


ดวยการเพิ่มความคุมครองจากสัญญาเพิ่มเติมโตเกียว เฮลธ แคร ใหมากขึ้นกวาเดิม โดยการแนบ

โตเกียว เฮลธ แคร พลัส 1

โตเกียว เฮลธ แคร พลัส 2

โตเกียว เฮลธ แคร พลัส 3

หมดกังวลที่ 1 กับคาหองที่ไมเพียงพอ เพียงแนบโตเกียวเฮลธ แคร พลัส 1 คาหองเพิ่มขึ้นทันที แถมคารักษาพยาบาล
ผูปวยนอก ซึ่งผลประโยชนที่สามารถซื้อเพิ่มไดขึ้นอยูกับสัญญาเพิ่มเติมโตเกียว เฮลธ แคร ที่เลือกซื้อ เชน แผน 2,000
สามารถซ้ือโตเกียว เฮลธ แคร พลัส 1 แผน 1 ไดเทาน้ัน โดยคาหองจาก 2,000 เปน 4,000* และไดคารักษาพยาบาล
ผูปวยนอกกรณีเจ็บปวยทั่วไป ครั้งละ 2,000 บาท (5 ครั้งตอป) และกรณีฉุกเฉิน 1 ลานบาท* เปนตน

หมดกังวลที่ 2 กับคารักษาพยาบาลผูปวยนอกสำหรับลางไต เคมีบำบัด และคารังสีรักษา เพียงแนบโตเกียว เฮลธ แคร
พลัส 2 รับความคุมครองสูงสุดเทากับผลประโยชนสูงสุดตอปกรมธรรม ซึ่งผลประโยชนที่สามารถซื้อเพิ่มได ขึ้นอยูกับ
สัญญาเพิ่มเติมโตเกียว เฮลธ แคร ที่เลือก เชน แผน 2,000 สามารถซื้อ โตเกียว เฮลธ แคร พลัส 2 แผน 1 ไดเทานั้น
โดยจากผลประโยชนเดิม 100,000 บาท ไดเปน 1 ลานบาท* เปนตน

หมดกังวลที่ 3 ขยายผลประโยชนใหครอบคลุมยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนคาใชจายในการคลอดบุตร แพทยทางเลือก ทันตกรรม
ตรวจสุขภาพประจำป และฉีดวัคซีน ฯลฯ เพียงแนบโตเกียว เฮลธ แคร พลัส 3 รับผลประโยชนเพิ่มพูน ซึ่งผลประโยชนที่
สามารถซื้อเพิ่มได ขึ้นอยูกับสัญญาเพิ่มเติมโตเกียว เฮลธ แคร ที่เลือก เชน แผน 2,000 สามารถซื้อ โตเกียว เฮลธ
แคร พลัส 3 แผน 1 ไดเทานั้น (พลัส 3 จะซื้อไดตอเมื่อซื้อ พลัส 1) 

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

คุมครองคาใชจายตามท่ีจายจริงในรอบปกรมธรรม ท้ังน้ีตองไมเกินผลประโยชน
สูงสุดตอรอบปกรมธรรมตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ ก. หรือ ข.

คุมครองคาใชจายตามท่ีจายจริงในรอบปกรมธรรม ท้ังน้ีตองไมเกินผลประโยชน
สูงสุดตอรอบปกรมธรรมตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ ก. หรือ ข.

หมายเหตุ : *ผลประโยชนทั้งหมดตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ ก. หรือ ข.

โตเกียว เฮลธ แคร พลัส
บริการเสริมเพิ่มความอุนใจจาก โตเกียวมารีนประกันชีวิต แนวคิดที่เขาใจความกังวลการรักษาพยาบาลใหคุณและคนที่คุณรัก

แผน
2,000

แผน
3,000

แผน
6,000

แผน
9,000

แผน
12,000

แผน
15,000

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6

ผลประโยชน (บาท)

1,000,000 1,500,000  3,000,000  4,500,000    6,000,000  7,500,000

2,000,000 3,000,000  6,000,000  9,000,000 12,000,000 15,000,000

ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม (1. + 2. + 3.)
(ในกรณีการเขาพักรักษาตัวจากการเจ็บปวยดวยโรครายแรง** ซ่ึงรวม
ผลประโยชนตามการจายจริงสูงสุดในกรณีการเขาพักรักษาตัวจาก
อุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยอื่นที่มิใชโรครายแรงในขอ ก. [ถามี])

ก.
ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม (1. + 2. + 3.)
(ในกรณีการเขาพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยอื่นที่มิใช
โรครายแรง)

4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000คาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวัน ตอวัน
(สูงสุดไมเกิน 180 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
และ คารักษาผูปวยนอก ตอครั้ง (5 ครั้ง ตอป)

คารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผูปวยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัด และ
คารังสีรักษา สูงสุดตอรอบปกรมธรรม

1.1

3.4

3.6

ข.

4
 10,000     15,000   20,000     25,000   30,000     35,000 

 10,000      15,000   20,000     25,000   30,000     35,000 

 100,000  120,000    150,000    200,000    250,000    300,000

  5,000     10,000   15,000     20,000   25,000     30,000

  5,000     10,000   15,000     20,000   25,000     30,000 

  5,000      6,000   7,000       8,000      9,000     10,000

  5,000      6,000   7,000       8,000      9,000     10,000

คาใชจายการคลอดบุตร
คารักษาพยาบาลโดยแพทยทางเลือกภายหลังจากการเขาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลภายใน 60 วัน
(ผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบ 20% ของคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)

การตรวจรักษาทันตกรรมแบบผูปวยนอก
(ผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบ 20% ของคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)

คาดูแลรักษาสายตา
(ผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบ 20% ของคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)

คาตรวจสุขภาพประจำป

คาฉีดวัคซีน

คารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดทาย

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ผลประโยชนเพิ่มพูน ตอรอบปกรมธรรม

คุมครองคาใชจายตามที่จายจริงในรอบปกรมธรรม 
ทั้งนี้ตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ ก. หรือ ขอ ข.

คุมครองคาใชจายตามที่จายจริงในรอบปกรมธรรม 
ทั้งนี้ตองไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรมตามเงื่อนไขที่ระบุไว

ในขอ ก. หรือ ขอ ข.

แผน
2,000

2,000

4,000

1,500

1,500

1,000    1,500       3,000    4,500       6,000     7,500

10,000    15,000     20,000     25,000     30,000    35,000

4,000    6,000      12,000    18,000     24,000    30,000

100,000   120,000    150,000    200,000    250,000    300,000

3,000

6,000

2,000

1,500

6,000

12,000

4,000

2,500

9,000

18,000

6,000

3,500

12,000

24,000

8,000

4,000

15,000

30,000

10,000

4,500

แผน
3,000

แผน
6,000

แผน
9,000

แผน
12,000

แผน
15,000

คาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาลประจำวัน ตอวัน
(สูงสุดไมเกิน 180 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
คาหองผูปวยหนัก (ไอ ซี ยู) ตอวัน
(สูงสุดไมเกิน 30 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาล ตอวัน
(สูงสุดไมเกิน 180 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
คายากลับบานหลังจากการเขาพักรักษาตัวในแตละครั้ง
(สูงสุดไมเกิน 7 วัน ตอครั้ง)
คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน ตอรอบปกรมธรรม 

คาแพทยผาตัด และหัตถการ
คาหองผาตัด และอุปกรณในหองผาตัด

คาแพทยวิสัญญี
ผลประโยชนผูปวยนอก
คาผาตัดในฐานะผูปวยนอก
คาตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจในหองปฏิบัติการ
สำหรับผูปวยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน กอนการเขาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือหลังจากการเขาพักรักษาตัวในแตละครั้ง
คารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาล
ตอเนื่องในชวง 31 วัน หลังจากการเขาพักรักษาตัวในแตละครั้ง
(สูงสุดไมเกิน 2 ครั้ง หลังจากการเขาพักรักษาตัวในแตละครั้ง
ทั้งนี้รวมเบิกคายากลับบานไดไมเกิน 7 วันตอครั้ง และคายา
ตองไมเกิน 50% ของผลประโยชนสูงสุดตอครั้งของรายการ
ผลประโยชนนี้) 

คารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล สำหรับคายาและเวชภัณฑ
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
การใหโลหิตและพลาสมา กายภาพบำบัด และคารถพยาบาลฉุกเฉิน
ทั้งนี้ รวมถึงคาวัสดุหรืออุปกรณที่ใสติดตัวภายในตัวผูปวย เปนตน

ผลประโยชน (บาท)

 สถิติคนไทยปวยเปนโรครายแรงเพ่ิมมากข้ึน คาใชจายในการรักษาพยาบาลมีอัตราท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกป สงผลใหเปนภาระใหญตอครอบครัวเม่ือเจ็บปวย และแบบประกันสุขภาพ

ปจจุบันเนนคุมครองคาใชจายที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้น บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ขอนำเสนอมิติใหมของการประกันสุขภาพเพื่อยกระดับ

การรักษาพยาบาลเพิ่มความอุนใจใหคุณและครอบครัว ดวยความคุมครองสำหรับคาใชจายที่จำเปนตอการรักษาพยาบาลดวยผลประโยชนสูงสุดหลักลาน โดยจายเบี้ยประกันภัย

เริ่มตนเพียงหลักหมื่น

ข.

ก.

สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ แคร
ครบครันความคุมครองสุขภาพที่เหนือระดับ … สำหรับคุณและครอบครัว

คาอวัยวะเทียม และอุปกรณทางการแพทย ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน
หลังจากการเขาพักรักษาตัวในแตละครั้ง สูงสุดตอรอบปกรมธรรม

คารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผูปวยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ
ภายใน 24 ชั่วโมง ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกสำหรับ คาลางไต คาเคมีบำบัด และ
คารังสีรักษา สูงสุดตอรอบปกรมธรรม

1,000,000 1,500,000  3,000,000  4,500,000  6,000,000  7,500,000

2,000,000 3,000,000  6,000,000  9,000,000 12,000,000 15,000,000 ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม (1. + 2. + 3.)
 (ในกรณีการเขาพักรักษาตัวจากการเจ็บปวยดวยโรครายแรง** ซ่ึงรวม
 ผลประโยชนตามการจายจริงสูงสุดในกรณีการเขาพักรักษาตัวจาก
 อุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยอื่นที่มิใชโรครายแรงในขอ ก. [ถามี])

 ผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม (1. + 2. + 3.)
 (ในกรณีการเขาพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยอื่นที่มิใช
 โรครายแรง)

คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง1.
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1 คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง




