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:  7 กรกฎาคม 2564

:  นักศกึษาตา่งชาต ิของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(แบบระบชุือ่)

    Non-Thai Students of Prince of Songkla University (Named basis)

:  1 ปี  / 1 year

:  แผนประกันภัยสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล , คุม้ครอง 24 ชัว่โมง เฉพาะในประเทศไทย 

    Individual Health and Accident Insurance Plan , Cover 24 hours in Thailand only

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5

1.1 คา่หอ้ง คา่อาหาร และคา่บรกิารพยาบาล   Room & Board including Nursing Charge

1.1.1 คา่หอ้งผูป่้วยปกต ิคา่อาหาร และคา่บรกิารพยาบาล ตอ่วนั  (สงูสดุ 365 วนั) 500 800 1,200 1,500 2,000

Normal Room & Board including Food, Nursing Charge and other services per day  (Maximum 365 days)

1.1.2 คา่หอ้งผูป่้วยหนัก (ICU/CCU) ตอ่วนั  (สงูสดุ 15 วนั) 800 1,100 1,500 1,800 2,300

Intensive Care Unit and Coronary Care Unit (ICU/CCU) per day  (Maximum 15 days)

 หมายเหต ุ: จ านวนวนัคุม้ครองขอ้ 1.1.1 และ 1.1.2 รวมกันสงูสดุไมเ่กนิ 365 วนั ตอ่การเขา้พักรักษาตวัครัง้ใดครัง้หนึง่

 Remark : Maximum limit for item 1.1.1 and 1.1.2 must not exceed 365 days per disability

1.2 คา่รกัษาพยาบาลท ัว่ไป   Hospital General Expenses

1.2.1 คา่รักษาพยาบาลหรอืคา่บรกิารท่ัวไป   Hospital General Expenses 6,000 12,000 18,000 22,000 25,000

รวมคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการรักษาพยาบาลตอ่เนือ่งทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั หลงัออกจากออกจากโรงพยาบาล

including follow-up treatment within 30 days after discharged from the hospital 

1.2.2 คา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ   Emergency Treatment from Accident 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

คา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากการเกดิอบุตัเิหต ุรวมทัง้การรักษาตอ่เนือ่งทีเ่กดิขึน้

ภายใน 15 วนั (ตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้) (รวมอยูใ่นขอ้ 1.2.1)

Emergency treatment within 24 hours after accident including follow-up treatment within 15 days

(Maximum limit per accident) (included in item 1.2.1)

1.2.3 คา่บรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ (รวมอยูใ่นขอ้ 1.2.1)   Local Ambulance Service (included in item 1.2.1) 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

1.2.4 คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค (กรณีไมม่กีารผา่ตดั) (รวมอยูใ่นขอ้ 1.2.1) 600 1,200 1,800 2,200 2,500

Physician Consultation Fees (in case of non-surgery) (included in item 1.2.1)

1.3 คา่ธรรมเนยีมแพทยส์ าหรบัการรกัษาโดยการผา่ตดั   Surgical Fees

1.3.1 คา่ธรรมเนยีมแพทยผ์า่ตดั (จา่ยตามตารางผา่ตดั)   Surgeon's fees (per schedule) 8,000 15,000 22,000 25,000 30,000

1.3.2 คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค (กรณีมกีารผา่ตดั) (รวมอยูใ่นขอ้ 1.3.1) 800 1,500 2,200 2,500 3,000

Physician Consultation Fees (in case of surgery) (included in item 1.3.1)

1.4 คา่แพทยเ์ยีย่มไข ้  Doctor Visit Fees

คา่แพทยเ์ยีย่มไข ้ตอ่วนั  (สงูสดุ 365 วนั)   Doctor Visit Fees per day  (Maximum 365 days) 200 300 400 500 600

คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก จากการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย (1 ครัง้ตอ่วนั, สงูสดุ 30 ครัง้ตอ่ปี) 200 300 400 500 600

Outpatient benefit (OPD) (1 visit per day, maximum 30 visits per year)

ผลประโยชนก์ารเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาถาวรสิน้เชงิ (อ.บ. 1)

Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight and Permanent Disability due to Accident (P.A. 1)

- อบุตัเิหตท่ัุวไป (ไมร่วมการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ยรา่งกาย)   General accidents (excluding murder or assault) 10,000 10,000 30,000 50,000 50,000

- การถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ยรา่งกาย   Murder or assault 10,000 10,000 30,000 50,000 50,000

- ขยายความคุม้ครองการขบัขีห่รอืโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 10,000 30,000 50,000 50,000

  Extend to cover driving or riding as a passenger on a motorcycle

เบ ีย้ประกนัภยัสทุธติอ่คนตอ่ปี (บาท)

Net Premium per Person per Year (THB)
2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั (บาท)   Sum Insured (THB)

1. ผลประโยชนก์ารอยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน)

    Inpatient Benefits (IPD)

Insurance plan (แผนประกนัภยั)

ขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง

Insurance Coverage / Endorsement

3. ผลประโยชนค์วามคุม้ครองการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตุ

    Accidental Benefit

2. ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก)

    Outpatient Benefit (OPD)

REF (เลขทีห่นงัสอื)

Quotation (ขอ้เสนอการท าประกนัภยั)

Quotation date (วนัทีเ่สนอราคา)

Period of Insurance (ระยะเวลาเอาประกนัภยั)

Insured (ผูเ้อาประกนัภยั)
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    Individual Health and Accident Insurance Plan , Cover 24 hours in Thailand only

Insurance plan (แผนประกนัภยั)

REF (เลขทีห่นงัสอื)

Quotation (ขอ้เสนอการท าประกนัภยั)

Quotation date (วนัทีเ่สนอราคา)

Period of Insurance (ระยะเวลาเอาประกนัภยั)

Insured (ผูเ้อาประกนัภยั)

หมายเหต/ุRemark :

1. เบีย้ประกันภัยขา้งตน้รวมอากร 20 บาท ตอ่ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันภัย 1 ฉบบั

Above premium includes Stamp Duty 20 baht per Policy.

2. แผนประกันภัยฉบบันีคุ้ม้ครองเฉพาะนักศกึษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทีม่อีายตุัง้แต ่15 ปี แตไ่มเ่กนิ 40 ปี (ไมร่วมบคุลากรตา่งชาต)ิ

This insurance plan is eligible for non-Thai students of Prince of Songkla University whose age between 15 years old and not over 40 years old. (This plan is not eligible for personnel.)

3. ผูเ้อาประกันภัยตอ้งมรีา่งกายแข็งแรงสมบรูณ์ ไมม่สีว่นใดสว่นหนึง่พกิาร และไมม่โีรคประจ าตวั

Applicant must be fully healthy with no part of the body being disabled and has no congenital disease.

4. ผูเ้อาประกันภัยตอ้งมกีารตอบค าถามสขุภาพ และผา่นเกณฑก์ารพจิารณาตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกันภัยก าหนด

Applicant must complete health application and submits to the Company for consideration before the policy effective.

5. ความคุม้ครองการบาดเจ็บจากอบุตัเิหตจุะคุม้ครองทันทนัีบจากวนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบัครัง้แรก

The coverage of injury caused by accident starts immediately from the first day of the policy effective date.

6. ความคุม้ครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมผีลคุม้ครองเมือ่พน้ 30 วนันับจากวนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบัครัง้แรก

The coverage of any sickness shall be started after 30 days from the policy effective date.

ขอ้ยกเวน้ส าคญั / Main Exclusions :

1. การบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยรวมถงึสภาวการณ์และอาการเรือ้รังทีเ่กดิขึน้กอ่นวนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบัครัง้แรก

Any Pre-Existing Conditions and its complications that occurred prior to the Policy commencement date shall not be covered under this Policy.

2. การเจ็บป่วยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลา 30วนั (Waiting Period) หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกันภัยมผีลบงัคบัเป็นครัง้แรก

Any illness occurred during the 30 days (Waiting Period) from the first day of the Policy commencement date shall not be covered.

3. การเจ็บป่วยดงัตอ่ไปนี ้เนือ้งอก ถุงน ้า หรอืมะเร็งทกุชนดิ, รดิสดีวงทวาร, ไสเ้ลือ่นทกุชนดิ, ตอ้เนือ้หรอืตอ้กระจก, การตดัทอนซลิหรอือดนีอยด,์ นิว่ทกุชนดิ, เสน้เลอืดขอดทีข่า,

เยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิที่ ทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลา 120 วนั (Waiting Period) หลงัจากทีก่รมธรรมป์ระกันภัยมผีลบงัคบัเป็นครัง้แรก

If following illnesses occurred during the 120 days (Waiting Period) from the first day of the Policy commencement date shall not be covered; 

Tumors, cysts or all types of cancer, Hemorrhoids, All types of Hernia, Pterygium or Cataracts, Tonsillectomy or adenoidectomy, All types of Calculus, 

Varicose Veins, Endometriosis .
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