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วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี 

ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล

กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศและกัมพูชา

ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ทันตกรรม คลอดบุตร และสายตา

ให้ความคุ้มครองสุขภาพ ในโรงพยาบาลเครือ BDMS

ค่าตรวจสุขภาพ
สูงสุดถึง 20,000 บาท/ปี
สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน

บริการดูแลคุณตลอดการเจ็บป่ วย
บริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินทางการแพทย์์ (Medical Evacuation
Service) บริิการผู้้�ช่่วยส่่วนบุุคคล (Concierge Service)
และบริิการดููแลคุุณยามพัักฟื้้� นที่่�บ้้าน (Nursing Care Service)

สิทธิประโยชน์เหนือระดับส�ำหรับลูกค้า HEALTH PRESTIGE
ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ และโทรศัพท์หมายเลขพิเศษส�ำหรับให้บริการด้านกรมธรรม์ของคุณ

จุดเด่น

แผนบียอนด์ แพลทินัม

แผนแพลทินัม

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ต่อรอบปี กรมธรรม์

สูงสุด 100 ล้านบาท

สูงสุด 80 ล้านบาท

(มีการจ�ำกัดวงเงินส�ำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ�ำวัน,
ค่าใช้จา่ ยรายวันเพือ
่ การดูแล กรณีผเู้ อาประกันภัยมีอายุตำ�่ กว่า 16 ปี
และค่ารักษาโรคทางจิตเวช)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาล - ผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ค่าฉีดวัคซีน*

80,000 บาท

50,000 บาท

ค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปี * (ไม่เกิน 1 ครั้ง)

20,000 บาท

15,000 บาท

IPD

OPD

ค่ารักษาพยาบาล - ผู้ป่วยใน

50,000 บาท

ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย80% ของค่ารักษาพยาบาล)

100,000 บาท

ค่าตรวจรักษาสายตา* (ชดเชย80% ของค่ารักษาพยาบาล)

15,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

คลอดบุตรปกติ 200,000 บาท
ภาวะแทรกซ้อน 400,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับการตั้งครรภ์
และการคลอดบุตรต่อครั้ง**
= สามารถเลือกซือ
้ เพิม
่ ได้

(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 80 ล้านบาท)

*ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนือ
่ งมามากกว่า 12 เดือน

**ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนือ
่ งมามากกว่า 10 เดือนส�ำหรับการคลอดบุตร และมากกว่า 3 เดือน ส�ำหรับการแท้งบุตร
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ผลประโยชน์และความคุม
้ ครอง

แผนบียอนด์ แพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์
100 ล้านบาท

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์
80 ล้านบาท

18,000 บาท

12,000 บาท

3,000 บาท

2,000 บาท

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1. ค่ารักษาพยาบาลผูป
้ ่ วยใน จาก สุขภาพ เฟิ ร์สคลาส @บีดเี อ็มเอส
1.1 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผูป
้ ่ วยใน
		

1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ�ำวันต่อวัน

		

1.1.2 ค่าใช้จา่ ยรายวันเพือ
่ การดูแล กรณีผเู้ อาประกันภัยมีอายุตำ�่ กว่า 16 ปี ต่อวัน

			
		

(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครัง
้ )

1.1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ�ำวันต่อวัน กรณีรก
ั ษาตัวในห้อง

			

ผูป
้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)

		

1.1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจ�ำวันต่อวัน

		

1.1.5 ค่าปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย
่ วชาญเฉพาะโรค

		

1.1.6 ค่ารักษาพยาบาลผูป
้ ่ วยในอืน
่ ๆ

1.2 ค่ารักษาพยาบาลผูป
้ ่ วยนอก
		

1.2.1 ค่าแพทย์ผา่ ตัดผูป
้ ่ วยนอก

		

1.2.2 ค่าเอ็กซเรย์และแล็บ ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

			

และ/หรือ ภายใน 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

		

1.2.3 ค่่ารัักษาพยาบาลอุุบัติ
ั เิ หตุุ ภายใน 24 ชม. นัับจากเวลาที่่�เกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุ

		

1.2.4 ค่่าเคมีีบำำ�บัด
ั ค่่ารัังสีีบำำ�บัด
ั ค่่าตรวจวิินิจ
ิ ฉััยทางรัังสีีวิท
ิ ยา สำำ�หรัับการรัักษาโรคมะเร็็ง

		

1.2.5 ค่าล้างไต

1.3 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผูป
้ ่ วยใน ภายใต้ ข้อ 1.1 ให้รวมถึงกรณีดง
ั ต่อไปนี้
		

1.3.1 การศัลยกรรมตกแต่ง อันเนือ
่ งจากอุบต
ั เิ หตุหรือโรคมะเร็ง (Reconstructive surgery )

		

1.3.2 การรักษาทางทันตกรรมอันเนือ
่ งจากอุบต
ั เิ หตุ ภายใน 7 วันนับจากวันทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ

		

1.3.3 การรักษาโรคทางจิตเวช (ระยะเวลาทีไ่ ม่คม
ุ้ ครอง (Waiting Period) 365 วัน)

			 สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์

250,000 บาท

200,000 บาท

(500,000 บาท

(400,000 บาท

ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)

ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)

2. ค่ารักษาพยาบาลผูป
้ ่ วยนอก (สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์)

เลือกซื้อเพิ่มได้

2.1 ค่ารักษาพยาบาลผูป
้ ่ วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครัง
้ )

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

2.2 ค่ากายภาพบ�ำบัด

30,000 บาท

20,000 บาท

2.3 ค่าเครือ
่ งมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน

10,000 บาท

10,000 บาท

2.4 ค่าฉีดวัคซีน1

80,000 บาท

50,000 บาท

้ )
2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปี 1 (ไม่เกิน 1 ครัง

20,000 บาท

15,000 บาท
เลือกซื้อเพิ่มได้

3. ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์

100,000 บาท

50,000 บาท
(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์
80 ล้านบาท)

4. ค่าตรวจรักษาสายตา1 (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์

15,000 บาท

ไม่คุ้มครอง

้ ครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครัง
้ )
5. ค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับการตัง
้ ครรภ์ และการคลอดบุตร2 (สูงสุดต่อการตัง
5.1 กรณีคลอดบุตรปกติ

200,000 บาท

5.2 กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะตัง
้ ครรภ์ หรือภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด

400,000 บาท

ไม่คุ้มครอง
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แผนบียอนด์ แพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์
100 ล้านบาท

ผลประโยชน์และความคุม
้ ครอง

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์
80 ล้านบาท

6. ระดับการจ่ายเงินผลประโยชน์
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่าย

6.1 กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินก
ิ เครือบีดเี อ็มเอส

ตามจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง ข้อ 5

6.2 กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินก
ิ เครือบีดเี อ็มเอส
6.2.1 กรณีการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้ความคุม
้ ครอง
			 เฉพาะกรณีเป็ นผูป
้ ่ วยฉุกเฉิน หรือผูป
้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านัน
้

100% ของค่ารักษาพยาบาลอัน

100% ของค่ารักษาพยาบาลอัน

พึงจะจ่ายตามจ�ำนวน

พึงจะจ่ายตามจ�ำนวน

เงินผลประโยชน์ขอ
้ 1.1,

เงินผลประโยชน์ขอ
้ 1.1,

ข้อ 1.2.1-1.2.3,

ข้อ 1.2.1-1.2.3

ข้อ 1.3.2 -1.3.3,

และข้อ 1.3.2-1.3.3 (กรณีซอ
ื้ เพิม
่

ข้อ 2.1 และข้อ 5

ความคุม
้ ครองผูป
้ ่ วยนอก
จะขยายความคุม
้ ครองข้อ 2.1)

6.2.2 กรณีการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ให้ความคุม
้ ครอง
			 เฉพาะกรณีเป็ นผูป
้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านัน
้ 3

100% ของค่ารักษาพยาบาลอัน

100% ของค่ารักษาพยาบาลอัน

พึงจะจ่ายตามจ�ำนวนเงินผล

พึงจะจ่ายตามจ�ำนวนเงิน

ประโยชน์ขอ
้ 1.1,

ผลประโยชน์ขอ
้ 1.1,

ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2 -1.3.3

ข้อ 1.2.1-1.2.3 และข้อ 1.3.2-1.3.3

และข้อ 5 และไม่เกิน 5 ล้านบาท

และไม่เกิน 3 ล้านบาท

ต่่อการเข้้ารัับการรัักษา

ต่่อการเข้้ารัับการรัักษา

ในโรงพยาบาลแต่่ละครั้้�ง

ในโรงพยาบาลแต่่ละครั้้�ง

สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้ ต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน
สััญญาเพิ่่�มเติิมนี้้�ต้้องมีีผลบัังคัับต่่อเนื่่�องมามากกว่่า 10 เดืือน สำำ�หรัับการคลอดบุุตร และมากกว่่า 3 เดืือน สำำ�หรัับการแท้้งบุุตร
3
การเข้าเป็ นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาลในต่างประเทศ วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอก
ประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)
1
2

รายละเอียดการรับประกันภัย
สุขภาพ เฟิ ร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ

แผนบียอนด์ แพลทินัม (100 ล้านบาท)

แผนแพลทินัม (80 ล้านบาท)

6 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี )

1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี )

100,000 บาท

50,000 บาท

สัญญาหลัก ที่สามารถแนบได้
อยุธยาชั่วระยะเวลา
แบบประกันภัยอื่นที่สามารถ
แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้
เงื่อนไขเพิ่มเติม

100,000 บาทขึ้นไป
- ผูข
้ อเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ เฟิ ร์สคลาส @บีดเี อ็มเอส ได้เพียงฉบับเดียวเท่านัน
้
- ผู้้�ขอเอาประกัันภััย อายุุ 1 เดืือน 1 วััน – 5 ปีี สามารถสมััครแผนแพลทิินัม
ั
เมื่่�อบิิดา, มารดา หรืือผู้้�ชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย สมััครประกัันสุุขภาพ เฟิิ ร์์สคลาส @บีีดีเี อ็็มเอส
ร่่วมด้้วยเท่่านั้้�น

หมายเหตุ
 การรัับประกัันภััยขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไข และกฎเกณฑ์์การพิิจารณารัับประกัันภััยของบริิษัท
ั ประกัันภััย
 สุุขภาพ เฟิิ ร์์สคลาส @บีีดีีเอ็็มเอส เป็็ นชื่่�อทางการตลาด ชื่่�อของแบบประกัันภััยที่่�ปรากฎในกรมธรรม์์ คืือ สััญญาเพิ่่�มเติิมคุ้้�มครองสุุขภาพ เฟิิ ร์์สคลาส แผนแพลทิินััม
และสัญญาเพิม
่ เติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิ ร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม
 ข้้อมููลในเอกสารนี้้�เป็็ นเพีียงข้้อมููลเบื้้�องต้้นเพื่่�อประกอบการขายเท่่านั้้�น ลููกค้้าควรศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเรื่่�องความคุ้้�มครอง ข้้อกำำ�หนด เงื่่�อนไข ข้้อยกเว้้นและผลประโยชน์์
จากกรมธรรม์ประกันภัย
 ลููกค้้าควรทำำ�ความเข้้าใจในรายละเอีียดความคุ้้�มครองและเงื่่�อนไขก่่อนตััดสิินใจทำำ�ประกัันภััย
 การนำำ�ส่่งเบี้้�ยประกัันภััยเป็็ นหน้้าที่่�ของผู้้�เอาประกัันภััย การที่่�ตััวแทนประกัันชีีวิต
ิ หรืือนายหน้้าประกัันชีีวิต
ิ เรีียกเก็็บค่่าเบี้้�ยประกัันภััย เป็็ นการให้้บริิการเท่่านั้้�น
 ผู้้�เอาประกัันภััยสามารถนำำ�เบี้้�ยประกัันภััยสุุขภาพสููงสุุดไม่่เกิิน 25,000 บาทต่่อปีี (ถ้้ามีี) รวมกัับเบี้้�ยประกัันภััยคุ้้�มครองชีีวิิต มาใช้้สิิทธิิหัักลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา
แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 สภาพที่่�เป็็ นมาก่่อนการเอาประกัันภััย
 การเจ็็บป่่ วยใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะเวลา 30 วัันนัับจากวัันเริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามสััญญาเพิ่่�มเติิม ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมกรณีีอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุ
 การตรวจรัักษาที่่�ไม่่ใช่่แผนปัั จจุุบัน
ั (ตามมาตรฐานเวชปฏิิบัติ
ั ปั
ิ ั จจุุบัน
ั ) รวมถึึงการแพทย์์ทางเลืือก
 การตรวจสุุขภาพทั่่�วไป การร้้องขอเข้้าอยู่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล หรืือสถานพยาบาลเวชกรรม หรืือร้้องขอการผ่่าตััด การพัักฟื้้� น หรืือการพัักเพื่่�อการฟื้้� นฟููหรืือ
การรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก
การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ�ำเป็ นทางการแพทย์ หรือไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
เว้นแต่เป็ นการตรวจสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง
 การรัักษาพยาบาลที่่�เกิิดขึ้้�นนอกโรงพยาบาลหรืือคลิินิิก เครืือบีีดีีเอ็็มเอส ทั้้�งกรณีีที่่�มีีการวางแผนหรืือไม่่มีีการวางแผนการรัักษาล่่วงหน้้า ยกเว้้นการเข้้ าเป็็ น
ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และการเข้าเป็ นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลต่างประเทศ
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