บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คู่มือควำมคุ้มครองกำรประกันสุขภำพกลุ่ม
Group Insurance Policy Handbook
(In Patient Benefits and Out Patient Benefits)

เพรำะเรำรับฟั ง
เรำจึงเข้ ำใจ และสำมำรถตอบสนองได้ ทุกควำมต้ องกำร

2

คำนำ
บริษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มีความยินดีต้อนรับท่านเข้ าร่วม
โครงการสวัสดิ ก ารประกัน ภัย กลุ่ม เพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สูง สุด ของท่าน กรุ ณ าศึก ษาคู่มือ ฉบับ นี เ้ พื่ อทราบถึ ง
ผลประโยชน์ตา่ งๆ ที่ท่านมีสิทธิ์จะได้ รับ รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง แนวทางการปฏิบตั ิในการใช้ บริการเกี่ย วกับ
การประกันสุขภาพกลุม่ และการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ทัง้ นี ้ หากท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่ มเติม กรุ ณ าติดต่อเจ้ าหน้ าที่ แผนกบริ ก าร การประกัน ชีวิตกลุ่ม
โทร 0 2352 8673-74 หรื อ ศูน ย์ บ ริ ก ารลูกค้ าพรู เด็นเชียล โทรศัพท์ 1621 วัน จัน ทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น.อีเมล: DSSC-GrpCorp@prudential.co.th หรือ hotline@prudential.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่
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ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่
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ก) สรุ ปตำรำงควำมคุ้มครองและผลประโยชน์
1) สรุ ปตำรำงควำมคุ้มครองและผลประโยชน์
ควำมคุ้มครอง
1.การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน (IPD)
ค่าห้ องและค่าอาหารประจาวัน
ค่าธรรมเนียมดูแลโดยแพทย์
ค่าศัลยกรรม
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
ค่าปรึกษาแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสาหรับผู้ป่วยนอก
(เนื่องจากอุบตั ิเหตุ) ภายใน 24 ชัว่ โมง
ข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง

ผลประโยชน์
ข้ อ ข 1.1.1(หน้ า 6)
ข้ อ ข 1.1.2 (หน้ า 6)
ข้ อ ข 1.1.3 (หน้ า 7)
ข้ อ ข 1.1.4 (หน้ า 7)
ข้ อ ข 1.1.5 (หน้ า 7)

รับความคุ้มครองตามค่ารักษาพยาบาลจริง
ภายใต้ วงเงิน และเงื่อนไขของแผนประกัน
สุขภาพกลุ่ม

ข้ อ ข 1.1.6 (หน้ า 7)
ข้ อ ข 1.2 (หน้ า 8)

ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่
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2) สรุ ปขัน้ ตอนกำรใช้ บริ กำรสินไหมทดแทน

เข้ ารับการรักษาพยาบาล

1) ใช้ บริการปกติ (Reimbursement)

สารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล แล้ วนา
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ มาติดต่อกับบริษัทฯ

2) ใช้ บริการประกันสุขภาพ

ใช้ บริการบัตรสมาชิก
ประกันสุขภาพ (PRU Care Card)

ใช้ บริการสินไหมทดแทนทางโทรสาร
(Fax Claim Service)

กรอกแบบฟอร์ มเรี ยกร้ องค่ารักษาพยาบาล

ตรวจสอบรายชื่อ
โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย
Prudential

กรอกแบบฟอร์ มเรี ยกร้ อง
ค่ารักษาพยาบาล
พร้ อมแสดงบัตรประชาชน

รอรับเช็คค่าสินไหมทดแทน

แสดงบัตรสมาชิกประกันสุขภาพ
เพื่อได้ รับความคุ้มครองตาม
ตารางผลประโยชน์

รอรับใบตอบรับทางโทรสาร
เพื่อยืนยันผลประโยชน์และ
ชาระค่ารักษาพยาบาล

จบขัน้ ตอน
ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่
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ข) ควำมคุ้มครองที่ได้ รับจำกกำรประกันสุขภำพกลุ่ม
ความคุ้มครองขึ ้นอยู่กบั ประเภทของสัญญาเพิ่มเติมที่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ได้ ทาความตกลงกับบริษัทฯ เป็ นรายกรณีไป
คำนิยำม
บริษัทฯ
หมายถึง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้ถือกรมธรรม์ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
สมาชิกผู้เอาประกันภัย หมายถึง สมาชิกผู้มีสทิ ธิ์เข้ าร่วม และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์
สำระสำคัญ
ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่สมาชิกจะได้ รับขึ ้นอยู่กบั ตารางผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึง่ ออกให้ แก่ท่าน
การประกันสุขภาพกลุ่มโดยทัว่ ไปจะประกอบด้ วยความคุ้มครองหลักดังต่อไปนี ้
1) กำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
1.1) ควำมคุ้มครอง
ให้ ความคุ้มครองในกรณีที่ สมาชิกผู้เ อาประกันภั ยเข้ า รับ การรั กษาจากการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์ ใ นฐานะผู้ป่ วยในของโรงพยาบาล และเข้ า รั บ การรั กษาตั ว เป็ นเวลาต่ อ เนื่ อ งกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ชั่ว โมง ใน
โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชนที่ตั ้งขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่กฎหมายกาหนด
สมาชิกผู้เอาประกันภัยจะได้ รับเงินชดเชยค่า รักษาพยาบาลเท่ากับจานวนที่จ่ายไปจริ งให้ แก่ทางโรงพยาบาลตามเงื่อนไข
และข้ อกาหนดของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ แต่ทั ้งนี ้จะต้ องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ที่ได้ ระบุไว้ ในตารางผลประโยชน์
กรณีการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้ วยสาเหตุหรื อภาวะแทรกซ้ อนจากโรคเดียวกันมากกว่ า 1 ครัง้ โดยที่ระยะเวลา
การเข้ าพักรักษาตัวแต่ละครั ้งห่างกันไม่เกินกว่าสีส่ บิ ห้ าวัน ให้ ถือว่าเป็ นการรักษาในโรงพยาบาลครั ้งเดียวกันด้ วย
ตารางที่ 1.1 รายละเอียดผลประโยชน์การรักษาในโรงพยาบาล
ผลประโยชน์การรักษาในโรงพยาบาล
รายละเอียดผลประโยชน์
1.1.1) ค่าห้ องและค่าอาหาร
บริษัทฯ จะจ่ายค่าห้ อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลที่สมาชิกผู้เอาประกันภั ยเข้ า
ประจาวัน
รักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในตามจานวนเงินที่ สมาชิ กผู้เอาประกันภัยจ่ายจริ งโดยจะจ่ า ยให้
สูงสุดไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ แ ละจานวนวันตามที่ ระบุในตารางกรมธรรม์ ต่อ
การเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ ใดครั ้งหนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยต้ อง
เข้ า รั บ การรั กษาตั ว ในห้ อ งผู้ป่ วยหนั ก (ห้ อ ง ไอ ซี ยู) บริ ษั ท ฯ จะจ่ า ยค่ า ห้ อ งและ
ค่าอาหารประจาวัน ตามจานวนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ
จานวนเงินผลประโยชน์ค่าห้ องและค่าอาหารประจาวัน และจ่ายไม่เกินจานวนวันตามที่
ระบุในตารางผลประโยชน์
1.1.2) ค่าธรรมเนียมดูแลโดย
บริษัทฯ จะจ่ายค่าแพทย์ตรวจรักษาในระหว่างระยะเวลาที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาล
แพทย์
ตามจานวนที่จ่ายจริ ง สูงสุดไม่เกินจานวนวันตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์และไม่
เกินจานวนเงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมดูแลโดยแพทย์ในโรงพยาบาลต่อวันต่อการ
เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั ้งใดครั ้งหนึง่
ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่
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1.1.3) ค่าศัลยกรรม
 ไม่อิงตารางอัตราค่าธรรมเนียมการ
ผ่าตัด / การวางยาสลบ

1.1.4) ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

1.1.5) ค่าปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
หรือค่าศัลยกรรม

1.1.6) ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
สาหรับผู้ป่วยนอก
(เนื่องจากอุบตั ิเหตุ)
ภายใน 24 ชัว่ โมง

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ ค่าศัลยกรรม สาหรับแพทย์ และแพทย์ผ้ ชู ่วยทาการผ่ า ตัด
หรือหัตถการ ค่าแพทย์วิสญ
ั ญีสาหรับแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบ หรือยาชา ตาม
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงในการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั ้งใดครั ้งหนึง่ ทั ้งนี ้ไม่เกิน
ผลประโยชน์ค่าศัลยกรรมตามที่กาหนดไว้ ในหน้ าตารางผลประโยชน์
ทั ้งนี ้ ค่าศัลยกรรมจะรวมถึงค่าผ่าตัดที่ไม่จาเป็ นต้ องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยถือ
เสมือนว่าสมาชิกเข้ ารับการรักษาตัวในฐานะคนไข้ ใน ดังโรคที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติ ม
ผลประโยชน์ ที่แนบกรมธรรม์ ตัวอย่างโรค เช่น การสลายนิ่ว การส่องกล้ อง การเจาะไข
กระดูก การรักษาโรคด้ วยแกมม่าไนฟ์ ฯลฯ
บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามจานวนเงินที่สมาชิก
จ่ายจริง แต่ทั ้งนี ้จะต้ องไม่เกินผลประโยชน์ “ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ” ที่ระบุไว้ ในตาราง
ผลประโยชน์ ต่อการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง ค่ารักษาพยาบาล
อื่ น ๆ เช่ น ค่ า เลือ ด ค่ า ยา ค่ า เอ็ กซเรย์ - แล็ บ ค่ า ห้ อ งผ่ า ตัด ค่ า รถพยาบาลฉุ ก เฉิ น
ค่าบริการทางกายภาพบาบัด ค่ายากลับบ้ าน ฯลฯ ยกเว้ นวัสดุสิ ้นเปลืองทางการแพทย์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ ค่าปรึกษาแพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค ซึง่ แพทย์ผ้ รู ั กษามี
ความเห็ น ว่ า ต้ อ งให้ แ พทย์ ผ้ ูเ ชี่ ยวชาญเฉพาะโรคเป็ นที่ ป รึ กษาในการรั กษาอาการ
เจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ
- ในกรณีที่ไม่มีการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรคในระหว่างที่ พักรั กษา
ตัวในโรงพยาบาลจะนามารวมกับยอดเงินทั ้งหมดของผลประโยชน์ “ค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ”
- ในกรณีที่มีการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรคในระหว่างที่พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลจะนามารวมกับยอดเงินทั ้งหมดของผลประโยชน์ “ค่าศัลยกรรม”
ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายให้ สงู สุดไม่เกินผลประโยชน์ ที่ระบุในหน้ าตารางผลประโยชน์ ต่อ
การเข้ าพักรักษาตัวครั ้งใดครัง้ หนึง่
ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยจาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในขณะเป็ น
คนไข้ นอกของโรงพยาบาลสาหรับการบาดเจ็บซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุภายใน
24 ชัว่ โมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 31 วัน
นับ แต่ วัน เกิ ดอุบัติเหตุ บริ ษั ท ฯ จะจ่ า ยให้ ตามจ านวนเงิ น ที่ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
จานวนผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในขณะเป็ นคนไข้ นอก (เนื่องจากอุบตั ิเหตุ)
สูงสุดที่ระบุไว้ ในตารางผลประโยชน์ต่อการบาดเจ็บครั ้งใดครั ้งหนึง่

ความคุ้มครองขึ้นอยู่กบั ประเภทของสัญญาเพิ่มเติ มทีผ่ ถู้ ื อกรมธรรม์ ได้ทาความตกลงกับบริ ษัท ฯ เป็ นรายกรณี ไป

บริษัทฯ จะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ ให้ เมื่อได้ รับและเห็นชอบในหลักฐานต่างๆแล้ ว สาหรับการเข้ ารับการรักษาพยาบาลครั ้งใด
ครั ้งหนึง่ โดยจะจ่ายตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่
ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่
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1.2) ข้ อยกเว้ นกำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี ้ไม่ค้ มุ ครอง ค่าใช้ จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่ วย (รวมทั ้งโรคแทรกซ้ อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.โรคเรื อ้ รัง การเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บ ที่ยัง มิไ ด้ รั กษาให้ ห ายก่อ นวันท าสัญญาประกันภั ย การตรวจรักษาภาวะที่
เป็ นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรือปั ญหาด้ านการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.การตรวจรักษา หรื อการผ่าตัดเพื่อเสริ มสวย หรื อการแก้ ไขปั ญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่ วง หรื อการควบคุม
น ้าหนักตัว หรื อการผ่าตัดอันมี ลกั ษณะเลือ กได้ เว้ นแต่เป็ นการตกแต่งบาดแผลอั นเนื่ องมาจากอุบัติเหตุที่ ได้ รับ ความ
คุ้มครอง
3.การตั ้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั ้งครรภ์ การแก้ ไขปั ญหา การมีบุตรยาก (รวมถึง
การสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทาหมัน หรือการคุมกาเนิด
4.โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5.การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการให้ ฮอร์ โมนทดแทน
ในวัยใกล้ หมดหรื อหมดระดู การเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิ ง หรื อชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการ
แปลงเพศ
6.การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้ องขอเข้ าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อร้ องขอการผ่าตัด
การพักฟื ้น หรื อการการพักเพื่อการฟื ้นฟูหรื อการรักษาโดยวิธีให้ พักอยู่ เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการเข้ ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วย การรักษาหรื อตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่เป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้ จ่ายสาหรับอุปกรณ์ เพื่อช่วยในการมองเห็นหรื อการ
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟั น หรือเหงือก การทาฟั นปลอม การครอบฟั น การรักษารากฟั น อุดฟั น การจัดฟั น
ขูดหินปูน ถอนฟั น การใส่รากฟั นเทียม ยกเว้ นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็ บโดยอุบัติเหตุ ทั ้งนี ้ไม่รวมค่ า ฟั น
ปลอมและการครอบฟั นและการรักษารากฟั นหรือใส่รากเทียม
9.การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้ โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10.การตรวจรักษาอาการ หรื อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อทางพฤติกรรม หรื อความผิดปกติ
ทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั ้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
11.การตรวจรักษาที่ยงั อยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจ หรือ
การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12.การปลูกฝี หรื อการฉีควัคซีนป้องกันโรค ยกเว้ นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า ภายหลังการถูกสัตว์ ทาร้ ายและ
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้ รับการบาดเจ็บ
13.การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปั จจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14.ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ สมาชิกผู้เอาประกันภัย ซึง่ เป็ นแพทย์สงั่ ให้ แก่ตวั เอง รวมทั ้งค่าใช้ จ่ ายที่
เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซงึ่ เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่
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15.การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเองไม่ว่าจะเป็ น
การกระทาโดยตนเองหรื อยินยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทาไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริ ตหรือไม่ก็ตาม ทั ้งนี ้รวมถึงอุบตั ิ เหตุจากการ
ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้ าร่างกาย การใช้ ยาเกินกว่าที่แพทย์สงั่
16.การบาดเจ็บที่เกิดขึ ้นจากการกระทาของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ สรุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดให้
โทษจนไม่ สามารถครองสติ ไ ด้ (คาว่ า “ขณะอยู่ภ ายใต้ ฤ ทธิ์ สุรา” นัน้ ในกรณี ที่ มี ก ารตรวจเลือ ดให้ ถือ เกณฑ์ มี ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั ้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขึ ้นไป)
17.การบาดเจ็บที่เกิดขึ ้นขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่ นยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
18.การบาดเจ็บที่เกิดขึ ้นขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อ
หลบหนีการจับกุม
19.การบาดเจ็บที่เ กิดขึน้ ขณะที่ สมาชิกผู้เอาประกันภั ยแข่ งรถหรื อแข่ง เรื อทุกชนิ ด แข่งม้ า แข่งสกีและเจ๊ ตสกี ทุก ชนิ ด
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อ
เครื่องร่อน เล่นบันจี ้จัม๊ พ์ ดาน ้าที่ต้องใช้ ถงั อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้ น ้า
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ ้นขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกาลังขึ ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิไ ด้ จด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
21.การบาดเจ็บที่เกิดขึ ้นขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิ บตั ิหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
22.การบาดเจ็บที่เกิดขึ ้นขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิ บัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัครและเข้ าปฏิ บัติการ
สงคราม หรือปราบปราม
23.สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่งุ ร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่งุ ร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ว่าจะได้ มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ ต าม สงครามกลางเมื อ ง การแข็ ง ข้ อ การกบฏ ก ารจลาจล การนั ด หยุ ด งาน
การก่อความ วุ่นวาย การปฎิ วัติ การรัฐ ประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใ ดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มี ก าร
ประกาศหรือคงไว้ ซงึ่ กฎอัยการศึก
24.การก่อการร้ าย
25.การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรังสีจากเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ ของเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซงึ่ ดาเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
26.การระเบิ ดของกัม มัน ตภาพรั ง สี หรื อ ส่ว นประกอบของนิ ว เคลียร์ หรื อ วัตถุอัน ตรายอื่ น ใดที่อ าจเกิ ดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ ได้
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2.) กำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก
2.1) ควำมคุ้มครอง
ให้ ความคุ้มครองสมาชิก ผู้เอาประกันภัยจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย จนเป็ นเหตุให้ ต้องเข้ ารับการรักษาในฐานะ
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรื อคลินิก บริ ษัท ฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครัง้ ตามจานวนเงินที่ สมาชิกผู้เอา
ประกันภัยจ่ายจริ ง แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ และหากสมาชิก ผู้เอา
ประกันได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจากสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ ว บริ ษั ทฯ จะ
รับผิดชอบเพียงเฉพาะจานวนเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับการชดเชยเท่านั ้น
2.2) ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติมสำหรั บควำมคุ้มครองกำรประกันสุขภำพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก
1.การรักษาสิว ฝ้า รังแค ผมร่ วง หรื อการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ หรื อผ่าตัดเพื่อ แก้ ไขสิ่งผิดปกติที่เป็ นอยู่ ก่อน
ตรวจรักษาโรค หรื อผ่าตัดเกี่ยวกับฟั น เหงือก และช่องปาก ยกเว้ นในกรณีที่จาเป็ นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บโดย
อุบตั ิเหตุ ทั ้งนี ้ไม่รวมค่าฟั นปลอม การครอบฟั น และการรักษาฟั น
2.การตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื ้นบ้ านไทย การแพทย์
แผนจีนหรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
3.ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ซื ้อโดยปราศจากใบสัง่ ยาของแพทย์
4.การตรวจวัดสายตา การประกอบแว่นสายตา เลนส์สมั ผัส (Contact lens) หรืออุปกรณ์ช่วยการได้ ยิน
5.ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการทางานของร่างกายโดยไม่มีพยาธิสภาพแสดงให้ เห็น รวมทั ้งอาการท้ องผูก อาหาร
ไม่ย่อย ท้ องอืด เบื่ออาหาร โดยไม่มีสภาพของโรคแสดงให้ เห็น
ค) กำรใช้ บริ กำรกำรประกันสุขภำพกลุ่ม
วิ ธี เ บิ กค่ า รั กษาพยาบาลกรณี เ ข้ าพัก รั กษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่ วยใน ) และกรณี เ ข้ า รั บ การรั กษาที่ ไ ม่ ต้อ งพั กในโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยนอก) สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1) การบริการปกติ (Reimbursement)
2) ใช้ บตั รประจาตัวสมาชิกประกันสุขภาพกลุม่ ที่ออกโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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1) กำรบริ กำรปกติ ( Reimbursement)

สมาชิกผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ ารับการรักษาพยาบาลตามแผนการประกันภัยที่ได้ รับความคุ้มครองได้ ตามสถานพยาบาลที่
ถูกต้ องตามกฎหมายทุกแห่ง ทั ้งของรัฐบาลและเอกชน โดยจะต้ องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนาเอกสารต่ างๆ
เบิกเงินชดเชย โดยมีวิธีปฏิบตั ิดงั นี ้
กรณีผ้ ปู ่ วยใน ต้ องนอนพักรักษาพยาบาลเป็ นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง จะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
1) กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มเรี ยกร้ องสิน ไหมอุบัติเหตุหรื อค่า รั กษาพยาบาลผู้ป่วยใน ได้ แก่ ข้ อมูล สมาชิก ผู้เ อา
ประกันภัย การเจ็บป่ วย หรือประสบอุบตั ิเหตุแล้ วแต่กรณีให้ ครบถ้ วนโดยละเอียดและลายมือชื่อ
2) ให้ แพทย์ผ้ ทู าการรักษาพยาบาลกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา คุณวุฒิ เลขที่ใบประกอบเลขศิลป์ และประทับตรา
โรงพยาบาล
3) ยื่นแบบฟอร์ มที่กรอกรายละเอียดแล้ วข้ างต้ น พร้ อมหลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน (ต้ นฉบับ) รายละเอียดค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าห้ อง ค่ายา ค่าผ่าตัด และอื่นๆ และนาส่งมายังบริ ษัท ฯ ต่อไป โดยใบรับรองแพทย์ และหลักฐานข้ างต้ นนี ้
บริษัทฯ กาหนดให้ ใช้ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เท่านั ้น
2) กำรใช้ บัตรประจำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม

หลักเกณฑ์ กำรใช้ บัตรประจำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม
บัตรประจาตัวสมาชิกกลุ่มออกให้ โดย บริ ษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) สามารถใช้ รับ
บริ การจากสถานพยาบาลที่บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาไว้ เท่านั ้น และใช้ ในกรณี เข้ ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล โดยใช้ ร่วมกับบัตรที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้ บัตรประจำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม
สมาชิกผู้เอาประกันภัยที่ได้ รับความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุม่ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ ที่ทาไว้ กบั
บริ ษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
 หากผู้ใดพ้ น สภาพจากการเป็ นสมาชิก สิทธิ์ การใช้ บัต รประจ าตัว สมาชิก ประกันภั ย กลุ่มของสมาชิ กจะหมดไปทั น ที
นับตั ้งแต่วนั ที่พ้นสภาพการเป็ นสมาชิก
 ห้ ามนาบัตรประจาตัวสมาชิกประกันภัยกลุม่ ไปให้ ผ้ อู ื่นใช้ แทนโดยเด็ดขาด
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจำกบัตรประจำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม
 บริ ษัท ฯ ได้ ออกบัตรประจาตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่มเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่สมาชิกที่ได้ รับความคุ้มครองการ
ประกันสุขภาพกลุม่ โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสิทธิประโยชน์ที่พงึ เบิกได้ จากบริษัท ฯ
 บัตรประจาตัวสมาชิกประกันภัยกลุม่ เป็ นบัตรที่บริษัท ฯ ได้ ทาสัญญากับสถานพยาบาลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ เท่า นั ้น หากมี
ส่วนเกินสิทธิ์ สมาชิกผู้เอาประกันภัยจะต้ องเป็ นผู้ชาระให้ แก่สถานพยาบาลทันที

ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่

12

ขัน้ ตอนกำรใช้ บัตรประจำตัวสมำชิกประกันภัยกลุ่ม
 ให้ สมาชิกผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประจาตัวสมาชิกประกันภัยกลุม่ พร้ อมบัตรประชาชนแก่เจ้ าหน้ าที่ของสถานพยาบาล
ทุกครั ้งก่อนเข้ ารับการรักษาพยาบาล
 กรอกแบบฟอร์ มเรียกร้ องค่ารักษาพยาบาลให้ โรงพยาบาลเมื่อถึงขั ้นตอนชาระค่ารักษาพยาบาล
 เมื่อการรักษาพยาบาลเสร็ จสิ ้น ให้ ตรวจสอบค่าใช้ จ่ายรักษาพยาบาล และรายละเอียดการรักษาว่าถูกต้ องหรื อไม่ กรณี
ถูกต้ องให้ พนักงานลงลายมือชื่อในใบแจ้ งหนี ้ พร้ อมทั ้งชาระค่ารักษาพยาบาลในส่วนเกินสิทธิ์ (ถ้ ามี)
ภำระควำมรั บผิดชอบของผู้ถอื บัตรประจำตัวสมำชิกผู้เอำประกันภัยกลุ่ม/ผู้ถือกรมธรรม์
 สมาชิ ก ผู้ เอาประกั น ภั ย จะได้ รั บ ความคุ้ มครองประกั น สุ ข ภาพกลุ่ ม ตามสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน กรมธรรม์
ประกันชีวิตกลุ่มที่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ ได้ ทาไว้ ให้ แก่สมาชิ ก ผู้เอาประกันภัยเท่านั ้น ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ หรื อ
สาเหตุการเข้ ารั บ การรั กษาอยู่น อกเหนื อ ขอบเขตความคุ้ม ครอง สมาชิ ก ผู้เ อาประกั น ภั ย จะต้ อ งรั บ ผิ ดชอบช าระ
ค่ารักษาพยาบาลในส่วนค่ ารั กษาพยาบาลที่เกิ นสิท ธิ์ หรื อรับผิดชอบค่ ารั กษาพยาบาลทั ้งหมด กรณีอยู่นอกขอบเขต
ความคุ้มครอง
 สมาชิกผู้เอาประกันภั ย ที่ห มดสิทธิ์ ใช้ บัต รประจาตัวสมาชิ กประกันภั ยกลุ่ มไม่ ว่า สาเหตุใ ดก็ ตาม หรื อนาไปให้ ผ้ ูอื่ น ใช้
สิทธิ์แทน ผู้ถือกรมธรรม์หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้น รวมทั ้งความเสียหายทั ้งหมด
ที่เกิดขึ ้นแก่ทางบริษัทฯ
 บัตรหาย-ชารุด ขอให้ แจ้ งทางบริษัทฯ เพื่อดาเนินการออกบัตรใหม่
3) สิทธิต่างๆ ที่อาจจะสามารถใช้ ในการเบิกร่ วมได้
เพื่อให้ ท่านสามารถใช้ สิทธิ ก ารเรี ย กร้ อ งค่า รั กษาพยาบาลสูง สุด ตามสิท ธิ ที่ แท้ จ ริ ง ท่านสามารถนาสิทธิ์ ก ารเรี ย กร้ อ ง ค่า
รักษาพยาบาล จากการประกันสุขภาพมาใช้ ร่วมกับสิทธิ์ ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (ถ้ ามี)
1) การประกันสังคม (ข้ อมูลเพิ่มเติม : www.sso.go.th)
4) มีประกันชีวิตส่วนตัว
2) กองทุนเงินทดแทน (ข้ อมูลเพิ่มเติม : www.sso.go.th)
5) พรบ.บุคคลที่สาม
3) คู่สมรส บิดา มารดา เป็ นข้ าราชการ
หมายเหตุ ; หากใช้ ใบเสร็จส่วนเกินสิทธิ์ประกันสังคม หรือกองทุนเงินทดแทน ให้ สถานพยาบาลระบุว่าเป็ นส่วนเกินสิทธิ์ใด และแนบ
รายละเอียดการเบิกจ่ายด้ วยทุกครั ้ง
 สาเนาใบเสร็ จรับเงินไม่สามารถน ามาใช้ เป็ นหลัก ฐานการเรี ย กร้ อ งค่า รักษาพยาบาลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้ นแต่ สาเนา
ดังกล่าวเกิดจากการเรี ยกร้ อ งค่า รักษาพยาบาลผ่านหน่วยงานราชการก่อนและได้ รับ การรับ รองสาเนาจากหน่ว ยงาน
ราชการนั ้นๆ พร้ อมแนบหลักฐานการจ่ายเบิกจ่าย เช่น การเรียกร้ องค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน เป็ นต้ น
 หากต้ องการใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ งคืนเพื่อใช้ ในการเรี ยกร้ องสินไหมจากประกันสุขภาพส่วนตัว โปรดแจ้ งมาพร้ อมกับ
เอกสารที่ท่านส่งมาเรียกร้ องค่ารักษาพยาบาล

ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นเพียงการสรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ควรทราบเท่านัน้ สมาชิกผู้ขอเอาประกัน ภัยควรศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความคุ้มครอง ข้ อกาหนด
เงื่อนไข ข้ อยกเว้ นผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันชี วติ กลุม่

