
Deductible

Co-Payment

คารักษาพยาบาล

แบบเหมาจาย

หมดหวงกับคารักษาพยาบาล 

ดวยแผนความคุมครอง 

ที่ครอบคลุมทุกระดับการรักษา

พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น

คุมครองคารักษาพยาบาล ทั้งกรณีผูปวยใน และผูปวยนอก

คุมครองการรักษาดวยแพทยทางเลือก

มั่นใจยิ่งขึ้นดวยบริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย

อุนใจเพราะไดรับการดูแลทางการแพทย 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 

Full Coverage



ดูแลคุณดวยบริการ

SOS บริการชวยเหลือฉุกเฉิน

ทางการแพทย 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

โดย Assist America       +662 018 4500

Medical Second Opinion
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย

โดย MediGuide           1800-019-590

ตัวอยางการเลือกความคุมครอง

เลือกความคุมครองคาใชจายเต็มจํานวน (Full Coverage) : เบี้ยประกันภัยรวม 92,391 บาท

เลือกความคุมครองแบบรวมรับผิดชอบคาใชจายสวนแรก (Deductible) : เบี้ยประกันภัยรวม 75,593 บาท   

เลือกความคุมครองแบบคาใชจายรวม (Co-Payment) : เบี้ยประกันภัยรวม 74,912 บาท

บิลคารักษาพยาบาล

1,500,000
บาท

บิลคารักษาพยาบาล

1,500,000
บาท

บิลคารักษาพยาบาล

1,500,000
บาท

ลูกคารับผิดชอบคาใชจาย

พรูเด็นเชียล

รับผิดชอบคาใชจายสวนเกิน

จากความรับผิดชอบสวนแรก

พรูเด็นเชียล

รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด

65,000 บาท

300,000 บาท

1,200,000 บาท

1,435,000
บาท

ลูกคารวมจาย 20%

พรูเด็นเชียลรวมจาย 80%

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

ลูกคา เพศชาย ผูบริหารระดับสูง อายุ 40 ป เลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต พรูตลอดชีพ 99/20

จํานวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท พรอมแผนประกันสุขภาพ พรเูฮลท ริช โพรเทคชั่น แผน Grand 50 ลาน ความคุมครอง

ครอบคลุมทั่วโลกยกเวนสหรัฐอเมริกา จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคมะเร็งปอด มีคาใชจาย 1,500,000 บาท



พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น

เบี้ยประกันภัยในสวนของความคุมครองสุขภาพ สามารถนํามาใชเปนสิทธิประโยชนทางภาษีไดสูงสุดไมเกิน 

25,000 บาทตอป และเม�อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดไมเกิน 100,000 บาทตอป

(ทั้งนี้เปนไปตามเง�อนไขของกรมสรรพากร)

อายุรับประกันภัย       :  1 เดือน – 85 ป

ระยะเวลาเอาประกันภัย       :  ถึงอายุ 99 ป (หรือตลอดระยะเวลาคุมครองของสัญญาหลัก)

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย   :  ถึงอายุ 98 ป (หรือตลอดระยะเวลาคุมครองของสัญญาหลัก)

จํานวนเงินเอาประกันภัย               :  แผนสูงสุด 100 ลานบาท

เบี้ยประกันภัย               :  เบี้ยประกันภัยขึ้นอยูกับเพศ อายุของผูสมัครเอาประกันภัย 

      งวดการชําระเบ้ียประกันภัย และแผนประกันภัยท่ีเลือกซ้ือ  

งวดการชําระเบี้ยฯ       :  รายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

เง�อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยยอ พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น

ใหความคุมครองทุกชวงวัย

ตั้งแต 1 เดือน - 85 ป และตออายุความคุมครอง

ถึงอายุ 99 ป

คุมครองครอบคลุม

การรักษาดวยแพทยทางเลือก และบริการพยาบาลพิเศษ

หลังออกจากโรงพยาบาล สูงสุดถึง 30 วัน

ออกแบบความคุมครองได

สามารถออกแบบความคุมครองที่ใช

เลือกจายเบี้ยฯ ไดตามใจ

อุนใจมากยิ่งขึ้น

ดวยบริการทางการแพทย 24 ชั่วโมง

กรณีฉุกเฉิน ทุกที่ ทั่วโลก

เพิ่มเติมผลประโยชนพิเศษ

ใหครอบคลุมทั้งคาตรวจสุขภาพ คาตรวจรักษาสายตา

คาฉีดวัคซีน และคาตรวจรักษาทางทันตกรรม

(เฉพาะแผน Smart, Grand และ Supreme)



รายละเอียดของผลประโยชน

ผลประโยชน

ความคุมครอง

Classic Smart Supreme
(ทั่วโลก)

Grand
(ทั่วโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกา)

ผลประโยชนรวมสูงสุดตอปกรมธรรม

ขอบเขตความคุมครอง 

10,000,000

Economy

7,500,000 20,000,000 50,000,000 100,000,000

ประเทศไทย ทั่วโลก
ทั่วโลก

ยกเวนสหรัฐอเมริกา

แผนความคุมครองและผลประโยชน สัญญาเพิ่มเติม พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น ที่จะทำใหคุณอุนใจ

คาตรวจสุขภาพประจําป 1 ครั้งตอปกรมธรรม เฉพาะสถานพยาบาลในประเทศไทย**

คาฉีดวัคซีน**

คาดูแลรักษาดานทันตกรรม**

คาตรวจรักษาสายตา 1 ครั้งตอปกรมธรรม**

5,000/ ป

2,500/ ป

2,500/ ป

20,000/ ป 35,000/ ป

ดูแลจัดเต็ม

แบบผูปวยใน
1, 2

ดูแลจัดเต็ม

แบบไมตองเขาพักรักษา

ตัวเปนผูปวยใน
1, 2

1,000/ ครั้ง

(สูงสุด 30 คร้ังตอป)

750/ ครั้ง

(สูงสุด 30 คร้ังตอป)

1,500/ ครั้ง

(สูงสุด 30 คร้ังตอป)

2,500/ ครั้ง

(สูงสุด 30 คร้ังตอป)
150,000/ ป

ดูแลจัดเต็ม

แบบผูปวยนอก
2

คาหองผูปวยทั่วไป คาอาหาร และคาบริการในโรงพยาบาล

คาหองผูปวยวิกฤติ คาอาหาร และคาบริการในโรงพยาบาล

คาบริการทางการแพทยเพ�อตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา คาบริการโลหิต และสวนประกอบของโลหิต

คาบริการพยาบาล คายา คาสารอาหารทางหลอดเลือดและคาเวชภัณฑ (ยาและเวชภัณฑ1 สําหรับกลับบาน)*

คาบริการทางการแพทยเพ�อตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาตอเน�องที่เกี่ยวของโดยตรง ภายใน 30 วัน

กอนหรือหลังการเปนผูปวยในครั้งนั้น และคารักษาพยาบาลผูปวยนอก หลังการเขาพักรักษาตัว

เปนผูปวยใน (Follow up)

คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ตรวจรักษา

คารักษาพยาบาลโดยการผาตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ

• คาหองผาตัด คายาและสารอาหารทางหลอดเลือด คาเวชภัณฑและอุปกรณที่เกิดจากการผาตัดและหัตถการ

• คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทยทําศัลยกรรมและหัตถการ

  (รวมแพทยผูชวยผาตัด)

• คาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย

• คารักษาพยาบาลโดยการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

การผาตัดใหญที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน (Day Surgery)

คาเวชศาสตรฟนฟู หลังการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน 

คาบริการทางการแพทยเพ�อการบําบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบําบัด 

คาบริการทางการแพทยเพ�อการบําบัดรักษาโรคเน้ืองอก หรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีรวมรักษา

เวชศาสตรนิวเคลียรรักษา

คาบริการทางการแพทยเพ�อการบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลางไตผานทางเสนเลือด 

คาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

คารักษาพยาบาล โดยการผาตัดเล็ก

คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก รวมถึงกรณีแพทยทางเลือกโดยการสงตอจากแพทยผูดูแล 

เชน แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน แพทยไคโรแพรคติก (Chiropractic)

คารักษาพยาบาลเม�อบาดเจ็บ กรณีผูปวยนอกภายใน 48 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง

5,000 / วัน

(สูงสุด 180 วัน)

7,000 / วัน

(สูงสุด 180 วัน)

12,000 / วัน

(สูงสุด 180 วัน)
20,000/ วัน (สูงสุด 360 วัน)

จายตามจริง
***

จายตามจริง
***

จายตามจริง
***

ดูแลจัดเต็ม

กับผลประโยชนพิเศษ
2

1 
ใชไดกับการเลือกความคุมครองแบบ Deductible  

2 
ใชไดกับการเลือกความคุมครองแบบ Co-Payment

*รวมคาบริการทางการพยาบาลเฝาไขพิเศษหลังการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน สูงสุดไมเกิน 30 วัน ท้ังน้ี คาบริการดังกลาวอยูภายใตวงเงินผลประโยชนคาบริการทางการแพทยเพ�อการบำบัดรักษา คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และคาบริการทางการพยาบาล **ระยะเวลาท่ีไมคุมครองดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในคำเตือน  ***จายตามจริงแตไมเกินผลประโยชนสูงสุดตอรอบปกรมธรรม

หนวย : บาท

45,000 55,000 65,000 80,000

แบบ Deductible เลือกจายเบี้ยฯ ถูกกวา ดวยการรวมรับผิดชอบคาใชจายสวนแรก สําหรับผลประโยชนกรณีผูปวยใน

Classic

40,000

Economy Smart Grand
(ทั่วโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกา)

ความรับผิดสวนแรกตอปกรมธรรม

คารักษาพยาบาลผูปวยใน

ที่ผูเอาประกันภัยรวมรับผิดชอบสวนแรก

หนวย : บาท

ClassicEconomy Smart

หนวย : บาท

แบบ Co-Payment เลือกจายเบี้ยฯ ถูกกวา 20% ดวยการรวมจายคารักษาพยาบาลในจํานวน 20% ของคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

แตไมเกินผลประโยชน ตามที่กําหนดไวในหนาตารางผลประโยชน

คาใชจายรวม (Co-Payment)

ผูเอาประกันภัยรวมจาย 20% 
และบริษัทฯ รวมจาย 80% ของคารักษาพยาบาล

ลด 20% จากเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ : 1. ไมรวมผลประโยชนผูปวยนอก และผลประโยชนพิเศษ  2. ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของวันที่ที่ปรากฎในหลักฐานการชำระเงิน

ออกแบบความคุมครองที่เหมาะกับคุณ

Supreme
(ทั่วโลก)

Grand
(ทั่วโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกา)

Supreme
(ทั่วโลก)



เรารับฟง เพ�อเขาใจ และลงมือทำ

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ความมั่นคงกับความคุมครองที่คุณวางใจได

ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

เลขท่ี 944 มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ัน 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท 0 2352 8000

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

1621 hotline@prudential.co.th www.prudential.co.th

1. ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น

   บริษัทฯ จะไมจายผลประโยชนตามสัญญาเพิ่มเติม โดยนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่ม

   ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติม แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ดังตอไปนี้

 1.1 การเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน หรือ 

 1.2 การตรวจรักษาทางทันตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน หรือ

 1.3 เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไสเล�อนทุกชนิด ตอเนื้อ หรือตอกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด นิ่วทุกชนิด 

          เสนเลือดขอดที่ขา เย�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน หรือ

 1.4 การตรวจสุขภาพ การตรวจรักษาสายตา การฉีดวัคซีน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน

2. ขอยกเวนบางสวน* พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น 
 2.1 ภาวะที่เปนผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแตกำเนิด หรือระบบการสรางอวัยวะของรางกายไมสมบูรณแตกำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม 

 2.2 การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ�อเสริมสวย หรือการผาตัดที่สามารถทดแทนดวยการรักษาแนวทางอ�นเวนแตเปนการตกแตงบาดแผล

          อันเน�องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

 2.3 การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร 

 2.4 โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

      *ขอยกเวนขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น โปรดศึกษาขอยกเวนเพิ่มเติมในกรมธรรม

พรูเด็นเชียล กอตั้งขึ้นที่กรุงลอนดอน เม�อปพ.ศ. 2391 ปจจุบัน พรูเด็นเชียลเปนผูใหบริการชั้นนำดานการประกันชีวิต

และสุขภาพ รวมถึงการบริหารสินทรัพย โดยมุงเนนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเปนสำคัญ พรูเด็นเชียล

มุงม่ันปกปองความม่ังค่ัง ชวยเพ่ิมพูนสินทรัพย และสนับสนุนใหผูคนเก็บออมเพ�อใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว ในวันน้ี พรูเด็นเชียล

ใหบริการลูกคาประกันชีวิตกวา 17 ลานรายในเอเชีย และแอฟริกา และเปนบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยชั้นนำ

ของโลก ไดแก ลอนดอน ฮองกง สิงคโปร และนิวยอรก พรูเด็นเชียล มีประสบการณการดำเนินธุรกิจมากกวา 97 ป

ในเอเชียครอบคลุม 15 ประเทศ โดย พรูเด็นเชียล เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผูนำดานการประกันชีวิต

ที่พรอมมอบความคุมครองมั่นคงสูชีวิตคนไทยทุกคน

คำเตือนสำหรับแบบประกันชีวิต พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น

หมายเหตุ:

1. ผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภัณฑประกันชีวิต มิใชการฝากเงิน เพ�อสิทธิประโยชนสูงสุดจากกรมธรรมผูขอเอาประกันภัยควรชําระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลา

   ชําระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรมจนครบกําหนดสัญญา หากกรมธรรมยุติความคุมครองกอนครบกําหนดสัญญา ผูขอเอาประกันภัยอาจไมไดรับเงินคืน

   เทากับสิทธิประโยชนสูงสุดจากกรมธรรม หรือจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแลว

2. การนําสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การชําระเบี้ยประกันภัยผานนายหนาประกันชีวิตเปนเพียงการใหบริการเทานั้น

3. ผูขอเอาประกันภัยควรทําความเขาใจในรายละเอียด เง�อนไข รวมถึงขอยกเวนความคุมครอง ตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบการเสนอขายและกรมธรรม

   กอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

4. ผูเอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักคาตรวจ

   สุขภาพตามที่จายจริง และคาใชจายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท

5. เอกสารนี้ ไมใชสัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดสําหรับแผนความคุมครองในประเทศไทยทั่วโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก

6. เบี้ยประกันภัยปตออาจเปลี่ยนแปลงได ซึ่งเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

7. แบบประกันชีวิต พรูเฮลท ริช โพรเทคชั่น เปนช�อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบ HA Wealth 2


