แผนประกันสุขภาพกลุ่ม
ส�ำหรับพนักงาน 5-50 ท่าน
มอบสวัสดิการที่คุ้มค่า
เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานของคุณ

บริษท
ั เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15
ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500
โทร. 0 2677 0000 โทรสาร 0 2230 6500
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า 0 2232 8666 (บริการ 24 ชม.)

อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันส�ำหรับทุกเพศ และอายุ
มอบความคุ้มครองสูง แต่อัตราเบี้ยประกันภัยตํ่า
ให้ความคุ้มครองสูงสุดที่อายุ 65 ปี
แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
ไม่ผูกติดประกันชีวิต
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยก�ำหนด

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่าย
ผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท�ำ
สัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก�ำเนิด หรือปัญหา
ด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
การแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมนํ้า
หนักตัว
การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท�ำแท้ง การคลอดบุตร การท�ำหมัน หรือการคุม
ก�ำเนิด
โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
ร้องขอการผ่าตัด หรือการพักฟื้น ซึ่งไม่ใช่ความจ�ำเป็นทางการแพทย์
หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท�ำเลสิค
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท�ำร้ายร่างกายตนเองหรือ
การพยายามท�ำร้ายร่างกาย รวมถึงการกิน ดืม
่ หรือฉีดยาหรือสารมีพษ
ิ
เข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
หมายเหตุ
- เอกสารฉบั บ นี้ มิ ใ ช่ ส ่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของสั ญ ญประกั น ภั ย โปรดศึ ก ษา
รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
- ผู ้ ซื้ อ สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดข้ อ ยกเว้ น ความคุ ้ ม ครองทั้ ง หมดได้ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
- ผู ้ ซ้ื อ ควรท�ำความเข้ า ใจในรายละเอี ย ด ความคุ ้ ม ครองและเงื่ อ นไขก่ อ น
ตัดสินใจท�ำประกันทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการ
ควำ�่ บาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหประชาชาติ หรือ สหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่
สามารถจ่ายเงินส�ำหรับการให้บริการดูแล สุขภาพในประเทศทีถ
่ ก
ู ควำ�่ บาตรจากสหรัฐอเมริกาเว้น
แต่จะได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจากส�ำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office
of Foreign Assets Control-OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/
resource-center/sanctions
สอบถามข้อมูลแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม ติดต่อ

แผนประกันสุขภาพ
กลุ่มสำ�หรับพนักงาน 5-50 ท่าน
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

©2018 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
S-MK-08T Rev. 02

ตารางผลประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• ส�ำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5-50 คน และอายุเฉลี่ยของ
พนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 48 ปี
• พนักงานต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี และ
มีความเสี่ยงระดับอาชีพชั้น 1-2
• พนักงานทุกคนจะต้องสมัครแผนประกันภัย และพนักงานที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งเดียวกันจะต้องสมัครในแผนประกันภัยแบบเดียวกัน ทั้งนี้
เอ็ทน่า ขอสงวนสิทธิก
์ ารพิจารณารับประกันพนักงานเป็นรายบุคคล
ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยกลุ่ม
• คูส
่ มรสและบุตรทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเอาประกันภัย จะต้องสมัครเอาประกันภัยภาย
ใต้แผนเดียวกับพนักงานหรือตํ่ากว่า
• กรณี เ ลื อ กแผนความคุ ้ ม ครองค่ า รั ก ษาพยาบาลกรณี ผู ้ ป ่ ว ยใน
มากกว่า 1 แผน ความแตกต่างระหว่างความคุ้มครองค่ารักษา
พยาบาลกรณีผป
ู้ ว่ ยในของแผนถัดไปจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน
ก่อนหน้า
• ความแตกต่างระหว่างความคุม
้ ครองเพิม
่ เติม “ความคุม
้ ครองกรณี
ผู้ป่วยนอก” กับ “ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน”
จะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน
• ส�ำหรับองค์กรทีม
่ จ
ี �ำนวนพนักงาน 5-19 คน พนักงานทุกคนจะต้อง
มีหลักฐานการเป็นสมาชิกประกันสังคม
• ส�ำหรับความคุม
้ ครองเพิม
่ เติม “ความคุม
้ ครองสูตก
ิ รรม” พนักงาน
หญิงต้องสมัครทุกคน และกรณีขยายความคุ้มครองให้คู่สมรส
คู่สมรสเพศหญิงต้องสมัครทุกคน
• เอ็ทน่า ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย
• ผู้ได้รับความคุ้มครองที่แจ้งเข้าหรือออกระหว่างปี ผลประโยชน์การ
รักษาด้านทันตกรรมจะคุ้มครองตามสัดส่วน

จำ�นวนผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครองหลัก

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)

1,500

2,000

2,500

3,000

4,000

5,000

ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง*)

3,000

4,000

5,000

6,000

8,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

80,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

12,000

ค่าบริการทั่วไปสำ�หรับการรักษาพยาบาล
ค่าบริการทั่วไปสำ�หรับการรักษาพยาบาล
การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาภายใน 24 ชั่วโมง
และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำ�หรับการรักษาพยาบาล
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัดรวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำ�หรับการรักษาพยาบาล

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,500

ค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำ�หรับการรักษาพยาบาล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

35,000

45,000

55,000

65,000

70,000

80,000

4,000

5,000
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7,000

8,000

9,500

700

900

1,200

1,300

1,500

2,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

500

800

1,000

1,500

2,000

2,500

การรักษาโดยการผ่าตัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด(ตามตารางผ่าตัด) รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
จ่าย 80% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากค่าชดเชยของความคุ้มครองหลัก (ยกเว้นค่าห้อง
ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) และเมื่อรวมกับค่าชดเชยที่ได้รับจากความคุ้มครองหลัก ค่าชดเชยทั้งหมดต่อ
การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* จะไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
การรักษาด้านทันตกรรม (สูงสุดต่อปี)
Dental 3000 : ความคุ้มครองสูงสุด 3,000 บาทต่อปี /
Dental 5000 : ความคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาทต่อปี

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำ�หรับการขูดหินปูน การอุดฟัน ถอนฟัน การตรวจสุขภาพฟัน และ การเอกซ์เรย์ฟัน
ความคุ้มครองสูติกรรม (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายสำ�หรับบุตร)

เบี้ยประกันภัยต่อท่านต่อปี (บาท) (รวมภาษีและอากรแสตมป์)

หมายเหตุ

รายละเอียด

วงเงินความคุ้มครองการคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย 40,000 บาท / การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน 80,000 บาท /
การแท้งบุตร 20,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ส�ำหรับทุกองค์กร (บาท)

Dental 3000

1,930

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม

Dental 5000

3,217

วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**

PA 200

390

PA 400

780

- * ความคุม
้ ครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครัง
้ ใดครัง
้ หนึง
่ หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณี
ผู้ป่วยใน(ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปส�ำหรับการรักษาพยาบาล การรักษา
โดยการผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และความคุ้มครองเพิ่มเติม “การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง”
(ถ้ามี)
-** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
เสียงการพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิง (คุม
้ ครองการขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50%
ของทุนประกันภัย)
- การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram,
Exercise StressTest (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุม
้ ครองเพิม
่ เติมในส่วนของผูป
้ ว่ ยนอก
เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการ
ของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์
ในหมวดของค่าบริการทั่วไปส�ำหรับการรักษาพยาบาล

PA 200 : ทุนประกัน 200,000 บาท / PA 400 : ทุนประกัน 400,000 บาท

เบี้ยประกันภัยต่อท่านต่อปี (บาท) (รวมภาษีและอากรสแตมป์)
สำ�หรับองค์กรที่มีจำ�นวนพนักงาน 5 - 19 คน

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้่ป่วยในและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

3,426

4,968

6,557

8,056

9,743

ความคุ้มครองเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

1,534

1,900

2,173

2,433

2,665

3,345

ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก

2,408

3,853

4,816

7,224

9,633

12,041

ความคุ้มครองเพิ่มเติมความคุ้มครองสูติกรรม
สำ�หรับองค์กรที่มีจำ�นวนพนักงาน 20 - 50 คน

12,302

8,930
แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้่ป่วยในและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

2,979

4,319

5,700

7,004

8,472

ความคุ้มครองเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

1,334

1,652

1,890

2,115

2,317

2,909

ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก

2,095

3,351

4,189

6,284

8,380

10,475

ความคุ้มครองเพิ่มเติมความคุ้มครองสูติกรรม

7,765

10,697

