ตารางความคุมครองและผลประโยชน

บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความคุมครอง
การประกันภัยกลุม
สวัสดิการพนักงาน

Group Employee Benefit Coverage

เพราะเรารับฟง

เราจึงเขาใจ และสามารถตอบสนองไดทุกความตองการ

1

ความคุมครองและผลประโยชน* (บาท)

แผนหนึ่ง

แผนสอง

แผนสาม

(ก) ความคุม ครองกรณีเสียชีวติ เน�องจากเจ็บปวย
หรืออุบตั เิ หตุ (Life)
(ข) ความคุม ครองการทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเน�องจากเจ็บปวย
หรืออุบตั เิ หตุตอ เน�องไมนอ ยกวา 180 วัน (TPD)
(ค) ความคุม ครองอุบตั เิ หตุและการสูญเสียอวัยวะ (ADD)
ค1) การเสียชีวติ เน�องจากอุบตั เิ หตุ
ค2) การสูญเสียอวัยวะ มือ เทา หรือสายตา
ตัง้ แตสองขางขึน้ ไป
ค3) การสูญเสียอวัยวะ มือ เทา หรือสายตา
ขางใดขางหนึง่
ค4) การสูญเสียนิว้ หัวแมมอื และนิว้ ชีข้ องมือขางเดียวกัน
ค5) ผลประโยชนตามขอ ค1-ค4 จะเพิม่ เปนสองเทา
ในกรณีอบุ ตั เิ หตุสาธารณะ
(ง) ความคุม ครองการฆาตกรรม การจลาจล
และสงครามกลางเมือง (RCC)
(จ) คารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (IPD)
จ1.1) คาหองและคาอาหารประจำวัน
(ตอวันและรวมไมเกิน 75 วัน)
จ1.2) คาหอง ICU/CCU (ตอวันและรวมไมเกินหาวัน)
จ2) คารักษาพยาบาลอ�นๆ ในโรงพยาบาล
จ3) คาศัลยกรรม*
จ4) คาหองผาตัด
จ5) คาวางยาสลบ*
จ6) คารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเปนคนไขนอก
เน�องจากอุบตั เิ หตุ
จ7) คาวินจิ ฉัยโรคดวยรังสีเอ็กซ และการตรวจ
ในหองทดลองกอน/หลัง/ระหวางการเขารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
จ8) คาปรึกษาแพทย ในโรงพยาบาล
(ตอวันและรวมไมเกิน 75 วัน)
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ตารางความคุมครองและผลประโยชน (ตอ) ตารางเบี้ยประกันภัย และเกณฑการพิจารณารับประกันภัยกลุม 2

ความคุมครองและผลประโยชน* (บาท)
(ฉ) คาตรวจรักษาแบบผูป ว ยนอก (OPD)
(สูงสุด 30 ครัง้ ตอป และไมเกินวันละหนึง่ ครัง้ )
(ช) คาทันตกรรม
ช1) คาตรวจชองปากหรือการขูดหินปูนตอป
ช2) การตรวจวินจิ ฉัยโดยการเอ็กซเรย และโดยการทดสอบ
ในหองทดลองปฎิบตั กิ ารตอป
ช3) การอุดฟน การถอนฟน และการรักษารากฟนตอป

แผนหนึ่ง

แผนสอง

แผนสาม
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ตารางเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ: อัตราคาเบีย้ ประกันภัยนีส้ ำหรับ อัตราสวนเพศชาย:หญิง = 50:50 อายุเฉลีย่ = 31-40 ป และประเภทธุรกิจขัน้ 1 จำนวนพนักงาน 401 คนขึน้ ไป

แผนสอง

แผนสาม
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เบี้ยประกันภัยรวมรายปสำหรับพนักงานหนึ่งทาน (1)-(2)

1,988

4,529

7,023

(3) สำหรับความคุมครองคาตรวจรักษาแบบผูปวยนอก (OPD)
(4) สำหรับความคุมครองคาทันตกรรม (Dental)
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เบี้ยประกันภัยรวมรายปสำหรับพนักงานหนึ่งทาน (1)-(4)

5,591

10,290

15,667

(1) สำหรับความคุมครองชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และอุบัติเหตุ (Life, TPD, ADD และ RCC)
(2) สำหรับความคุมครองคารักษาในโรงพยาบาล
และศัลยกรรม (IPD)

(4) คุณสมบัติทั่วไปของคูสมรสและบุตรของพนักงานที่สมัครรับความคุมครองประกันภัยกลุม
4.1) คูส มรสตองจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย มีอายุไมเกิน 60 ป และไมไดทำงานในบริษทั เดียวกันกับพนักงาน ในขณะทีบ่ ตุ รตองเปน
บุตรทีถ่ กู ตองตามกฎหมายของพนักงานโดยมีอายุตง้ั แต 1 เดือนถึง 20 ป กำลังศึกษาเต็มเวลาและยังไมไดสมรส
4.2) ใหคสู มรสและบุตรสมัครขอรับความคุม ครองภายใตแผนเดียวกับพนักงานของคูส มรสและบุตร โดยอัตราคาเบีย้ ประกันภัยของคูส มรส
และบุตร เฉพาะการประกันสุขภาพ ตองเปนอัตราทีก่ ำหนดไวในตารางเบีย้ ประกันภัยสำหรับคูส มรสและบุตร สำหรับบุตรสามารถรับ
ความคุม ครองไดเฉพาะแผนประกันสุขภาพผูป ว ยใน (IPD) เทานัน้

(5) เอกสารประกอบการสมัครสำหรับนายจาง/บริษัท
5.1) ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุมสวัสดิการพนักงาน
5.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคาเปนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให และไมเกินหกเดือน

(6) เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงาน

* ทั้งนี้ผลประโยชนจะเปนไปตามรายละเอียดที่แนบในกรมธรรม

ความคุมครองและผลประโยชน

3

เกณฑการพิจารณารับประกันภัยกลุม (ตอ) และบริการสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล

แผนหนึ่ง

เกณฑการพิจารณารับประกันภัยกลุม

6.1) ใบคำขอรับความคุมครองของพนักงาน คูสมรสและบุตรแตละคน
6.2) สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คูสมรส และบุตรแตละคน
6.3) ใบจดทะเบียนสมรสของพนักงานและคูสมรส
6.4) สำเนาสูติบัตรสำหรับบุตร
6.5) ใบสรุปรายละเอียดขอมูลพนักงาน คูสมรส และบุตรทั้งหมด

บริการสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล

พรูเด็นเชียลขอมอบสามทางเลือกสำหรับการบริการจายชดเชยคารักษาพยาบาลในกรณี
การรักษาแบบผูปวยใน และผูปวยนอก

1

การบริการปกติ
ผูเอาประกันภัยสำรองจายคารักษา
พยาบาล แล ว นำใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ใบรับรองแพทย และแบบฟอรมเรียก
รองคารักษาพยาบาล มาติดตอกับ
พรู เ ด็ น เชี ย ลเพ� อ เรี ย กร อ งค า
สินไหมทดแทน โดยสามารถรอรับ
เช็คไดภายในเจ็ดวัน*

2

3

FAX CLAIM
SERVICES**

OPD CREDIT

ระบบการพิ จ ารณาจ า ยชดเชย
คารักษาพยาบาลในกรณีการรักษา
พยาบาลแบบผูปวยใน***

ระบบการพิ จ ารณาจ า ยชดเชย
คารักษาพยาบาลในกรณีการรักษา
พยาบาลแบบผูปวยนอก***

(1) คุณสมบัติทั่วไปของบริษัทที่มีสิทธิสมัครรับความคุมครองประกันภัยกลุม
เปนองคกรทีป่ ระกอบธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งไมเกินประเภทธุรกิจขัน้ 3 ประกอบดวยจำนวนพนักงานตัง้ แตสบิ คนขึน้ ไป มีสถานทีป่ ระกอบการ
ในประเทศไทย และพนักงานจะตองปฏิบตั งิ านประจำในประเทศไทย

(2) คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานที่มีสิทธิสมัครรับความคุมครองประกันภัยกลุม
พนักงานมีอายุ 20-60 ป ปฏิบตั งิ านเต็มเวลาในวันทีเ่ ริม่ มีผลบังคับความคุม ครองตามกรมธรรมประกันภัยกลุม อายุเฉลีย่ ของพนักงาน
ทัง้ หมดจะตองไมเกิน 40 ป ไมรวมคูส มรสและบุตร สำหรับพนักงานอายุ 60 ปท่ีไดรบั ความคุม ครองประกันภัยกลุม สามารถตออายุไดถงึ 65 ป

(3) การเลือกแผนประกันภัย
กรมธรรมทอ่ี งคกรเลือกสามารถประกอบดวยแผนประกันภัยไมเกินกวาสามแผน โดยพนักงานทีม่ สี ทิ ธิรบั ความคุม ครองประกันภัยกลุม และอยูใน
ตำแหนงงานเดียวกันจะไดรบั ความคุม ครองแผนเดียวกัน และความแตกตางระหวางแผนประกันภัยจะตองไมเกินกวาสามระดับแผน

*ในกรณีเอกสารครบถวน
**พรูเด็นเชียลขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาจายคารักษาพยาบาลทางโทรสารเปนรายกรณีไป
***สำหรับโรงพยาบาลที่อยูในเครือขายของบริษัทฯ
บริการสินไหมทดแทน: เปดบริการวันจันทร - ศุกร เวลา 8:30 - 17:30 น. และวันเสาร เวลา 8:30 - 12:00 น. โทรศัพท 1621

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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