


ผลประโยชน์
สงูสดุ 

ค่าห้องพกั
ผู้ ป่วย 

ค่า
รักษาพยาบาล 

ค่าธรรมเนียม
แพทย์ผ่าตดั 

OPD 
(ผู้ ป่วยนอก) 



ค่าห้องพกัผู้ป่วย 

คา่ห้อง 
คา่อาหาร 
คา่บริการพยาบาล 

คา่บริการทางการแพทย์อ่ืนๆ 

ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 

ICU 

& 

CCU 



ค่ารักษาพยาบาล 

คา่วินิจฉยัโรค 

คา่เอ็กซเรย์ 

คา่ยา 

คา่บริการโลหิต 

คา่เชา่เก้าอีร้ถเข็น 

คา่อปุกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการผ่าตดั 



ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 

จ่ายตามจริง จ่ายตามตาราง 



OPD 

คา่รักษาพยาบาลกรณีผู้ ป่วยนอก  
(ไม่ต้องเข้าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล) 

โดยปกติจะระบเุป็นจ านวนวงเงินตอ่ครัง้  
และไม่เกินจ านวนครัง้ตอ่ปี 



บริการเคล่ือนย้าย
ผู้ ป่วยฉกุเฉิน 

คา่ปลกูถ่ายอวยัวะ 

คา่วางยาสลบ คา่แพทย์เย่ียม 

คา่รักษาพยาบาล
ส าหรับผู้ ป่วยทางจิต 

คา่อปุกรณ์เคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ 

คา่ปรึกษาแพทย์
เฉพาะทาง 

คา่รถพยาบาล
ฉกุเฉิน 

คา่คลอดบตุร 

แท้งบตุร 



Major Medical การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีมีคา่ใช้จ่ายสงู 

ซือ้แผน Major Medical เพ่ือขยายความคุ้มครองมากขึน้ รูปแบบที่ 1 

ได้รับการชดเชยเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 90 ของคา่ใช้จ่ายสว่นเกิน รูปแบบที่ 2 



โรคที่เป็นมาก่อน (Pre-Existing Diseases) 

โรคที่ผู้ เอาประกนัภยัทราบมาก่อนภายในระยะเวลา 5 ปี 

ก่อนการท าประกนัภยั 

กรณีไม่แถลงหรือปกปิด เม่ือบริษัทประกนัภยัทราบภายหลงั 

จะไม่คุ้มครอง และถือวา่เป็นโมฆียะ 



โรคสืบเน่ือง (Disease Sequel) 

โรคที่เป็นผลพวงจากโรคเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหน้า 

ยกตวัอย่าง ถ้าเป็นโรคความดนัโลหิตสงู อาจจะท า 

ให้เกิดโรคเบาหวาน หรือโรคหวัใจในอนาคต ซึง่เวลา 

ท าประกนัภยั บริษัทประกนัจะไม่คุ้มครองทัง้ 3 โรคดงักลา่ว 



ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 

ผู้ เอาประกนัใหม่ไม่สามารถใช้สิทธ์ิเบิกคา่รักษาพยาบาลจากประกนัสขุภาพ 

ได้ในระยะเวลา 30 วนัแรกนบัจากวนัเร่ิมคุ้มครองทกุกรณี  
ยกเว้นกรณีเดียวคือประสบอบุตัิเหต ุ 

30 วัน 



ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 

ผู้ เอาประกนัใหมไ่มส่ามารถใช้สิทธ์ิเบิกคา่รักษาพยาบาลจากประกนัสขุภาพได้ในระยะ 

เวลา 120 วนัแรกนบัจากวนัเร่ิมคุ้มครอง ในกรณีกลุม่โรคตอ่เน่ือง 

120 วัน 

เนือ้งอก ถงุน า้ หรือมะเร็งทกุชนิด 

ริดสีดวงทวาร 
ไส้เล่ือนทกุชนิด 

ต้อเนือ้หรือต้อกระจก 

การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด์ 

น่ิวทกุชนิด 

เส้นเลือดขอด 

เย่ือบโุพรงมดลกูเจริญผิดที ่



ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน 

กรณีเบิกค่ารักษาโรคใดโรคหนึง่ไปแล้ว จะไม่สามารถเบิกซ า้ในโรคนัน้ได้จนกว่า 

เวลาจะผ่านไปแล้ว 90 วนั จึงจะถือเป็นโรคใหม่ 

กรณีจะเบิกซ า้ส าหรับโรคเดิมท่ีเคยเบิกไปแล้วสามารถท าได้ 2 กรณี 

เบิกในกรณีผู้ ป่วยใน โดยใช้วงเงินเดิมท่ีเหลืออยู่ส าหรับโรคนัน้ 

เบิกในกรณีผู้ ป่วยนอก โดยใช้วงเงิน OPD 



สว่นลดความรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลสว่นแรก 

สว่นลดกลุม่ หรือ สว่นลดแผนครอบครัว 

สว่นลดไมมี่เคลม (สว่นลดประวตัิดี) 

1 

2 

3 



1 

ไม่จ าเป็นต้องซือ้ประกนัชีวิต 2 

สามารถเลือกซือ้แผนที่ให้ความคุ้มครองสงูตามท่ีต้องการ 3 

คา่แพทย์ผ่าตดัจ่ายตามจริง 4 

การันตีการตอ่อาย ุ

5 ลดหย่อนภาษีได้ 



ผู้ เอาประกนัผู้หญิงอาย ุ40 ปีขึน้ไป ใช้ผลตรวจมะเร็งเต้านม  
(Mammogram) 

ผู้ เอาประกนัทัว่ไป เซ็นเอกสารใบค าขอ และแบบแสดงตน 

ผู้ เอาประกนัอาย ุ60 ปีขึน้ไป ใช้ผลตรวจสขุภาพ  
โดยรายการตรวจสขุภาพ จะอยู่ในหน้า www.srikrungbroker.co.th 

http://www.srikrungbroker.co.th/




มีให้เลือกถึง 4 แผนหลกั 9 แผนย่อย 

ผลประโยชน์สงูสดุตัง้แต ่270,000 – 50,000,000 บาท 

รับผู้ เอาประกนัใหม่ถึงอาย ุ70 ปี และตอ่อายไุด้ถึง 90 ปี 

การันตีการต่ออายทุกุปี โดยเพิ่มเบีย้ไม่เกิน 25% 

มีแผนคุ้มครองการคลอดบตุร และการแท้งบตุร 

จุดเด่น 

4:9 

MAX – 50M 

N   70Y 

RN 90Y  

พิจารณาให้ความคุ้มครองโรคสืบเน่ืองจากโรคที่เป็นมาอยู่ก่อนแล้ว 

รับประกนัเดก็ตัง้แตอ่าย ุ15 วนัขึน้ไปโดยไม่ต้องซือ้ควบผู้ปกครอง 



มีให้เลือก 2 แผนหลกั 5 แผนย่อย 

ผลประโยชน์สงูสดุตัง้แต ่400,000 – 80,000,000 บาท 

รับผู้ เอาประกนัใหม่ถึงอาย ุ70 ปี และตอ่อายไุด้ตลอดชีพ 

สามารถเลือกซือ้ Major Medical เพ่ิมเติมได้ 

ค่าผ่าตดัแพทย์แผน Universal จ่ายตามตาราง 

แตแ่ผน Elite จ่ายตามจริง 

จุดเด่น 

2:5 
MAX – 80M 

N   70Y 

RN End  

Major Med. 

มีแผนคุ้มครองการคลอดบตุร และการแท้งบตุร 



มีให้เลือกถึง 4 แผนหลกั 15 แผนย่อย 

ผลประโยชน์สงูสดุตัง้แต ่300,000 – 93,000,000 บาท 

รับผู้ เอาประกนัใหม่ถึงอาย ุ59 ปี และตอ่อายไุด้ถึง 65 ปี 

ขยายความคุ้มครองเพ่ิมเติมในกรณีล้างไต และรักษาโรคมะเร็งส าหรับผู้ ป่วยนอก 

ได้รับการชดเชยเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 90 ของคา่ใช้จ่ายสว่นเกินใน 

หมวดคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ และคา่ธรรมเนียมศลัยแพทย์ 

สามารถเลือกซือ้แผน OPD ได้ตัง้แต ่800 – 2,000 บาทตอ่ครัง้   

จุดเด่น 

4:15 

MAX – 93M 

N   59Y 

RN 65Y  

Major Med. 



มีให้เลือกถึง 2 แผนหลกั 12 แผนย่อย 

ผลประโยชน์สงูสดุตัง้แต ่150,000 – 8,000,000 บาท 

รับผู้ เอาประกนัภยัใหม่ถึงอาย ุ65 ปี และตอ่อายไุด้ถึง 100 ปี 

คุ้มครอง 20 โรค Day case สามารถใช้วงเงิน IPD โดยไม่ต้องนอน รพ.  
ไม่ต้องตรวจสขุภาพทกุช่วงอาย ุ

จุดเด่น 

2:12 

MAX – 8M 

N   65Y 

RN 100Y  

การันตีการตอ่อายทุกุปี ส าหรับลกูใหม่ท่ีเร่ิมท าประกนัก่อนอาย ุ61 ปี 

และไม่มีการเพ่ิมเบีย้ในปีต่อไปกรณีมีการเคลมสงู 



Pacific LMG AXA Thaivivat 

วงเงินผลประโยชน์ 450,000 400,000 400,000 400,000 

คา่ห้อง คา่อาหาร (ตอ่วนั) 3,000 2,000 2,000 3,000 

คา่รักษาพยาบาล 50,000 30,000 30,000 40,000 

คา่แพทย์ผ่าตดั 50,000 40,000 30,000 50,000 

OPD 1,500 1,000 1,500 1,000 

เบีย้ประกัน 

0-5 32,611 21,900* 28,830* 21,700* 

21-25 11,088 8,000 15,110 13,400 

41-45 17,936 13,100 24,200 22,200 

56-60 25,273 19,900 39,210 34,700 

ตารางเปรียบเทยีบแผนประกันสุขภาพ 



Pacific LMG AXA Thaivivat 

วงเงินผลประโยชน์ 20,000,000 20,000,000 5,000,000 8,000,000 (ตอ่ครัง้) 

คา่ห้อง คา่อาหาร (ตอ่วนั) 16,000 8,000 12,000 12,000 

คา่รักษาพยาบาล ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง 

คา่แพทย์ผ่าตดั ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง 

OPD ตามจริง ตามจริง 50,000 (ตอ่ปี) 75,000 (ตอ่ครัง้) 

เบีย้ประกัน 

0-5 112,589 27,000* 67,680* 82,000* 

21-25 35,280 29,700 41,280 50,500 

41-45 61,924 48,100 64,370 82,400 

56-60 87,257 67,800 103,220 123,600 

ตารางเปรียบเทยีบแผนประกันสุขภาพ 



Customer Focus 

คู่รัก ตนเอง พ่อ-แม่ ลูก 

วยัเร่ิมมีครอบครัว อายตุัง้แต ่28-35 

วยัเกษียน อายตุัง้แต ่56-70 

วยักลางคน อายตุัง้แต ่36-55 



เงื่อนไขการผ่อนช าระประกันสุขภาพ 

ระยะเวลาผอ่น 6, 9, 12 เดือน 

ดอกเบีย้ 1% ตอ่เดือน 

ไม่มีคา่ธรรมเนียม 

ไม่ต้องดาวน์ ลกูค้าต้องมีบญัชี ธ.กสิกรไทย 



Trip Target 

เป้าส่วนตัว 

300,000 กระบ่ี 

800,000 เกาหลีใต้ 



ระดับ จ านวนคน 

AM1++ 15 

AM1+ 13 

AM1 11 

AM2 9 

AM3 7 

AM4 5 

AM5 3 

เป้าสายงาน 

Trip Target 



1 JAN – 31 OCT 2016 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjevN2z8NrJAhXHPo4KHUekBFcQjRwIBw&url=http://vector.me/search/on-off-symbol&bvm=bv.109910813,d.c2E&psig=AFQjCNF-7EGpcoQRpD87cyNZWqOoL7DvvQ&ust=1450166121687164


สวสัดิการประกนัสขุภาพ พนกังาน บจก.ศรีกรุงโบรคเกอร์ 


