
เบาใจเรื่อง “สุขภาพ” 
ให้ซมโปะช่วยดูแล

ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์ แคร์

Your Well-being

(1) ความคุ้มครองสาํหรับแผน Platinum
(2) คร้ัง หมายถงึ การเขา้รักษาตวัจากการบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วย คร้ังใดครัง้หนึง่
(3) คํานวณจากเบ้ียประกันภัยรายปี แผน S เพศชาย/หญงิ อาย ุ26 ปี -30 ปี

ไมต่อ้งสํารองจา่ยคา่รักษาพยาบาล
คุม้ครองสงูสดุ 5,000,000 บาทตอ่คร้ัง
เบีย้เริม่ตน้เพยีงวนัละ 18 บาท

 

(1), (2)

(3)

1163BAHCA5



ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ (บาท)

S M L Gold Platinum

2.1 คา่รกัษาพยาบาลฉุกเฉินสําหรบัผูป่้วยนอก  
ตามทีจ่า่ยจริง ตอ่การบาดเจบ็แตล่ะครัง้ สูงสูดไมเ่กนิ
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1.1 คา่หอ้งทัว่ไป คา่อาหาร คา่บรกิารพยาบาล 
ไมร่วมถงึคา่พยาบาลพเิศษ สงูสดุต่อวัน ไมเ่กนิ 30 วัน

1. คา่รกัษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรอื
การเจบ็ป่วยสงูสดุตอ่การเขา้พกัรักษาตวัจากการ
บาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยครัง้ใดครัง้หนึง่ (1)

1.2 คา่หอ้ง ไอ.ซ.ีย.ู สงูสดุตอ่วนั  ไมเ่กนิ 15 วัน
(แตร่วมแลว้ไมเ่กนิ 30 วนัต่อการรักษาแต่ละครัง้)

1.3 คา่รกัษาพยาบาลทัว่ไป (ค่ายา คา่เวชภณัฑ)์

1.4 คา่แพทยผ่์าตดัและหตัถการ

1.5 คา่แพทยว์สัิญญี

1.6 คา่แพทยเ์ยีย่มไขห้รอืคา่ปรกึษาแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะโรค

1.7 คา่บรกิารรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุด 1 ครัง้ตอ่วัน 
ตอ่การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยแต่ละครัง้)

จํากดัคา่ยาผูป่้วยกลบับา้นตามความจําเป็นทางการแพทย์ ตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท ต่อการบาดเจ็บหรอืการ
เจบ็ป่วยครัง้ใดครัง้หนึง่

2. คา่รกัษาพยาบาลอบุตัเิหตฉุุกเฉินเนือ่งจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากการเกดิอบุตัเิหต ุ

การจา่ยผลประโยชนข์อ้ 1.1. - 1.7  รวมกันแล้วตอ้งไม่เกินจาํนวนเงินผลประโยชนส์งูสดุตอ่การเข้าพกัรกัษาตวัจากการบาดเจบ็
หรอืการเจบ็ป่วยคร้ังใดครัง้หนึง่ (1)

(1) การเขา้พกัรกัษาตวัจากการบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วยครัง้ใดครัง้หนึง่ หมายถงึ การรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรมเพือ่การรกัษาในฐานะผู้ป่วยใน การอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมสองครัง้หรอืมากกวา่ ดว้ยสาเหตุ
หรอืโรคหรอืภาวะแทรกซอ้นจากโรคเดียวกนั โดยทีร่ะยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแตล่ะครัง้หา่งกนัไมเ่กนิ
กวา่ 90 วนันบัแตก่ารรกัษาคร้ังสดุท้าย และสาํหรบัผูป่้วยนอก ไมเ่กนิกว่า 14 วันนบัแตก่ารรกัษาตัวครัง้สดุทา้ย กใ็หถ้อืวา่เป็นการเขา้
พกัรกัษาตวัครัง้เดียวกนัดว้ย

ระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง  ( Waiting Period )  บรษิทัฯ จะไมจ่า่ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี้
สาํหรบัการเจบ็ป่วยใดๆ ทีเ่กิดขึน้ในระยะเวลา 30 วนั หลงัจากทีก่รมธรรม์ประกนัภัย มีผลบังคบัเป็นคร้ังแรก
ตามทีร่ะบใุนหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และบริษัทฯ  จะไมจ่า่ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี้
สาํหรบัการเจบ็ป่วยดงัตอ่ไปนีที้เ่กดิขึน้ในระยะเวลา 120 วนั หลังจากทีก่รมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคบัเป็น
ครัง้แรก  ไดแ้ก ่เนือ้งอก ถงุนํา้ หรอืมะเรง็ทกุชนดิ  • รดิสดีวงทวาร • ไส้เลือ่นทุกชนิด • ต้อเนือ้ หรอื
ตอ้กระจก • การตดัทอนซลิหรืออดนีอยด์ • นิว่ทกุชนดิ • เสน้เลอืดขอดท่ีขา • เย่ือบุโพรงมดลกูเจรญิผดิท่ี 



คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
• อายตัุง้แต่ 18 ปี – 65 ปี ตอ่อายไุดถ้งึ 70 ปี

• ผู้ทีมี่ประวตัสิขุภาพดมีากอ่นการเอาประกนัภยั
   และมสีขุภาพแขง็แรงสมบรูณ ์ไมม่โีรคประจาํตวั
   หรืออาการเจบ็ป่วยเรือ้รงัใดๆ หรอือาการทีร่บัรูไ้ด้
   ด้วยตนเองทียั่งไม่ไดร้บัการรกัษา ณ วันทีข่อ
   เอาประกนัภยั   

• สงวนสทิธิซื์อ้ไดส้งูสดุไมเ่กิน 1 แผนตอ่คน 
   (หากซือ้มากกวา่ 1 แผน บริษทัฯ จะไมคุ่ม้ครองใน
   ฉบบัทีเ่กนิซึง่เกดิขึน้ภายหลงั แต่บรษิทัฯ จะคืนเบีย้
   ประกันภัยสาํหรบัแผนประกนัภยัทีไ่มคุ่ม้ครองนัน้ให้
   ทัง้หมดเตม็จาํนวน)

• กรณซีือ้แลว้แต่ผิดคุณสมบตัขิองผูเ้อาประกนัภยั 
   บริษทัฯ จะยกเลกิกรมธรรมฯ์ พรอ้มคนืคา่เบีย้
   ประกันภัยทีร่บัชาํระไว้เตม็จํานวนใหแ้กผู่เ้อาประกันภยั
• วธิกีารรบัประกนัภยั : ตอบคาํถามสุขภาพ
   อยา่งง่าย (SIO)

• คา่หมอ ค่ายา คา่ผา่ตดั จา่ยตามจรงิ 
สงูสดุ 5 ล้านบาท/ครัง้  (กรณผีูป่้วยใน)
• ดแูลค่ารักษาพยาบาลอบุติัเหตุฉุกเฉิน
เนือ่งจากการบาดเจ็บภายในเวลา 
24 ชัว่โมง หลงัจากการเกดิอบุตัเิหต ุ

• เขา้รกัษาตัวทีโ่รงพยาบาลในเครือขา่ย 
ไม่ตอ้งสาํรองจ่ายเงินสดลว่งหนา้
• สามารถนาํเบ้ียประกนัภยั
ลดหยอ่นภาษีได้
เบีย้สุขภาพลดหย่อนได้ตามจรงิ ไมเ่กนิเงือ่นไขที่
สรรพากรกาํหนด

ดว้ยค่าห้องพักสงูสดุ 
20,000 บาท/วนั(1) (1)

(1) ความคุม้ครองสําหรบัแผน Platinum 

จดัเต็ม
เรือ่งคา่รกัษา
พยาบาล

ไม่ต้อง
สาํรองจา่ย

จา่ยคา่หอ้งพกัสงู



หมายเหตุ
1. แผนประกันสขุภาพ ซไีอเอม็บ ีไทย เฮลธ์ แคร ์เป็นชือ่ทางการตลาด สว่นในกรมธรรมจ์ะเป็นช่ือแบบประกนั 
    "ประกนัภัยอบุติัเหตแุละสขุภาพสว่นบคุคล SOMPO ENJOY"
2. แผนประกันสขุภาพ ซไีอเอม็บ ีไทย เฮลธ์ แคร ์เป็นผลิตภัณฑป์ระกันภยัมิใชผ่ลิตภัณฑเ์งนิฝาก  
3. การนาํสง่เบีย้ประกันภยัเป็นหนา้ทีข่องผู้เอาประกนัภยั การทีน่ายหนา้ประกนัวินาศภัยเกบ็เบีย้ประกนัภยัเป็นการให้บริการ
    เทา่นัน้ โดยศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิได้จากคู่มอืผูเ้อาประกนัภัย
4. การรับประกนัภยัขึน้อยูก่บัเงือ่นไข และกฏเกณฑ์การพจิารณารับประกันภยัของบริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกัด   
    (มหาชน) “(บรษิทัฯ)”
5. วธิกีารชําระเบีย้สําหรบัการสมคัรทาํประกนัภยัใหม่และปีตอ่อายุ ดังนี ้เงินสด เช็ค หักผา่นบัญชธีนาคาร บตัรเครดติ
6. ผูเ้อาประกนัภยัสามารถนาํเบีย้ประกันภยัสุขภาพตามทีจ่า่ยจริง แตไ่มเ่กนิ 15,000 บาท ทัง้น้ีเม่ือรวมกบัเบีย้ประกันชีวติทุก
    กรมธรรม์มาใชส้ทิธลิดหยอ่นภาษสูีงสุดไมเ่กนิปีละ 100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากร (ตามประกาศ
    อธิบดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีเงินได้ฉบบัที ่315) 
7. ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี โดยสามารถตอ่อายุกรมธรรมต์ามเง่ือนไขในสญัญา
8. ขอ้มลูในเอกสารนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่ประกอบการขายเทา่นัน้ ลูกค้าควรศกึษาข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองความคุ้มครอง 
    ขอ้กาํหนด เงือ่นไข ข้อยกเวน้ และผลประโยชนจ์ากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
9. ลกูคา้ควรทาํความเขา้ใจในเงือ่นไขและความคุ้มครองของแบบประกนัภัยกอ่นตดัสินใจสมัครทําประกันภัย 
10. ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะนายหนา้ประกนัวินาศภยั เป็นผูน้าํเสนอผลติภัณฑด์า้นประกนัวินาศภยั 
      และอาํนวยความสะดวกในการชําระเบ้ียประกันภยัเทา่นัน้ โดย บมจ. ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) ในฐานะผูร้บัประกันภัย 
      เป็นผูร้บัผดิชอบในเงือ่นไขความคุ้มครอง และสทิธปิระโยชน์ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั 
11. หากมปัีญหา หรอืขอ้สงสัยใดๆ สามารถตดิตอ่ บรษัิท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
      ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ์  02-119-3000 (จันทร ์- ศกุร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
12. ชอ่งทางการตดิตอ่ธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จาํกัด (มหาชน) ทกุสาขา 
      CIMB Thai Care Center  02 626 7777 
      CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)

ขอ้ยกเว้นความคุ้มครอง   
ขอ้ยกเวน้นีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูบางสว่นของข้อยกเว้นทัง้หมดเทา่นัน้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและตรวจสอบขอ้
ยกเวน้จากกรมธรรม ์
    - การไม่เปิดเผยความจริง หรอืแถลงความเทจ็ในใบคาํขอเอาประกนัอาจเป็นสาเหตุใหบ้ริษัทฯ ปฏิเสธการจา่ยสนิไหมทดแทนได ้
    - สภาพทีเ่ป็นมากอ่นการเอาประกันภยั (Pre-existing Condition)      
    - โรคทีเ่กิดจากอาการของการตดิเช้ือ HIV หรือภาวะของโรคเอดส ์(AIDS)
    - การแผข่องรงัสหีรอืแพรก่มัมันตภาพรงัสจีากเชือ้เพลิงนวิเคลียรห์รอืกากนิวเคลยีร์
    - การระเบิดของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสว่นประกอบของนวิเคลียร์

รบัประกนัภยัโดย
บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
โทร. 02-119-3000 (วันจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.)


