
ไมตองตรวจสุขภาพ
สมัครไดตั้งแตอายุ 6 – 65 ป
คุมครองคารักษาผูปวยใน และผูปวยนอก
(หากเลือกซื้อความคุมครองเพิ่ม)
คุมครองอุบัติเหตุและสุขภาพ
คุมครองประกันภัยอุบัติเหตุทั่วโลก
ลดหยอนภาษีได
หมดหวงเรื่องคารักษา ใชบัตร NKI Health Card

ในโรงพยาบาลกวา 300 แหง

ขอยกเวน (โดยสังเขป)

1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป�วยใดๆ สำหรับโรคเรื้อรัง รวมถึงภาวะ
    แทรกซ�อนที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนการเอาประกันภัย
2. โรคท่ีไม�ได�รับความคุ�มครองใน 120 วันแรกจากวันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง
    ได�แก� เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส�เลื่อน
    ทุกชนิด ต�อเนื ้อ หรือต�อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด�
    นิ่วทุกชนิด เส�นเสือดขอดที่ขา และเยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3. ค�ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป�วยภายใน 30 วันแรก นับจาก
    วันที่กรมธรรม�ฯ เริ่มความคุ�มครอง
4. การต้ังครรภ� การคลอดบุตร การแท�งบุตร การคุมกำเนิด การทำหมัน
    และการรักษาเพื่อช�วยให�มีบุตร
5. การตรวจสุขภาพประจำป� การตรวจวัดสายตา การรักษาความผิดปกติ
    ทางสายตาโดยใช�เลเซอร� เลสิค และการรักษาเพื่อให�สวยงาม หรือ
    เสริมความงาม
6. การรักษาแบบแพทย�ทางเลือก หรือที่ไม�ใช�แผนป�จจุบัน
7. การตรวจรักษาภาวะที่เป�นมาแต�กำเนิด (Congenital) หรือป�ญหา
    ด�านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม

ซื้อไวอุนใจ...
     เหมือนมีเทพคุมครองรักษา

*การตรวจสุขภาพ : ไม�ต�องตรวจสุขภาพ
                        (ต�องแถลงข�อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย การแถลงข�อมูล
                        สุขภาพ เป�นป�จจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือ
                        พิจารณาจ�ายเงินตามสัญญาประกันภัย)
*แผนสุขภาพแปดเซียนเป�นช่ือทางการตลาดของการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
  ส�วนบุคคล
*บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก�ไขเงื่อนไขความคุ�มครองและค�าเบี้ยประกันภัย
  ให�เหมาะสมกับระดับความเสี ่ยงภัย ช�วงอายุ และประวัติการเรียกร�อง
  ค�าสินไหมทดแทนของผู�เอาประกันภัย
*บริษัทขอสงวนสิทธ� ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัย
  สุขภาพแปดเซียน โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย (โดยสังเขป)

1. ไม�ต�องตรวจสุขภาพ
2. ช�วงอายุที่รับประกันภัย
    ผู�เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต� 6 – 65 ป�
3. การต�ออายุกรมธรรม�
    - กรณีอายุแรกเข�าไม�เกิน 60 ป� สามารถต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย
      ถึงอายุ 75 ป�
    - กรณีอายุแรกเข�า 61 - 65 ป� สามารถต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย
      ถึงอายุ 70 ป� 
4. ผู�ขอเอาประกันภัยที่อายุต่ำกว�า 15 ป� ต�องสมัครประกันภัยแผน
    ครอบครัวเท�านั้น
    แผนครอบครัว หมายถึง แผนประกันภัยที่ผู�ขอเอาประกันภัยอายุ
    ต่ำกว�า 15 ป� จำนวน 1 ท�าน ต�องสมัครพร�อมบิดาหรือมารดาหรือ
    ผู�ปกครองโดยชอบธรรมหรือญาติอย�างน�อย 1 คน (อายุ 21 – 40 ป�)
   และแผนประกันภัยจะต�องให�ความคุ�มครองที่ต่ำกว�าหรือเทียบเท�ากับ
    บิดาหรือมารดาหรือผู�ปกครองโดยชอบธรรมหรือญาติที ่สมัคร
    พร�อมกันและมีระยะเวลาเอาประกันภัยเท�ากัน
5. ระยะเวลาความคุ�มครอง 1 ป�
6. อาณาเขตความคุ�มครองค�ารักษาพยาบาล
    เซียน 1 - 5 คุ�มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย รวมถึงคุ�มครอง
                 ค�ารักษาพยาบาลขณะอยู�ต�างประเทศ เพื่อทำธุรกิจหรือ
                 ท�องเท่ียว สูงสุดไม�เกิน 90 วัน ต�อการเดินทางแต�ละคร้ัง
    เซียน 6 - 8 คุ�มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย 
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*เง่ือนไขและข�อยกเว�นอ่ืนๆ เป�นไปตามรายละเอียดในกรมธรรม�ประกันภัยสุขภาพ
  และอุบัติเหตุส�วนบุคคล
*สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ได�ที่ www.navakij.co.th



*เป�นไปตามเง่ือนไขในกรมธรรม�ฯ ผู�ซ้ือควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครองและเง่ือนไขของกรมธรรม�ฯ ก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

แผนสุขภาพแปดเซียน

จำนวนเงินผลประโยชน (บาท)

1. คารักษาพยาบาล กรณีผูปวยใน (พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 6 ชม.)
    a) คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล (สูงสุดตอวัน)
        - ห�องผู�ป�วยปกติ
        - ห�องผู�ป�วยหนัก

    b) คารักษาพยาบาลและคาบริการทั่วไป (สูงสุดตอครั้งตอโรค)
        รวมค�ารักษาพยาบาลต�อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
        (แบบผู�ป�วยนอก) ภายใน 30 วัน
         - ค�ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
           เข�ารับการรักษาพยาบาลภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
           รวมถึงการรักษาต�อเนื่อง (แบบผู�ป�วยนอก) ภายใน 15 วัน
           (รวมอยู�ในข�อ b))
         - ค�ารถพยาบาล (รวมอยู�ในข�อ b))
         * ข�อจำกัด : ค�าใช�จ�ายจากการปลูกถ�ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ�าย
                        อวัยวะ การฟอกไต ไม�เกินจำนวนเงินผลประโยชน�
                        ข�อ b) ของแต�ละแผน สูงสุดไม�เกิน 20,000 บาทต�อคร้ัง

    c) การรักษาโดยการผาตัดตอครั้ง (ตามตารางผาตัด)

    d) การดูแลโดยแพทย กรณีผูปวยใน (สูงสุดไมเกิน 1 ครั้งตอวัน)

    e) คาปรึกษาแพทยทางการผาตัด (สูงสุดตอครั้ง)
        - กรณีไม�มีการผ�าตัด (รวมอยู�ในข�อ b))
        - กรณีมีการผ�าตัด (รวมอยู�ในข�อ c))

    g) การรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง (Major Medical)
        ชดใช�เพิ่มให�อีก 90% ของค�าใช�จ�ายส�วนเกินผลประโยชน�ของ
        ค�ารักษาพยาบาล กรณีผู�ป�วยใน (ข�อ 1.) (ไม�รวมค�าห�อง ค�าอาหาร
        ค�าบริการพยาบาล และค�ารถพยาบาล) 

จำนวนเงินผลประโยชนคารักษาพยาบาล กรณีผูปวยใน รวมสูงสุดของ
แตละแผน (สูงสุดตอครั้งตอโรค)

2. ผลประโยชนชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อรักษา
    โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ (สูงสุดต�อวัน และไม�เกิน 30 วันต�อป�)

3. ประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.2)
    การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพูดออกเสียง
    หรือทุพพลภาพถาวร รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต�

                              ความคุมครองเพิ่ม

4. คารักษาพยาบาล กรณีผูปวยนอก
    (สูงสุดไม�เกิน 1 ครั้งต�อวันและ 30 ครั้งต�อป�)
    OPD Basic
    OPD Standard
    OPD Premier

1,500
3,000

16,000

2,500

2,000

22,000

400

1,600
2,200

300,000

500
15,000

40,000

500
700

2,700
5,400

32,000

4,200

2,000

42,000

600

3,200
4,200

400,000

600
18,000

60,000

500
700

1,000

4,200
8,400

42,000

5,200

2,000

52,000

900

4,200
5,200

500,000

700
21,000

80,000

800
1,000
1,200

5,200
10,400

52,000

7,200

2,000

72,000

1,200

5,200
7,200

600,000

900
27,000

100,000

1,000
1,200
1,500

6,000
12,000

70,000

7,500

2,000

80,000

1,500

7,000
8,000

700,000

1,000
30,000

120,000

1,000
1,500
2,000

ไม�เกินจำนวนเงินผลประโยชน�ค�ารักษาพยาบาล กรณีผู�ป�วยใน 
รวมสูงสุดที่กำหนดไว�ด�านล�างนี้

จำนวนเงินผลประโยชน (บาท)

จำนวนเงินผลประโยชนคารักษาพยาบาลรวมสูงสุดตอป (ขอ 1.)

1. คารักษาพยาบาล กรณีผูปวยใน (พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 6 ชม.)
    a) คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล (สูงสุดตอวัน)
        - ห�องผู�ป�วยปกติ
        - ห�องผู�ป�วยหนัก

    b) คารักษาพยาบาลและคาบริการทั่วไป
        อาทิเช�น ค�ายา ค�าอุปกรณ�ทางการแพทย� ค�ากายภาพบำบัด
        ค�าปรึกษาแพทย� หรือค�าหัตถการ รวมถึง
        - ค�ายากลับบ�าน (ไม�เกิน 30 วัน)
        - ค�ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
          จากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง
          การรักษาต�อเนื่อง (แบบผู�ป�วยนอก) ภายใน 15 วัน
       - ค�ารักษาพยาบาลต�อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
          (แบบผู�ป�วยนอก) ภายใน 30 วัน
       - ค�ารถพยาบาล (สูงสุดไม�เกิน 2,000 บาทต�อครั้ง)

    c) การรักษาโดยการผาตัด

    d) การดูแลโดยแพทย กรณีผูปวยใน (สูงสุดไมเกิน 1 ครั้งตอวัน)

    e) คาปรึกษาแพทยทางการผาตัด ทั้งกรณีผาตัดและไมผาตัด 

    f) คาใชจายจากการปลูกถายไขกระดูก การเปลี่ยนถายอวัยวะ 
        การฟอกไต (สูงสุดตอป)

2. ประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.2)
    การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพูดออกเสียง
    หรือทุพพลภาพถาวร รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต�

                                  ความคุมครองเพิ่ม

3. คารักษาพยาบาล กรณีผูปวยนอก
    (สูงสุดไม�เกิน 1 ครั้งต�อวันและ 30 ครั้งต�อป�)
    OPD Basic
    OPD Standard
    OPD Premier
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เซียน 1
ทิก�วยลี้

เซียน 2
ฮั่นจงหลี

เซียน 3
ลื่อตงป�น

เซียน 4
ฮ�อเซียนโกว

เซียน 5
เจียงกั๋วเล�า

ผลประโยชนโดยยอของแผนสุขภาพแปดเซียน

แบบกำหนดผลประโยชนสูงสุดตอครั้งตอโรค

ผลประโยชนโดยยอของแผนสุขภาพแปดเซียน

แบบกำหนดผลประโยชนสูงสุดตอป

ไม�เกิน 10% ของจำนวนเงินผลประโยชน�
ค�ารักษาพยาบาลรวมสูงสุดต�อป�

คุ�มครองค�ารักษาพยาบาลขณะอยู�ต�างประเทศเพื่อทำธุรกิจหรือท�องเที่ยว สูงสุด 90 วันต�อการเดินทางแต�ละครั้ง
กรณีที่มีการรักษาพยาบาลที่มีค�าใช�จ�ายสูง (Major Medical) จะชดใช�เพิ่มให�อีก 90% ของค�าใช�จ�ายส�วนเกิน
ผลประโยชน�ของค�ารักษาพยาบาลกรณีผู�ป�วยใน (ไม�รวมค�าห�อง ค�าอาหาร ค�าบริการพยาบาล และค�ารถพยาบาล)
ชดเชยรายได�ระหว�างรักษาในโรงพยาบาลสำหรับโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจ

เซียนที่ 1 - 5

ค�ารักษาพยาบาลและค�าบริการทั่วไป จำนวนเงินผลประโยชน�จ�ายตามจริง แต�ไม�เกินเงินผลประโยชน�รวมสูงสุด
เซียนที่ 6 - 8

แผนสุภาพแปดเซียน

150,000

1,500
3,000

จ�ายตามจริง

10,000

20,000

400

20,000

20,000

500
700

300,000

2,500
5,000

จ�ายตามจริง

20,000

20,000

800
1,000
1,200

500,000

4,500
9,000

จ�ายตามจริง

เซียน 7 Plus
หันเซียงจื่อ

เซียน 8 Plus
เชาก�กกู�

เซียน 6 Plus
น�าไฉ�หัว


