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เคเอสเค เอ็กซ์คลูซีฟโปรแกรม แบบ IPD และ OPD  
ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารกัษาท้ัง แบบพบแพทย์ และนอนโรงพยาบาล 

 

ตารางความคุ้มครอง แผน S แผน M แผน L 

1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน   หน่วย: บาท 

หมวดท่ี 1 

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง (สงูสดุต่อวนั ; 
ไม่เกิน 365 วนั) 

1,500 3,500 5,000 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้รบัการรกัษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล 
 (ผู้ป่วยใน) (สงูสดุต่อวนั ; ไม่เกิน 15 วนั) 

3,000 7,000 10,000 

หมวดท่ี 2 
ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวนิิจฉัยหรอืบําบัดรกัษา ค่าบรกิารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
ค่าบรกิารทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์  
ต่อการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง  

50,000 125,000 200,000 
2.1 ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวนิิจฉัย 

2.2 ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือการบําบัดรกัษา ค่าบรกิารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบรกิารทางการพยาบาล 

2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ 

2.4 ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ส้ินเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรบักลับบ้าน (สงูสดุไม่เกิน 15 วนั) 

หมวดท่ี 3 
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรกัษา  ต่อการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง  
(สงูสดุต่อวนั ; ไม่เกิน 365 วนั) 

500 800 1,200 

หมวดท่ี 4 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ  ต่อการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง 

50,000 75,000 100,000 

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ 

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอปุกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ 

4.3 ค่าผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรบัแพทย์ทําศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ชว่ยผ่าตัด) 

4.4 ค่าผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม วสัิญญีแพทย์  

4.5 ค่ารกัษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเปล่ียนอวยัวะ  จา่ยตามจรงิ สงูสดุไม่เกิน 20,000 บาท 

หมวดท่ี 5 การผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 50,000 75,000 100,000 

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน        

หมวดที' 6 
ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ก่อนและหลังการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  
หรอืค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีต่อเน่ืองเก่ียวข้องโดยตรง หลังการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  
ต่อการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หน่ึง จา่ยตามจรงิ 

สงูสดุไม่เกิน 
วงเงนิ 

หมวดท่ี 2 

จา่ยตามจรงิ 
สงูสดุไม่เกิน 

วงเงนิ 
หมวดท่ี 2 

จา่ยตามจรงิ 
สงูสดุไม่เกิน 

วงเงนิ 
หมวดท่ี 2 

6.1 ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวนิิจฉัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและเกิดข้ึนภายใน 30 วนั 
ก่อนและหลังการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 

6.2 ค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หลังการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครัง้ สําหรบัการรกัษาพยาบาลต่อเน่ือง ภายใน 30 วนั 
หลังจากออกจากการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้น้ัน (ไม่รวมค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือตรวจวนิิจฉัย)   

หมวดที' 7 ค่ารกัษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชัว่โมง ของการเกิดอบัุติเหตตุ่อครัง้ จา่ยตามจรงิ สงูสดุไม่เกิน วงเงนิผู้ป่วยนอก 

หมวดที' 8 ค่าเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู หลังการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครัง้  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

จา่ยตามจรงิ 
สงูสดุไม่เกิน 

วงเงนิ 
หมวดท่ี 2 

จา่ยตามจรงิ 
สงูสดุไม่เกิน 

วงเงนิ 
หมวดท่ี 2 

จา่ยตามจรงิ 
สงูสดุไม่เกิน 

วงเงนิ 
หมวดท่ี 2 

หมวดที' 9 ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือการบําบัดรกัษาโรคไตวายเรือ้รงั โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง 

หมวดที' 10 ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือการบําบัดรกัษาโรคมะเรง็ โดยรงัสีรกัษา รงัสีรว่มรกัษา เวชศาสตรนิ์วเคลียรร์กัษา  
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

ไม่คุ้มครอง 

หมวดที' 11 ค่าบรกิารทางการแพทย์เพ่ือการบําบัดรกัษาโรคมะเรง็ โดยเคมีบําบัด  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง 

หมวดที' 12 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,500 

หมวดที' 13 ค่ารกัษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ไม่คุ้มครอง 

3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา การรบัฟังเสียง การพูดออกเสียง หรอืทุพพลภาพถาวร เน่ืองจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 
(รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรอืถูกทํารา้ยรา่งกาย)   

50,000 

  - จากการขับข่ีหรอืโดยสารรถจกัรยานยนต์  25,000 

4. การรกัษาพยาบาลท่ีไม่ได้เข้าพักรกัษาตัวในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (ต่อครัง้ ; 1 ครัง้ ต่อวัน ; สูงสุดไม่เกิน 30 ครัง้ 
ต่อปี) 500 1,500 2,000 
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เคสเอสเค เอ็กซ์คลูซีฟโปรแกรม แบบ IPD และ OPD เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/ปี) 

ช่วงอายุ แผน S แผน M แผน L 

15 วนั - 5 ปี 15,945 29,425 36,770 

6 ปี - 15 ป ี 8,000 17,595 25,330 

16 ปี - 25 ปี 6,255 15,245 22,065 

26 ปี - 45 ป ี 6,005 14,495 20,985 

46 ปี - 55 ปี 7,150 16,345 23,665 

56 ปี - 65 ปี (ต่ออายุ 61 ปี - 65 ปี) 9,850 18,185 26,335 

 
เบ้ียประกันภัยรวมน้ี รวมอากรแสตมป์แล้ว 

 
         
เงื่อนไขการรบัประกันภัย 
 

1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าต้ังแต่ 15 วนั - 60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี (อายุคํานวณ นับปี พ.ศ. ณ วนัท่ีทําประกันภัย) และชัน้อาชพี 1 - 3  

2. ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทกุราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่าน้ัน  สําหรบับุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง 

เพื่อประกอบการพิจารณา  

3. ผู้ขอเอาประกันภัย ไม่ต้องตรวจสขุภาพและต้องมีสขุภาพแข็งแรง ณ วนัทําประกันภัย ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงพิการหรอืทพุพลภาพ 

และไม่มีโรคประจาํตัวเรือ้รงั โรครา้ยแรง ไม่เป็นผู้วกิลจรติ ไม่มีอาการหรอืโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจติ โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 

4. ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงือ่นไขในกรมธรรม์ประกันภัย 

5. สําหรบัสิทธใินการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบรษัิท ภายใน 15 วนั 

นับแต่วนัท่ีได้รบักรมธรรม์ประกันภัยจากบรษัิท   และบรษัิทจะคืนเบี้ยประกันภัยท่ีเหลือ หลังจากหักค่าใชจ้า่ยของบรษัิท ฉบับละ 300 บาท ภายใน 

15 วนั นับแต่วนัท่ีบรษัิทได้รบัแจง้การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  

 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 

1. ไม่คุ้มครองการเจบ็ป่วยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 30 วนั 

หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครัง้แรกตามท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2. ไม่คุ้มครองการเจบ็ป่วยดังต่อไปน้ี เน้ืองอก ถงุนํ้า หรอืมะเรง็ทกุชนิด รดิสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทกุชนิด ต้อเน้ือหรอืต้อกระจก การตัดทอนซลิ หรอื 

อดีนอยด์ น่ิวทกุชนิด เส้นเลือดขอดท่ีขา เยื่อบุโพรงมดลกูเจรญิผิดท่ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วนั (Waiting Period) 

หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครัง้แรก 

3. ไม่คุ้มครองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition) โรคเรือ้รงั การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) 

 

ข้อกําหนดการซื้อประกันภัยสุขภาพสําหรบัเด็ก 

 
1. ผู้เอาประกันภัยท่ีอายุต้ังแต่ 15 วนั - 15 ปี ต้องซื้อพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึงเท่าน้ัน 

โดยวนัท่ีเริม่มีผลบังคับและวนัส้ินสดุต้องเป็นวนัเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย และผู้เยาวไ์ม่สามารถซื้อแผนประกันภัยสงูกวา่บิดาหรอืมารดาได้ 
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วิธีย่ืนเคลมค่ารกัษาพยาบาลในกรณีใช้บรกิารในโรงพยาบาลเครอืข่าย 

ไม่จาํเป็นต้องสํารองจา่ย หากคณุใชสิ้ทธิค์วามคุ้มครองในโรงพยาบาลเครอืข่ายของเรา ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลและคลินิกในเครอืข่ายกวา่ 530 แห่ง  

ท่ัวประเทศ  

 

วิธีย่ืนเคลมค่ารกัษาพยาบาลในกรณีใช้บรกิารนอกโรงพยาบาลเครอืข่าย 

จดัเตรยีมเอกสารตามด้านล่าง 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนท่ีกําหนดโดยบรษัิท 

2. ใบรายงานแพทย์ ท่ีระบุอาการสําคัญ ผลการวนิิจฉัย และการรกัษา พรอ้มท้ังให้แพทย์ผู้ทําการรกัษาลงนามและประทับตราสถานพยาบาล 

3. ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบับท่ีแสดงรายการค่าใชจ้า่ย 

4. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ท่ีลงนามรบัรองสําเนาแล้ว 

5. เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีบรษัิทเรยีกรอ้งเพิ่มเติมตามความจาํเป็น (ถ้ามี) สําเนาสมุดบัญชธีนาคาร 

ทําการยื่นเคลมประกันสขุภาพผ่าน Super App Jolly หรอื ส่งเอกสารมาท่ีบรษัิท 

 

วิธีการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต 

1. แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนท่ีกําหนดโดยบรษัิท 

2. ใบมรณบัตร 

3. สําเนารายงานชนัสตูรพลิกศพ รบัรองโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดีหรอืหน่วยงานท่ีออกรายงาน 

4. สําเนาบันทึกประจาํวนัของตํารวจ รบัรองโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี 

5. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 

6. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัประโยชน์ 

7. เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีบรษัิทเรยีกรอ้งเพิ่มเติมตามความจาํเป็น (ถ้ามี) สําเนาสมุดบัญชธีนาคาร 

 

ส่งเอกสารมาท่ี 

บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)   (เคลมสินไหม) 

เลขท่ี 100/24 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ์ชัน้ 16 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

(กรุณาลงทะเบียนไปรษณีย์ทกุครัง้เพื่อป้องกันการสญูหาย) 
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ข้ันตอนการทําประกันภัยออนไลน์ 
 
เข้าเวบ็ไซต์ https://retail.easysunday.com เลือกประกันภัยท่ีใชสํ่าหรบัคณุ 
 
ข้ันตอนท่ี 1: เลือกแผน 

เลือกแผนความคุ้มครองท่ีคณุต้องการ โดยการกรอกวนัท่ีเริม่ต้นความคุ้มครอง วนั เดือน ปีเกิด และ เพศ 
  ระบบทําการเลือกแผนแนะนําสําหรบัคณุ ทําการเลือกแผนท่ีต้องการ 
 
ข้ันตอนท่ี 2: กรอกข้อมูล 
  กรอกข้อมูลของผู้เอาประกันให้ครบถ้วนเพื่อความถกูต้องในการส่ังซื้อประกัน 
 
ข้ันตอนท่ี 3: ชําระเงนิ 
  ชาํระเงนิค่าเบี้ยประกันภัยผ่านชอ่งทางการชาํระเงนิท่ีบรษัิทฯจดัเตรยีมให้ พรอ้มท้ังรบั Email ยืนยันการชาํระเงนิ 
 
ข้ันตอนท่ี 4: รบัความคุ้มครอง 
  บรษัิทฯ ดําเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยและจดัส่งให้ผู้เอาประกันภัย 
 
 
ข้อมูลติดต่อ 
หากลกูค้าต้องการสอบถามข้อมูลหรอืแจง้ปัญหาในการทํารายการส่ังซื้อประกันภัยออนไลน์ สามารถติดต่อบรษัิทฯ ได้ท่ี 
โทร 02 026 3355 หรอืทางอีเมล hello@easysunday.com หรอืทางไลน์ @easysunday 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


