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ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล 
ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 
ทันตกรรม คลอดบุตร และสายตา

ค่าตรวจสุขภาพ
สูงสุดถึง 20,000 บาท/ปี 
สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน

วงเงนิสงูสดุถึง 100 ล้านบาทตอ่ปี 
ให้ความคุ้มครองสุขภาพ ในโรงพยาบาลเครือ BDMS  
กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศและกัมพูชา

บริการดูแลคุณตลอดการเจ็บป่วย
บรกิารช่วยเหลอืฉุุกเฉิุนทางการแพทย์ (Medical Evacuation  
Service) บริการผู้ชว่ยสว่นบคุคล (Concierge Service)  
และบรกิารดูแลคณุยามพกัฟ้ืื้นทีบ้่าน (Nursing Care Service)

สิทธิประโยชน์เหนือระดับส�าหรับลูกค้า HEALTH PRESTIGE
ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ และโทรศัพท์หมายเลขพิเศษส�าหรับให้บริการด้านกรมธรรม์ของคุณ

จุดเด่น
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ต่อรอบปีกรมธรรม์ 

แผนบียอนด์ แพลทินัม แผนแพลทินัม

สูงสุด 100 ล้านบาท สูงสุด 80 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล - ผู้ป่วยใน  
 (มกีารจ�ากดัวงเงนิส�าหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ�าวัน,
 คา่ใช้จา่ยรายวนัเพือ่การดูแล กรณผีูเ้อาประกนัภัยมีอายุต�า่กวา่ 16 ปี  
 และค่ารักษาโรคทางจิตเวช)

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาล - ผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

ค่าฉีดวัคซีน* 80,000 บาท 50,000 บาท

ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี* (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 20,000 บาท 15,000 บาท

คา่ตรวจรักษาทนัตกรรม (ชดเชย80% ของคา่รักษาพยาบาล) 100,000 บาท 50,000 บาท
(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 80 ล้านบาท)

ค่าตรวจรักษาสายตา* (ชดเชย80% ของค่ารักษาพยาบาล) 15,000 บาท ไม่คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับการตั้งครรภ์ 
และการคลอดบุตรต่อคร้ัง**

คลอดบุตรปกติ   200,000  บาท
ภาวะแทรกซ้อน  400,000  บาท ไม่คุ้มครอง

IPD

OPD

= สามารถเลอืกซือ้เพิม่ได้ *ผลประโยชนส์ามารถใชไ้ดห้ลงัจากสญัญามผีลบงัคบัตอ่เนือ่งมามากกวา่ 12 เดอืน         
**ผลประโยชนส์ามารถใชไ้ดห้ลงัจากสญัญามผีลบงัคบัตอ่เนือ่งมามากกวา่ 10 เดอืนส�าหรบัการคลอดบตุร และมากกวา่ 3 เดอืน ส�าหรบัการแทง้บตุร 
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ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 
แผนบียอนด์ แพลทินัม

สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
100 ล้านบาท

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

80 ล้านบาท

1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จาก สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บดีเีอม็เอส

 1.1 คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผูป่้วยใน

  1.1.1  คา่หอ้ง คา่อาหาร คา่บริการพยาบาลประจ�าวนัตอ่วนั 18,000 บาท 12,000 บาท

  1.1.2 คา่ใช้จา่ยรายวนัเพือ่การดแูล กรณีผูเ้อาประกันภยัมอีายุต�า่กวา่ 16 ปี ตอ่วนั
   (สงูสุดไมเ่กนิ 30 วนั ตอ่การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละคร้ัง)

3,000 บาท 2,000 บาท

  1.1.3 คา่ห้อง คา่อาหาร คา่บริการพยาบาลประจ�าวนัตอ่วนั กรณีรักษาตวัในห้อง 
   ผูป่้วยหนกั (ไอ.ซ.ีย.ู)

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  1.1.4 คา่แพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาลประจ�าวนัตอ่วัน

  1.1.5 คา่ปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค

  1.1.6 คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยในอืน่ๆ

 1.2 คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก

  1.2.1 คา่แพทยผ์า่ตดัผู้ป่วยนอก

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

  1.2.2 คา่เอ็กซเรยแ์ละแล็บ ภายใน 30 วนัก่อนเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล 
   และ/หรือ ภายใน 60 วนัหลังออกจากโรงพยาบาล

  1.2.3 ค่ารักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุภายใน 24 ชม. นับจากเวลาทีเ่กดิอบุตัเิหตุ

  1.2.4 ค่าเคมีบ�าบดั ค่ารังสบี�าบดั คา่ตรวจวินจิฉยัทางรังสวีทิยา ส�าหรับการรักษาโรคมะเร็ง

  1.2.5 คา่ล้างไต

 1.3 คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ภายใต ้ข้อ 1.1 ให้รวมถึงกรณีดงัต่อไปนี้

  1.3.1 การศลัยกรรมตกแตง่ อันเนือ่งจากอบุติัเหตหุรือโรคมะเร็ง (Reconstructive surgery )
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

  1.3.2 การรักษาทางทนัตกรรมอนัเนือ่งจากอบัุตเิหต ุภายใน 7 วนันับจากวนัทีเ่กิดอบัุตเิหตุ

  1.3.3 การรักษาโรคทางจติเวช (ระยะเวลาท่ีไมคุ่ม้ครอง (Waiting Period) 365 วัน)
   สงูสดุตอ่รอบปีกรมธรรม์

250,000 บาท
(500,000 บาท 

ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)

200,000 บาท 
(400,000 บาท 

ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)

2. คา่รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สงูสุดตอ่รอบปีกรมธรรม)์ เลือกซื้อเพิ่มได้

 2.1 คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก (สงูสุดไมเ่กนิ 30 คร้ัง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

 2.2 คา่กายภาพบ�าบดั 30,000 บาท 20,000 บาท

 2.3 คา่เคร่ืองมอืทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน 10,000 บาท 10,000 บาท

 2.4 คา่ฉดีวัคซนี1 80,000 บาท 50,000 บาท

 2.5 คา่ตรวจสขุภาพประจ�าปี1 (ไมเ่กิน 1 คร้ัง) 20,000 บาท 15,000 บาท

3. ค่าตรวจรักษาทนัตกรรม (ชดเชย 80% ของคา่รักษาพยาบาล) สูงสดุต่อรอบปีกรมธรรม์ 100,000 บาท

เลือกซื้อเพิ่มได้
50,000 บาท

(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์
 80 ล้านบาท)

4. ค่าตรวจรักษาสายตา1 (ชดเชย 80% ของคา่รักษาพยาบาล) สูงสดุตอ่รอบปีกรมธรรม์ 15,000 บาท ไม่คุ้มครอง

5. คา่รักษาพยาบาลส�าหรับการตัง้ครรภ ์และการคลอดบุตร2 (สงูสดุตอ่การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตรแตล่ะคร้ัง)

   5.1 กรณีคลอดบตุรปกติ 200,000 บาท
ไม่คุ้มครอง

   5.2 กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ ์หรือภาวะแทรกซอ้นขณะคลอด 400,000 บาท
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รายละเอียดการรับประกันภัย                                                            
สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส

แผนบียอนด์ แพลทินัม (100 ล้านบาท) แผนแพลทินัม (80 ล้านบาท)

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี) 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี)

สัญญาหลัก ที่สามารถแนบได้

     อยุธยาชั่วระยะเวลา 100,000 บาท 50,000 บาท

     แบบประกันภัยอื่นที่สามารถ 
     แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้

100,000 บาทข้ึนไป

เงื่อนไขเพิ่มเติม -  ผูข้อเอาประกันภัยแตล่ะรายสามารถสมคัรประกนัสุขภาพ เฟิื้รส์คลาส @บดีีเอม็เอส ไดเ้พยีงฉุบับเดียวเทา่น้ัน 
-  ผูข้อเอาประกันภยั อาย ุ1 เดอืน 1 วัน – 5 ปี สามารถสมคัรแผนแพลทนิมั  
 เมือ่บิดา, มารดา หรือผูช้�าระเบีย้ประกนัภยั สมคัรประกนัสขุภาพ เฟิื้รส์คลาส @บดีเีอม็เอส 
   รว่มดว้ยเทา่นัน้

1 สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้ ต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน
2 สญัญาเพิม่เตมินีต้อ้งมผีลบงัคบัตอ่เน่ืองมามากกวา่ 10 เดือน ส�าหรับการคลอดบตุร และมากกวา่ 3 เดอืน ส�าหรับการแท้งบตุร
3 การเข้าเป็นผู้ป่วยฉุุกเฉุินวิกฤตในโรงพยาบาลในต่างประเทศ วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอก 
 ประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)

6. ระดบัการจา่ยเงนิผลประโยชน์

     6.1 กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินกิ เครือบดีเีอ็มเอส
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่าย
ตามจ�านวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง ข้อ 5

     6.2  กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนอืจากโรงพยาบาลหรือคลนิกิ เครือบีดเีอม็เอส

         6.2.1 กรณีการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้ความคุม้ครอง
   เฉพาะกรณีเป็นผูป่้วยฉุกเฉนิ หรือผูป่้วยฉกุเฉินวกิฤต ิเทา่น้ัน

100% ของคา่รักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวน 
เงนิผลประโยชนข์อ้ 1.1,  
ข้อ 1.2.1-1.2.3,  
ข้อ 1.3.2 -1.3.3,  
ข้อ 2.1 และข้อ 5

100% ของคา่รักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวน 
เงนิผลประโยชนข์อ้ 1.1,  
ขอ้ 1.2.1-1.2.3  
และขอ้ 1.3.2-1.3.3 (กรณีซ้ือเพ่ิม
ความคุ้มครองผูป่้วยนอก 
จะขยายความคุ้มครองขอ้ 2.1)

            6.2.2 กรณีการรักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ใหค้วามคุม้ครอง
   เฉพาะกรณีเป็นผูป่้วยฉุกเฉนิวิกฤต ิเทา่น้ัน 3

100% ของคา่รักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวนเงินผล
ประโยชนข์อ้ 1.1, 
ขอ้ 1.2.1-1.2.3, ขอ้ 1.3.2 -1.3.3 
และขอ้ 5 และไมเ่กิน 5 ลา้นบาท
ตอ่การเขา้รับการรักษา 
ในโรงพยาบาลแตล่ะคร้ัง

100% ของค่ารักษาพยาบาลอนั
พงึจะจา่ยตามจ�านวนเงิน 
ผลประโยชนข้์อ 1.1,  
ข้อ 1.2.1-1.2.3 และขอ้ 1.3.2-1.3.3 
และไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท
ตอ่การเขา้รับการรักษา 
ในโรงพยาบาลแตล่ะคร้ัง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 
แผนบียอนด์ แพลทินัม

สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
100 ล้านบาท

แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

80 ล้านบาท

หมายเหตุ
	 การรับประกนัภยัข้ึนอยูก่บัเงือ่นไข และกฎเกณฑ์ก์ารพจิารณารบัประกนัภยัของบรษิทัประกันภยั
	 สุขภาพ เฟิื้ร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิื้ร์สคลาส แผนแพลทินัม  

 และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิื้ร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม
	 ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่าน้ัน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อก�าหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ 

 จากกรมธรรม์ประกันภัย
	 ลกูคา้ควรท�าความเข้าใจในรายละเอยีดความคุม้ครองและเงือ่นไขก่อนตดัสนิใจท�าประกันภยั
	 การน�าส่งเบีย้ประกนัภยัเป็นหนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภยั การทีตั่วแทนประกนัชวิีตหรอืนายหนา้ประกันชวิีตเรยีกเกบ็ค่าเบีย้ประกันภยั เป็นการใหบ้ริการเท่านัน้
	 ผู้เอาประกันภัยสามารถน�าเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์์ของกรมสรรพากร

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
	 สภาพทีเ่ป็นมากอ่นการเอาประกนัภยั
	 การเจ็บป่วยใดๆ ทีเ่กดิข้ึนในระยะเวลา 30 วันนบัจากวนัเริม่มผีลคุม้ครองตามสญัญาเพ่ิมเตมิ ทัง้นีไ้มร่วมกรณอีบุตัเิหตุ
	 การตรวจรักษาทีไ่มใ่ชแ่ผนปัจจบุนั (ตามมาตรฐานเวชปฏิิบตัปัิจจบุนั) รวมถงึการแพทยท์างเลอืก
	 การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืื้น หรือการพักเพื่อการฟ้ืื้นฟืู้หรือ 

 การรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉุยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก  
 การตรวจวินิจฉุัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ�าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์  
 เว้นแต่เป็นการตรวจสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง
	 การรักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนนอกโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส ท้ังกรณีท่ีมีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าเป็น 

 ผู้ป่วยฉุุกเฉุินหรือผู้ป่วยฉุุกเฉุินวิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุุกเฉุินวิกฤติในโรงพยาบาลต่างประเทศ
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