาง
หลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ
ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

ผลประโยชน์ต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาลและผ่าตัด



4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ทำาศัลยกรรมและหัตถการ สำาหรับ
แพทย์ทำาศัลยกรรม และหัตถการ 
(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
เปลี่ยนอวัยวะ

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

หมวดที่ 5  การผ่าตัดใหญ่ที่ไม ่
ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
(Day Surgery)

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายการรักษาต่อเนื่อง
หรือติดตามอาการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่มีการผ่าตัด

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวดที่ 6  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษา
พยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ
การตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการ
เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และ
ภายใน 60 วันหลังจากออกจากการ
เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังน้ัน

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ต่อครั้ง สำาหรับการรักษาพยาบาล
ต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจาก
ออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็น 
ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการ
ทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

ไม่คุ้มครอง

หมวดที่ 7  ค่ารักษาพยาบาลการ
บาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 
24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหต ุ
ต่อครั้ง

ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริง

หมวดที่ 8  ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
หลังการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัย

ไม่คุ้มครอง

หมวดท่ี 9  ค่าบริการทางการแพทย์
เพ่ือการบำาบัดรักษาโรคไตวายเร้ือรัง
โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด 
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์
แผนความคุ้มครอง (หน่วย : บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5



หมวดที่ 10  ค่าบริการทางการ
แพทย์เพื่อการบำาบัดรักษาโรค
เนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา 
รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ไม่คุ้มครอง

หมวดที่ 11  ค่าบริการทางการ
แพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษาโรคมะเร็ง
โดยเคมีบำาบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์
ประกันภัย

ไม่คุ้มครอง

หมวดที่ 12  ค่าบริการรถพยาบาล
ฉุกเฉิน

3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดที่ 13  ค่ารักษาพยาบาล 
โดยการผ่าตัดเล็ก

ไม่คุ้มครอง

การมีส่วนร่วมจ่าย 

ความรับผิดส่วนแรก ไม่มี

ค่าใช้จ่ายร่วม  ไม่มี

เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น
1.  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมี
  การต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
2.  โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำาเนิด (Congenital) หรือปัญหา
  ด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
3.  การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วย หรือการร้องขอการรักษาใดก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือความจำาเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐาน
  ทางการแพทย์

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา  อ่าน  และทำาความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ  ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ  รายละเอียดและเงื่อนไขความ
คุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ผลประโยชน์
แผนความคุ้มครอง (หน่วย : บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5



เกี่ยวกับ ชับบ์ ไลฟ์

ชับบ์  ไลฟ์  เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ผู้ให้บริการด้านประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดท่ีซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์รายใหญ่ท่ีสดุของโลก ดำาเนนิงานใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง โดยบรษิทั ชบับ ์ลมิเิตด็ ซึง่เปน็บรษิทัแม ่ไดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  (NYSE: CB) และได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางด้านความม่ันคงทางการเงินระดับ AA จากสถาบัน
Standard & Poor’s และ A++ จาก A.M. Best 

ชับบ์  ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยต้ังแต่ปี 2544 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและความมั่นคง
ทางด้านการเงินของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ชับบ์  ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บมจ. ชับบ์  ไลฟ์ แอสชัวรันซ์  ยังได้เสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิตเพ่ือความคุ้มครอง  เพ่ือการสะสมทรัพย์ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันชีวิต
คุม้ครองสนิเชือ่รถยนต ์สนิเชือ่รถจกัรยานยนต ์และสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั รวมถึงการประกันชวีติแบบกลุม่เพ่ือสวัสดกิารลกูจา้ง โดยผา่นชอ่งทาง
จัดจำาหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน นายหน้า ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ
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ติดต่อเรา

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำากัด (มหาชน)
130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์ดูแลลูกค้า: 1283
โทรสาร: 0-2675-3818
https://www.chubb.com/th


