
ประกนักลุม่ผูแ้ทนการตลาด (Sale Agent)
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ

น าเสนอ โดย

บรษิทั ล็อคต ัน้ วฒันา อนิชวัรนัส ์โบรคเกอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

วนัที ่ 12  กรกฎาคม 2562
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บรษิทัที่
ปรกึษา
การ

ประกนัภยั

บรษิทั ล็อคต ัน้ วฒันา อนิชวัรนัส ์โบรคเกอรส์
(ประเทศไทย) จ ากดั

บรษิทั
รบัประกนัภยั

บรษิทั เอไอเอ จ ากดั

บรษิทัทีป่รกึษาและบรษิทัรบัประกนัภยั
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ระยะเวลาทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง

ระยะเวลาคุม้ครอง 1 ปี 

( 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มถินุายน 2563 )
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ตารางความคุม้ครอง ปี 2562

บจ.เอไอเอ : ปีตอ่อาย ุ2562/2563

ความคุม้ครอง แผน 1 แผน 2

การประกนัชวีติ 

- เสยีชวีติในทกุกรณี 1,000 1,000 

ยกเวน้การฆา่ตัวตายในปีแรก หรอืการถูกฆาตกรรมโดยผูรั้บประโยชน ์ (ขัน้ต า่) (ขัน้ต า่)

การประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ (อบ 2) 
100,000 100,000

ขยายความคุม้ครอง : การถูกฆาตกรรม ลอบท ารา้ย รวมถงึการขับขี ่หรอืโดยสาร
รถจักรยานยนต ์สงความกลางเมอืง การปฏวัิต ิการกอ่ความวุน่วายของประชาชนถงึ
ขนาดลกุฮอื  ตอ่ตา้นรัฐบาล จลาจล การนัดหยดุงาน โดยไมม่สีว่นเขา้ร่วม

การถูกฆาตกรรม ลอบท ารา้ย รวมถงึการขับขี ่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต ์
สงความกลางเมอืง การปฏวัิต ิการกอ่ความวุน่วายของประชาชนถงึขนาดลกุฮอื
ตอ่ตา้นรัฐบาล จลาจล การนัดหยดุงาน โดยไมม่สีว่นเขา้ร่วม รวมถงึเมาสรุา

1 เสยีชวีติจากอบัุตเิหต ุ(รับรวมการประกันชวีติ) 200% 200% 

2 สญูเสยีอวัยวะ สายตา การพูด การฟัง (อบ.2) 100% 100%

3 เสยีชวีติจากอบัุตเิหตภัุยสาธารณะ (รับรวมการประกันชวีติ) 300% 300%

ผลประโยชนช์ดเชยกรณีเกดิจากภยัสาธารณะ ในกรณี

กรณีที ่1 อบัุตเิหตเุกดิข ึน้แกย่านพาหนะทีท่ าการบนเสน้ทางขนสง่ทางบก 
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้หรอืลฟิต ์ หรอืขณะผูเ้อาประกันภัยอยูใ่น ลฟิต ์(ยกเวน้ลปิตท์ีใ่ชใ้น
เหมอืงแร่ หรอืสถานทีก่อ่สรา้ง)

กรณีที ่2 การเสยีชวีติเกดิข ึน้เนื่องจากไฟไหมโ้รงมหรสพ โรงแรม หรอื อาคาร
สาธารณะ ซึง่ผูเ้อาประกันภัยอยู ่ณ สถานทีนั่น้ในขณะทีเ่ริม่ไฟไหม ้

ทุนประกนัทีไ่มต่อ้งตรวจสขุภาพ (Free Cover Limit) 1,000 
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ตารางความคุม้ครอง ปี 2562

บจ.เอไอเอ : ปีตอ่อาย ุ2562/2563

ความคุม้ครอง แผน 1 แผน 2

การประกนัสขุภาพแบบผูป่้วยใน : ตอ่การเจ็บป่วย/บาดเจ็บตอ่คร ัง้ การนับโรคใหม ่45 วัน 

1 คา่หอ้งและคา่อาหารตอ่วัน 600

(สงูสดุ 45 วัน)

คา่หอ้งพักผูป่้วยหนักไอ.ซ.ีย ู 1,200

(สงูสดุ 7 วัน)

2 คา่รักษาพยาบาลอืน่ๆ 12,000

รวมถงึคา่รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก 
ตอ่เนื่องจากผูป่้วยในภายใน 31 วันนับแตวั่น

ออกจากโรงพยาบาล

3คา่ธรรมเนียมผ่าตัด 20,000

(จา่ยตามจรงิ)

4คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญเฉพาะโรค 1,600

(จา่ยแยก จาก ขอ้ 2 หรอืขอ้ 3)

5 คา่ดแูลโดยแพทยต์อ่วัน 300

(สงูสดุ 45 วัน)

6 คา่รักษาพยาบาลฉุกเฉนิเนื่องจากอบัุตเิหต ุ 1,600

รักษาภายใน 72 ชัว่โมงหลังจากไดรั้บ
อบัุตเิหต ุรวมถงึการรักษาตอ่เนื่องภายใน 31

วัน (จา่ยแยกตา่งหากจากขอ้ 2)

7 คา่รถพยาบาล/ตอ่การเจ็บป่วย/ตอ่เทีย่ว (จา่ยรวมอยูใ่นขอ้ 2) 600

การประกนัสขุภาพแบบผูป่้วยนอกหรอืคลนิกิ 

คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก 1,000

วันละ 1 ครัง้และไมเ่กนิ 30 ครัง้ตอ่ปี
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รายละเอยีดความคุม้ครอง

การประกนัชวีติ

คุม้ครองเฉพาะผูแ้ทนการตลาด ปฏบิตังิาน
เต็มเวลา อาย ุ16 - 65 ปี 
ความคุม้ครอง : 
• ประกนัชวีติ
• ประกนัอบุตัเิหต ุและ การสญูเสยี

อวยัวะ 

การประกนัสขุภาพ

คุม้ครองเฉพาะผูแ้ทนการตลาด ปฏบิตังิาน
เต็มเวลา อาย ุ16 - 65 ปี 
ความคุม้ครอง : 

• ผูป่้วยใน
• ผูป่้วยนอก
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ความคุม้ครอง : ประกนัชวีติ

ผลประโยชน์ ผูร้บัผลประโยชน์

ประกนัชวีติ
คุม้ครองการเสยีชวีติทกุกรณี

ทายาท หรอืบคุคลทีม่สีมัพนัธท์างสายเลอืด 
ทีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์บรษัิท

ยกเวน้ การฆา่ตัวตายภายใน 1 ปี นับแตวั่นทีม่ชี ือ่เขา้รว่มประกัน 
หรอืการถกูผูร้ับประโยชนฆ์าตกรรม หรอืพยายามฆาตกรรม

http://www.google.co.th/url?url=http://fnrlsrvcsydny.wix.com/fnrlsrvcsydny
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ความคุม้ครอง : ประกนัอบุตัเิหตุ

ผลประโยชน์ ผูร้บัผลประโยชน์ คุม้ครองภยัเพิม่เตมิ

ประกันอบุัตเิหตุ
คุม้ครอง การเสยีชวีติ,
การสญูเสยีอวยัวะ, 

ทพุพลภาพสิน้เชงิถาวร 
อันเนือ่งมาจากอบุัตเิหต ุ

ทายาท หรอืบคุคลทีม่สีมัพันธ์
ทางสายเลอืด  ทีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์

- การถกูฆาตกรรม ลอบท ารา้ย 

- การขับขี ่หรอืโดยสารถจักรยานยนต ์
- สงความกลางเมอืง การปฏวิตั ิ
- การกอ่ความวุน่วายของประชาชนถงึ

ขนาดลกุฮอื ตอ่ตา้นรัฐบาล จลาจล การนัด
หยดุงาน โดยไมม่สีว่นเขา้รว่ม
- รวมถงึเมาสรุา

จา่ยชดเชย 2 เทา่ของทนุประกนั กรณีเสยีชวีติ,ทพุพลภาพ หรอืสญูเสยีอวยัวะ จากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
1. ภัยทีเ่กดิจากไฟไหมโ้รงมหรสพ โรงแรม หรอือาคารสาธารณะ
2. อบุัตเิหตขุณะโดยสารรถไฟ หรอืรถโดยสาร ประจ าทางทีไ่ดร้ับอนุญาตใหร้ับ-สง่ ผูโ้ดยสารใน
เสน้ทางประจ า และ  อยูภ่ายใตข้อ้บังคับทีก่รมขนสง่ทางบกก าหนด

3. อบุัตเิหตขุณะโดยสารลฟิทส์าธารณะ ยกเวน้ ลฟิทท์ีใ่ชใ้นเหมอืงแรห่รอืสถานทีก่อ่สรา้ง 
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ความคุม้ครอง : ประกนัอบุตัเิหตุ (ตอ่)

1. การฆา่ตวัตายและการท ารา้ยตนเอง หรอืการพยายามทีจ่ะกระท าการดงักลา่ว ไมว่า่ในขณะที่
วกิลจรติหรอืไมก่็ตาม

2. สงคราม (ไมว่า่จะประกาศหรอืไมก่็ตาม) การปฏวิตัหิรอืการปฏบิตักิารเยีย่งสงคราม

3. การเขา้รว่มการจลาจล สงครามกลางเมอืง การประทว้งหรอืการกอ่การรา้ย

4. การฝ่าฝืน หรอืพยายามฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืการขดัขนืการจับกมุของพนักงานเจา้หนา้ที่

5. ขณะทีส่มาชกิผูเ้อาประกนัภัยก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานทีม่ไิดจ้ด
ทะเบยีนเพือ่บรรทกุผูโ้ดยสารและมไิดป้ระกอบการโดยสายการบนิพาณชิยห์รอืขณะทีผู่เ้อา
ประกนัภัยขบัขีห่รอืปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ

6. การแขง่มา้หรอืการแขง่ขนัทีใ่ชล้อ้

ขอ้ยกเวน้ของการประกนัอบุตัเิหตกุลุม่

http://www.google.co.th/url?url=http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-racing-cars-vector-79941&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB8Q9QEwBWoVChMIxrjlscaJxgIV0i-8Ch1gqgCW&usg=AFQjCNHfuglPS940pjEtz9t8KNVxqfbEBw
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ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ

ความคุม้ครอง : คา่รกัษาพยาบาลอนัเนือ่งมาจากการเจ็บป่วย           
และอุบตัเิหตุ

ประกนัสขุภาพ

ผูป่้วยใน

(IPD)

ผูป่้วยนอก 
(OPD)
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ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ

ผลประโยชน์ ( ผูป่้วยใน : IPD) รายละเอยีดคุม้ครอง

1. คา่หอ้งและอาหาร ( สงูสดุ 45 วนัตอ่การเจ็บป่วยแตล่ะครัง้ )
✓ คา่หอ้ง
✓ คา่อาหาร

คา่หอ้งผูป่้วยหนัก (ไอซยี)ู ( สงูสดุ 7 วนั ตอ่การเจ็บป่วยแตล่ะครัง้ )
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ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ

ผลประโยชน์ ( ผูป่้วยใน : IPD) รายละเอยีดคุม้ครอง

2. คา่รักษาพยาบาลอืน่ๆ

(รวมถงึคา่การพยาบาลและ คา่บรกิารโรงพยาบาล)
รวมการรักษาตอ่เนือ่งหลงัออกจากโรงพยาบาลภายใน 31 วนั
(สงูสดุตอ่การเจ็บป่วยแตล่ะครัง้)

ระยะเวลาตอ่เนือ่งกรณีรกัษาโรคเดยีวกนั 45 วนั

ประกอบดว้ย  : - คา่ยา และคา่
สารอาหารทางเสน้เลอืด

- คา่เวชภัณฑ ์1 เชน่สายยาง ทอ่
ระบาย เข็มฉีดยา ถงุมอื เฝือก เป็นตน้

- คา่เวชภัณฑ ์3 เชน่ วสัดดุามยดึ
กระดกู ลิน้หวัใจเทยีว เลนสต์าเทยีม
เป็นตน้

- คา่อปุกรณ์ ของใชแ้ละเครือ่งมอื
ทางการแพทย์

- คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบ
โลหติ

- คา่ตรวจวนิจิฉัยตา่งๆ เชน่ เทคนคิ
การแพทย ์และพยาธวิทิยา การตรวจ
ทางรังสวีทิยาคา่บรกิารพยาบาล และ
คา่บรกิารทางการแพทยอ์ืน่ๆ

- คา่หอ้งผา่ตดั 
- คา่บรกิารตา่งๆ เชน่ คา่บรกิาร

กายภาพบ าบดั คา่วางยาสลบ 

รวมคา่รถพยาบาลวงเงนิเทา่กบัผลประโยชนค์า่หอ้ง-อาหาร
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ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ

ผลประโยชน์ ( ผูป่้วยใน : IPD) รายละเอยีดคุม้ครอง

3. คา่ธรรมเนยีมผา่ตดั (แบบจา่ยตามจรงิ)           
สงูสดุไมเ่กนิผลประโยชน์

กรณีมกีารผา่ตดัแบบผูป่้วยนอก (ผา่ตดัยอ่ย) 
หรอืคา่หตัถการ (Day Case) 
การผา่ตดัสามารถท าไดโ้ดย ไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้รับ
การรักษาตวัในฐานะผูป่้วยในโรงพยาบาล ซึง่
สามารถกลบับา้นไดท้นัทหีลงัการผา่ตดั โดย
บรษัิทประกนัภัยจะพจิารณาจา่ยผลประโยชนใ์ห ้

2 หมวด ดงันี้

▪ คา่แพทยผ์า่ตดั คุม้ครองในหมวดผลประโยชน์
ผา่ตดั

▪ คา่บรกิารตา่งๆ เชน่ คา่หอ้งผา่ตดั คา่วางยาสลบ 
คา่ยา คา่อปุกรณ์ตา่งๆ เป็นตน้ คุม้ครองในหมวด
คา่รักษาพยาบาลอืน่ๆ

http://www.fasttrackexpert.com/wp-content/uploads/20.-cartoon-surgery.jpg
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ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ

ผลประโยชน์ ( ผูป่้วยใน : IPD) รายละเอยีดคุม้ครอง

4. คา่ธรรมเนยีมแพทยด์แูล
( สงูสดุ จ านวน 45 วนัตอ่การเจ็บป่วยแตล่ะครัง้ ) 

แพทยเ์จา้ของไข ้/ แพทยเ์ยีย่มไข ้

5. คา่ปรกึษาแพทยพ์เิศษ ( วงเงนิแยกจากคา่รักษา 
พยาบาลอืน่ๆ และ คา่ธรรมเนยีมแพทยผ์า่ตดั )

กรณีผูร้ับความคุม้ครองเขา้รับการรกัษาในฐานะ
ผูป่้วยใน ดว้ยโรคหนึง่แตม่ภีาวะแทรกซอ้นหรอื
การรักษาโรคมผีลกระทบตอ่โรคอืน่ทีเ่ป็นอยู่
กอ่นแลว้จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรคนัน้ๆ กอ่น

http://www.google.co.th/url?url=http://www.lupusuk.org.uk/living-with-lupus/gp-or-consultant-visits&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u7yjVf_UDM2iugSQn6_QAw&ved=0CDkQ9QEwEjgU&usg=AFQjCNFZuE_B-U9iqkghUixurzQW4EHkKw
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ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ

ผลประโยชน์ ( ผูป่้วยใน : IPD) รายละเอยีดคุม้ครอง

6. คา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหตฉุุกเฉนิภายใน 72 ชัว่โมง 
แบบผูป่้วยนอก รวมการรักษาตอ่เนือ่ง ภายใน 31 วนั

( วงเงนิแยกจากคา่รกัษาพยาบาลอืน่ๆ )

คุม้ครองกรณีเกดิอบุตัเิหต ุแลว้เขา้รับการ
รักษาตวัภายใน 72 ชัว่โมงนับแตเ่กดิอบุตัเิหต ุ
ในฐานะผูป่้วยนอกฉุกเฉนิ ของโรงพยาบาล 
โดยใหร้วมคา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งจาก
อบุตัเิหตคุรัง้เดยีวกนัภายใน 31 วนันับจาก
วนัทีเ่กดิอบุตัเิหต ุแตร่วมแลว้ไมเ่กนิ
ผลประโยชนส์งูสดุ
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ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ

ผลประโยชน์ ( ผูป่้วยนอก : OPD) รายละเอยีดคุม้ครอง

7.     การรกัษาแบบ คนไขน้อก (OPD)

รกัษาได ้1 คร ัง้/วนั สงูสดุ 30 คร ัง้/ปีกรมธรรม์

กรณีทีเ่ขา้รับการรักษาตวัในฐานะผูป่้วยนอก 
ของโรงพยาบาล หรอืคลนิกิ ซึง่ท าการรักษา
โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบโรคศลิป์แผนปัจจบุนั
ประกอบดว้ย คา่แพทย,์คา่ยา,คา่เอ็กซเรย ์และ  
คา่ตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร
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❖ การท ารา้ยรา่งการตนเอง หรอื จงใจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บแกต่นเอง หรอืพยายามกระท าเชน่นัน้

❖ สงคราม (ไมว่า่จะประกาศหรอืไมก่็ตาม)  การนัดหยดุงาน การจลาจล การกอ่การรา้ย สงคราม
กลางเมอืง การปฏวิตัหิรอืการปฏบิตักิารเยีย่งสงครามใดๆ

❖ การเขา้เป็นทหารประจ าการในกองทพั ไมว่า่จะเป็นเวลาทีม่ ีการประกาศสงครามหรอืไมก่็ตาม 
หรอืในขณะทีป่ฏบิตัติามค าสัง่ใหป้ฏบิตักิารเยีย่งสงคราม หรอืในการพทิกัษ์ความสงบเรยีบรอ้ย
ของบา้นเมอืง

❖ ขณะทีก่อ่อาชญากรรม หรอืขณะถกูจับกมุ หรอืหลบหนกีารจับกมุ เนือ่งจากการการท าความผดิ
ทางอาญาโดยเจตนา เวน้แตเ่ป็นความผดิลหโุทษหรอืความผดิอนัยอมความกนัได ้

❖ การตัง้ครรภ ์แทง้บตุร ท าแทง้ การคลอดบตุร โรคแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภ ์รวมทัง้การแกไ้ข
ปัญหาการมบีตุรยาก รวมถงึ การท าหมนั และการคมุก าเนดิ

❖ การรักษาโรค หรอือาการหยดุหายใจขณะหลบั การรักษาความผดิปกตขิองการนอน 

❖ การรักษาโรคจติเภท สภาวะทางจติใจหรอืประสาทผดิปกติ

ขอ้ยกเวน้ของการประกนัสขุภาพ : ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก

ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ ( ตอ่ )

http://www.google.co.th/url?url=http://www.medimanage.com/my-health-insurance/medical-insurance-articles/what-healthcare-insurancemediclaim-do-not-cover.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6ZYPVcmTG5C3uQTi_IG4AQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBt3Bb4GeAzHG-ashgrqcXLr6Hqg
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❖ การรักษาโรคพษิสรุาเรือ้รัง หรอืการตดิยาเสพตดิ หรอืการเจ็บป่วยอนัเนือ่งมาจากสาเหตดุงักลา่ว

❖ การรักษาโรคตดิตอ่ซึง่ตอ้งถกูแยกออกหรอือยูใ่นเขตกกักนัโรคตามกฎหมาย

❖ การผา่ตดัเสรมิสวย หรอืศลัยกรรมตกแตง่ หรอืการผา่ตดัเพือ่แกไ้ขสิง่ผดิปกตอินัเนือ่งมาแต่
ก าเนดิ หรอืการรักษาเพือ่ความสวยงามอืน่ๆ เชน่การรักษาสวิ ฝ้า เป็นตน้

❖ การรักษาเหงอืกอกัเสบ การรักษาชอ่งปาก และการรักษาโรคหรอืการผา่ตดัเกีย่วกบัฟัน ยกเวน้ 
ในกรณีจ าเป็นอนัเนือ่งจากการบาดเจ็บโดยอบุตัเิหตเุฉพาะการรักษาในเบือ้งตน้ แตไ่มร่วมถงึการ
ท าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟัน

❖ การตรวจวดัสายตา การประกอบแวน่ตา หรอืคอนแทคเลนส ์เครือ่งชว่ยการไดย้นิ

❖ การตรวจสขุภาพทัว่ไป การรักษาแบบพกัฟ้ืน หรอืพกัผอ่นหรอืใหน้ ้าเกลอืโดยไมม่กีารบาดเจ็บ
หรอืเจ็บป่วยใดๆโดยชดัเจน และบรกิารอืน่ๆ อนัมใิชเ่พือ่การรักษาโรค เชน่ การใชโ้ทรทศัน ์
โทรศพัท ์วทิย ุและอืน่ๆทีค่ลา้ยคลงึกนั

❖ ยาทีซ่ ือ้โดยปราศจากใบสัง่จากแพทย์

❖ ความผดิปกตทิีเ่กีย่วกบัการท างานของรา่งกาย โดยไมม่พียาธสิภาพแสดงใหเ้ห็นโดยชดัเจน 
รวมทัง้อาการทอ้งผกู อาหารไมย่อ่ย ทอ้งอดื เบือ่อาหาร

❖ การเรยีกรอ้งสนิไหมทีม่ไิดส้ง่ใบเสร็จรบัเงนิ ใหบ้รษัิทภายใน 3 เดอืน นับแตว่นัทีร่ักษาพยาบาล

ขอ้ยกเวน้ของการประกนัสขุภาพ : ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก

ความคุม้ครอง : ประกนัสขุภาพ ( ตอ่ )

http://www.google.co.th/url?url=http://www.medimanage.com/my-health-insurance/medical-insurance-articles/what-healthcare-insurancemediclaim-do-not-cover.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6ZYPVcmTG5C3uQTi_IG4AQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBt3Bb4GeAzHG-ashgrqcXLr6Hqg
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ความคุม้ครอง : HB.INCENTIVE

ผลประโยชน์ รายละเอยีดคุม้ครอง

จะจา่ยเงนิชดเชยรายวนัใหก้รณี เขา้รบัการรกัษา 
พยาบาลแบบคนไขใ้นโดยใชส้ทิธ ิ 

❖ ประกนัสงัคม 

❖ พรบ. บคุคลที ่3 

❖ สทิธกิองทนุเงนิทดแทน

❖ กรมธรรมป์ระกนัสว่นบคุคลกบับรษัิทประกนัอืน่

❖ กรมธรรมป์ระกนักลุม่กบับรษัิทประกนัอืน่

❖ การใชส้ทิธจิากสวสัดกิารอืน่รว่ม นอกเหนอืจากที่
ระบขุา้งตน้ เชน่ สทิธขิา้ราชการ หรอืหน่วยงานรัฐ
อืน่ๆ เป็นตน้

• เขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลโดยเลอืกใช ้

ประกนัสงัคมตัง้แต ่วนัแรก ทีเ่ขา้รักษา 

• รับคา่ชดเชย =  วงเงนิคา่หอ้งและคา่อาหาร

ตามแผนประกนัของสมาชกิ

ตวัอยา่ง
ผลประโยชน์คา่หอ้งและอาหาร = 600 บาท/วัน 

นาย ก. ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ และเขา้รับการรักษาพยาบาล
แบบคนไขใ้น ตัง้แตวั่นที ่1 – 3 กรกฎาคม 2560 รวม 2 วัน 
โดยใช ้สทิธเิบกิคา่ใชจ้่ายทัง้หมดจาก ประกันสงัคมอยา่งเดยีว 

คา่ชดเชยที ่นาย  ก. จะไดร้บั   = 600 x 2
= 1,200 บาท
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ตวัอยา่งบตัรประกนั เอไอเอ

ส ารองจา่ยทกุกรณี

หมายเหต ุ:
IVR คอื การตรวจสอบสทิธปิระโยชนผ์า่นทางระบบโทรศัพทอ์ัตโนมัติ
WEC คอื การตรวจสอบสทิธปิระโยชนผ์า่นทางเว็บไซต์
FCS คอื ระบบพจิารณาจา่ยคา่รักษาพยาบาลผา่นระบบโทรสาร
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ข ัน้ตอนการใชส้ทิธเิบกิคา่รกัษาพยาบาล กรณีส ารองจา่ย

ผูแ้ทนการตลาด
จ าเป็นตอ้งช าระคา่
รกัษาพยาบาลไป
กอ่นแลว้น าเอกสาร
มาเบกิชดเชย
ภายหลงั

เอกสารในเบกิ :

1.แบบฟอรม์เบกิคา่
รกัษาพยาบาล (ถา้ม)ี 

(กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น)

2. ใบเสร็จรบัเงนิตวัจรงิ

3 ใบรบัรองแพทยต์วัจรงิ

ทีร่ะบุค าวนิจิฉยัโรค

บรษิทั
ประกนัภยั

จะโอนเงนิคา่
รกัษาเขา้บญัชี

Lockton
จะแจง้ผลเคลม
ใหท้ราบทาง 

SMS

กรณุาน าเอกสาร มาเบกิภายใน 90 วนันบัจากวนัทีท่ าการรกัษา บรษิทัประกนัภยัมสีทิธทิ ีจ่ะปฏเิสธได้

http://www.google.co.th/url?url=http://desifa.com/medical-insurance.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aLg0VM_HA4SGuAST7YD4BQ&ved=0CB8Q9QEwBTgU&usg=AFQjCNEzGC2TUI3T_H825Se0Eb_94Xv6mA
https://www.google.co.th/url?url=https://www.employeehomeview.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=47c0VKngHpGWuATFq4BI&ved=0CC8Q9QEwDTgU&usg=AFQjCNGWaOaLyAnNCMd_NXbVawtQJQLp4A
http://www.google.co.th/url?url=http://smsmoneyindia.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4oSjVSfHirsEyu-DwAM&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGS-d5wKV_KOt2ajTCj0NFPVWtUsw


22

ข ัน้ตอนการใชส้ทิธเิบกิคา่รกัษาพยาบาล

ตวัอยา่งการแจง้ผลคา่สนิไหม

http://www.google.co.th/url?url=http://smsmoneyindia.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4oSjVSfHirsEyu-DwAM&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGS-d5wKV_KOt2ajTCj0NFPVWtUsw
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การใหบ้รกิารดา้นสนิไหม

รายละเอยีด ระยะเวลา/วธิกีาร

1. การสง่เอกสารเรยีกรอ้งสนิไหม (กรณีส ารองจา่ย) 10-12 วนัท าการ (กรณีเอกสารครบถว้น)

2. การแจง้ผลการพจิารณาคา่สนิไหม
2.1 การแจง้ HR ทกุรอบทีจั่ดสง่เอกสาร
2.2 การแจง้ผลแกผู่แ้ทนการตลาด

2.1 อเีมล์
2.2  SMS

3. Claim Report มรีายละเอยีดดงันี้
3.1  Loss Ratio
3.2  Top Hospital
3.3  Top  Disease
3.4   Details Claimant

ทกุ 3 เดอืน

4. Health News (ขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพ/ความรู ้
เรือ่งโรค)

เดอืนละ 1 ครัง้
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บรษิทั ล็อคต ัน้ วฒันา อนิชวัรนัส ์ โบรคเกอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

บรษัิท ล็อคตัน้ ฯ มเีจา้หนา้ทีป่ระสานงาน ดแูลดา้นสนิไหม และใหค้ าปรกึษาเรือ่งการรักษาพยาบาล

เวลาท าการ  จนัทร ์– ศกุร ์8.30 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศพัท ์02-635-5000 ตอ่ 3301 – 3305

บรกิาร Hotline 24 ช ัว่โมง กรณีมเีหตฉุุกเฉนิ

Lockton Hotline : 02-180-6080 

@LOCKTON_KKP

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร

http://www.google.co.th/url?url=http://mayepmiasach.com/shops/May-ep-mia-sieu-sach/May-lien-ban-tu-kinh-the-he-moi-nhat-16.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=f3R2VaHBAeOzmAX_h4CIBA&ved=0CCkQ9QEwCjhQ&usg=AFQjCNHpfOnm06vCpz5-xONngkwUoyocXQ
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บรษิทั เอไอเอ จ ากดั

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร

• ปัจจุบัน เอไอเอ มสีถานพยาบาลในเครอืขา่ย ทัง้สิน้ 402 แหง่ ทั่วประเทศ

• โรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิาร Fax Claim จ านวน 273 แหง่

เวลาท าการ Fax Claim Service
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.00 – 19.00 น.
เสาร ์– อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เวลา 8.30 – 19.00 น.
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Our Mission

To be the worldwide value and service leader in insurance brokerage, employee benefits, and risk management 

Our Goal

To be the best place to do business and to work

www.lockton.com

© 2011 Lockton, Inc. All rights reserved.
Images © 2011 Thinkstock. All rights reserved.


