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Personal Care

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
กับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แผนประกันสุขภาพ
เพอร์ซันนัลแคร์

หมายเหตุ
-	 เอกสารฉบับน้ีมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย	 โปรดศึกษา 
	 รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพ่ิมเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
-	 ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองทั้งหมดได้ใน 
	 กรมธรรม์
-	ผู้ซื้อควรทำาความเข้าใจในรายละเอียด	ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อน 
	 ตัดสินใจทำาประกันภัยทุกครั้ง
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ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง
รายละเอียดต่างๆ	ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพ	ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง	ซึ่งทางบูพา	ประกัน
สุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์	มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
เช่น
 สภาพท่ีเป็นมาก่อนเอาประกันภัย	หรือค่ารักษาพยาบาลของ 
	 การเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้ภายใน	30	วนัแรกนบัจากวนัทีก่รมธรรม ์
	 มีผลบังคับ
	 การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำาเนิด	หรือปัญหาด้าน 
	 พัฒนาการ	หรือโรคทางพันธุกรรม
	 ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย	ทำาร้าย
	 ร่างกายตนเอง
 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 (เอดส์)	และโรคแทรกซ้อน	หรือ
	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	 การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน	รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 การตรวจสุขภาพท่ัวไป	หรือการเข้าพักรักษาตัว	หรือการร้องขอ
	 การผ่าตัด	การพักฟื้นในโรงพยาบาล	ที่ไม่ใช่ความจำาเป็น 
	 ทางการแพทย์	หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
	 การตั้งครรภ์	การคลอดบุตร	การแท้งบุตร	 (ยกเว้นกรณ ี
	 ซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร)	การคุมกำาเนิด	การทำาหมัน
	 การตรวจวัดสายตา	การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์	 เลสิค 
	 การรักษาฟัน	และการรักษาเพื่อให้สวยงาม	เช่น	สิว	ฝ้า
	 ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน	6	 เดือน	นับจาก
	 วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก	ซึ่งได้แก่
	 เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด	ก้อนเนื้อ	หรือก้อนเนื้อซีสต์
 (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts)	 ริดสีดวงทวาร
 (Hemorrhoids)	 ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำาเนิด
 (Hernias)	ต้อเนื้อ	ต้อลม	หรือต้อกระจก	(Pterygium,
 Pinguecula or Cataract)	การตัดทอนซิล	หรืออดีนอยด์
 (Tonsillectomy or Adenoidectomy)	นิ่วทุกชนิด
 (Stones)	 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่	(Endometriosis)
	 เส้นเลือดขอด	(Varicose Veins)	ความผิดปกติของเท้าชนิด
 Hallux Valgus	ก้อนเนื้องอก	Ganglion
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กด like เพ�่อติดตามขาวสารดีๆ 
และกิจกรรมจากบูพา

เช็คขอมูล และแบบฟอรมตางๆ

ติดตอเรา

*สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงพยาบาลในเคร�อขาย

Bupa me application
ตรวจสอบความคุมครองและผลประโยชน
ตรวจสอบขอมูลการเคลม
แก ไขขอมูลสวนตัว
ตรวจสอบเคร�อขายโรงพยาบาล
สามารถใชแทนบัตรสมาชิกบูพา*

App เดียวที่ทำใหประกันสุขภาพ เปนเร�่องงายๆ สำหรับคุณ



	 มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายความคุ้มครอง 
	 ตั้งแต่	300,000	ถึง	600,000	บาท
	 ให้ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
	 โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งการรักษาต่อปี
	 ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป	สูงสุดถึงครั้งละ
	 50,000	บาท	ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
	 (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
	 ให้ความคุ้มครองสูงสุด	600,000	บาท	สำาหรับการรักษา 
	 พยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง	(Major Medical) (ขึ้นอยู่กับแผน 
	 ที่เลือก) 
	 ให้ความคุ้มครองท้ังการเจ็บป่วย	และอุบัติเหตุตลอด	24	ช่ัวโมง 
	 ทั่วโลก	(ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครอง
	 เฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
	 สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำาหรับความคุ้มครอง
	 ผู้ป่วยนอก	สูติกรรม	และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพ่ิมเติมได้
 อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า	400	แห่งท่ัวประเทศไทย
 ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

หมายเหตุ
-	 *ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหน่ึง	 หมายความรวมถึง	 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน	 (ค่าห้อง	 ค่าอาหาร	 และค่าบริการพยาบาล	 ค่าบริการทั่วไปสำาหรับการรักษาพยาบาล 
	 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด	และค่าแพทย์เยี่ยมไข้)	และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง	(Major Medical)
-	 **ความคุ้มครองสูติกรรม	ผู้เอาประกันภัยต้องสำารองจ่ายล่วงหน้า
-	 ***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(อ.บ.2)	คือ	ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	การรับฟังเสียง	การพูดออกเสียง	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	50%	 
	 ของทุนประกันภัย)
-	 กรณีการรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง	จะจ่ายเงินค่าชดเชยเพ่ิมเติมอีก	80%	ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายข้ันต้น	อันได้แก่	ค่าบริการท่ัวไปสำาหรับการรักษาพยาบาล	ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด	และค่าแพทย์เย่ียมไข้
-	 ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน	30	วันแรก	นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
-	 การตรวจวินิจฉัยเพ่ือหาสาเหตุของการเจ็บป่วย	เช่น	PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพ่ิมเติมในส่วนของผู้ป่วยนอก 
	 เทา่นัน้	ยกเว้นกรณทีีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางพยาบาลของบพูาลว่งหนา้ในการตรวจวินจิฉยัอาการของการเจบ็ปว่ย	กรณีท่ีมกีารอนุมติัลว่งหนา้จากทางบพูา	จะไดร้บัความคุม้ครองภายใตผ้ลประโยชน์ผู้ป่วยใน 
	 ในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำาหรับการรักษาพยาบาล
-	 หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำาประกันก่อนอายุ	60	ปีบริบูรณ์	และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง	จะได้รับสิทธ์ิในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ	แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำาประกันหลังอายุ 
	 60	ปีบริบูรณ์	จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ	70	ปี
-	 ความคุ้มครองสูติกรรม	ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำาหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 280	 วัน	และสำาหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ 
	 มาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า	90	วัน

รายละเอียด
จำานวนผลประโยชน์ (บาท)

แซปไฟร์ 08 รูบี 08 เอมเมอรัลด์ 08 ไดมอนด์ 08
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน  

ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*	(รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง	Major Medical) 300,000 400,000 500,000 600,000
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล

ค่าห้องผู้ป่วยปกติ	(สูงสุดต่อวัน) 1,400 2,500 4,000 5,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก	(ไอ.ซี.ยู.)	สูงสุดต่อวัน	(สูงสุด	15	วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,800 5,000 8,000 10,000
ค่าบริการทั่วไปสำาหรับการรักษาพยาบาล  
ค่าบริการทั่วไปสำาหรับการรักษาพยาบาล 16,000 30,000 40,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก	(กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน	24	ชม.	และการรักษาต่อเนื่องภายใน	15	วัน
สำาหรับอุบัติเหตุนั้นๆ)	รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำาหรับการรักษาพยาบาล

2,200 4,000 5,000 7,000

ค่ารถพยาบาล	รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำาหรับการรักษาพยาบาล 1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด	รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด	(ตามตารางผ่าตัด) 22,000 40,000 50,000 70,000
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้	(สูงสุดต่อวัน) 300 600 900 1,200
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง	จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก	80%	ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน	(ยกเว้นค่าห้อง	ค่าอาหาร	และค่าบริการพยาบาล)
สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(อ.บ.2)***	 20,000 40,000 60,000 100,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก  

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก	(สูงสุดไม่เกิน	1	ครั้งต่อวันและไม่เกิน	30	ครั้งต่อปี)

-	ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค 400 500 1,000 1,500
-	ผู้ป่วยนอกแบบพลัส 500 800 1,200 2,000
-	ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ 600 1,000 1,500 2,500
ความคุ้มครองสูติกรรม**  

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร	(ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำาหรับบุตร)

-	การคลอดตามปกติ	การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย 30,000 30,000 30,000 30,000
-	การตั้งครรภ์นอกมดลูก	และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน 60,000 60,000 60,000 60,000
-	การแท้งบุตร 15,000 15,000 15,000 15,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม  

วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(อ.บ.2)***

- PA	200 200,000
- PA	400 400,000
- PA	900	(สำาหรับชั้นอาชีพ	1	และ	2	เท่านั้น) 900,000

แผนเพอร์ซันนัลแคร์...
ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
กับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

เงื่อนไขการรับประกันภัย
	 รับประกันภัยตั้งแต่อายุ	15	วัน	-	65	ปี
	 สำาหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์	 
	 ผลประโยชน์สูงสุดสำาหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพัก
	 รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง	จะไม่เกินวงเงิน	5,000,000	บาท
	 โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท	
	 สำาหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์
	 ผลประโยชน์สูงสุดสำาหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
	 จะไม่เกินวงเงิน	1,000,000	บาทต่อคน	โดยนับรวมทุก
	 กรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับ 
	 อยู่กับบริษัท

หมายเหตุ	:	เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำาหนด

ตารางผลประโยชน์


