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“เรื่องสุขภาพของลูกนอย คือสิ่งที่พอแมเปนหวงมากที่สุด”
เพราะวัยเด็กถือเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการที่สำคัญ

จึงถูกออกแบบมาเพื่อใหความคุมครองเรื่องสุขภาพของลูกนอย
พรอมชวยแบงเบาภาระคารักษาพยาบาลดวยความคุมครองแบบเหมาจายในวงเงินเดียว

เพิ่มโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ไดเห็นลูกเติบโตอยางแข็งแรง พอแมก็วางใจ
และคลายกังวลยามลูกนอยเจ็บปวย

ดี คิิดส คุมครองตั้งแตวัยเด็ก
รับประกันตั้งแตอายุ 30 วัน -10 ป

ดี คิิดส ชวยจายสวนเกิน
คาหองเดี่ยวมาตรฐานและคาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
คาหมอ คายา คาตรวจ คาผาตัด คารักษาพยาบาล
กรณีแอดมิดเหมาจายในวงเงินเดียว

สูงสุดถึง 5 ลานบาท(1)

ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ดี คิิดส ดูแลกันไปยาวๆ
 ใหความคุมครองถึงอายุ 99 ป

(1) กรณีเลือกแผนความคุมครอง 5 ลานบาท โดยเปนวงเงินคารักษาพยาบาลแบบผูปวยในตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
และมีความรับผิดสวนแรกตามแผนความคุมครองที่เลือก

โครงการ ดี คิดส

เรื่องสุขภาพของลูกนอย
คือสิ่งที่พอแมเปนหวงมากที่สุด

โครงการ ดี คิดส เปนชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท

โครงการ ดี คิดส



เง่ือนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

การตรวจสุขภาพ

สมัครไดตั้งแตอายุ 30 วัน  - 10 ป

ชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 98 ป*

คุมครองถึงอายุ 99 ป*

เปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

* ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบทายอยู

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท
ขอยกเวนความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 26 ขอ 
ไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (รวมทั้งโรคแทรกซอน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.โรคเรื้อรัง การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกำเนิด (Congenital) หรือปญหา
ดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม     
2.การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได
เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
3.การต้ังครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการต้ังครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมัน
หรือการคุมกำเนิด 
4.โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5.การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อม
สมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6.การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือ
การรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย
และคาบริการเฝาไขพิเศษ
7.การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค คาใชจายสำหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8.การตรวจรักษา หรือผาตัดเกี่ยวกับฟนหรือเหงือก การทำฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม
ยกเวนในกรณีจำเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอมและการครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม
9.การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
10.การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น
ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
11.การตรวจรักษาท่ียังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับการนอนกรน
12.การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายหลังการถูกสัตวทำราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ
13.การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก 
14.คาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผูเอาประกันภัย ซ่ึงเปนแพทยส่ังใหแกตัวเอง รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซ่ึงเปน
บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเอาประกันภัย
15.การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทำรายรางกายตนเอง หรือการพยายามทำรายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่น
กระทำไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ท้ังน้ีรวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผูเอาประกันภัย กิน ด่ืม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาท่ีแพทยส่ัง
16.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยู
ภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอรในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
17.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
18.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม  
19.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเอาประกันภัย แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรม
เพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
20.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปน
สายการบินพาณิชย 
21.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ
22.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
23.สงคราม การรุกราน การกระทำท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำท่ีมุงรายคลายสงครามไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม สงครามกลางเมือง
การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมี
การประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
24.การกอการราย 
25.การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากการนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ
แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดำเนินการติดตอกันไปโดยตัวเอง
26.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period)
(ก) ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต วันเร่ิมมีผลคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีหรือตามการตออายุคร้ังสุดทายแลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนหลังสุด
(ข) ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต วันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใด
จะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน) ดังตอไปนี้
1.เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2.ริดสีดวงทวาร 3.ไสเลื่อนทุกชนิด 4.ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 6.นิ่วทุกชนิด  7.เสนเลือดขอดที่ขา 8.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หมายเหตุ : • การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
 • เบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 383
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท ตองซื้อแนบทายกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตารางความคุมครองโดยยอ
บริษัทฯ จะจายผลประโยชนสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทาง
การแพทยและมาตรฐานทางการแพทยใหตามจำนวนที่จายจริง หลังจากหักความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตอง
รับผิดชอบเอง (ถามี) แตไมเกินผลประโยชนตามที่ระบุไวในหนาตารางความคุมครอง

คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยใน (IPD)
คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาลประจำวัน
(ไมเกินคาหองพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไมเกิน
180 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
สูงสุดไมเกิน 60 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน
คาแพทยผาตัดและหัตถการ

คาธรรมเนียมวิสัญญีแพทย และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล

คาหองผาตัดและอุปกรณในหองผาตัด

คารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
(รวมถึงคายากลับบาน ไมเกินกวา 7 วัน ทั้งนี้ไมเกินกวา
20,000 บาท ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ตารางความคุมครอง
แผนความคุมครอง

แผน
200,000

แผน
500,000

แผน
1,000,000

แผน
5,000,000

จายตามจริง

20,000

200,000

58,171

62,719

30,000

500,000

46,440

49,232

50,000

25,117

26,860

20,000

1,000,000

60,564

65,299

50,000

25,372

27,132

30,000

47,965

51,286

50,000

5,000,000

26,647

28,492

100,000

6,427

6,544

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศชาย อายุ 1 ป

ตัวอยาง เบี้ยประกันภัยตอป
สำหรับเพศหญิง อายุ 1 ป

ความรับผิดสวนแรก
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชนสูงสุด
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

พื้นที่ความคุมครองเฉพาะประเทศไทย
หมายเหตุ :
การเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การตองอยูในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผูปวยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และใหรวมถึงการตองอยูในโรงพยาบาลสองคร้ังหรือ
มากกวา ดวยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน โดยท่ีระยะเวลาการตองอยูในโรงพยาบาล แตละคร้ังหางกันไมเกินกวา 90 วัน นับแตวันท่ีออกจากโรงพยาบาล
ครั้งสุดทาย ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย 
จำนวนที่จายจริง หมายถึง คาใชจายหลังจากหักการชดใชที่ไดรับมาแลว จากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรมอื่นไมวาจะทำไวกับบริษัทใด

ดูแลลูกรักในทุกเสนทางของชีวิต

เพราะสุขภาพที่ดี ถือเปนสวนที่สำคัญในชีวิต
อยาใหความเจ็บปวยมาเปนอุปสรรคตอพัฒนาการ
ของลูกนอย เริ่มตนวางแผนไวตั้งแตวันนี้
เจ็บปวยเมื่อไหรก็วางใจ และมั่นใจในการรักษาที่เต็มที่
เลือกโรงพยาบาลที่ชอบ เม่ือลูกนอยไมสบาย
ก็คลายกังวลกับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน
เพิ่มความอุนใจเลือก โครงการ ดี คิดส
สำหรับลูกนอยของคุณไดแลววันนี้!

ตัวอยาง กรณีเลือกแผนความคุมครอง 5 ลานบาท
มีความรับผิดสวนแรก 30,000 บาท

Deductible
30,000

รับผิดชอบเองหรือ
เบิกจากประกันสุขภาพเดิมที่มี

Maximum limit
 5,000,000

โครงการ ดี คิดส
ชวยดูแล

เจ็บปวย / บาดเจ็บ
(นอนหองเดี่ยวมาตรฐาน)
มีคาใชจาย ตอนแอดมิท

ตองวางแผน
“

”
สุขภาพของลูกนอยสำคัญ

โครงการ ดี คิดส


